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Continuã ecourile celei de-a 16-a Conferinþe Permanente a Preºedinþilor - SCOP 2009, Barcelona, la care a
fost invitatã Universitatea Spiru Haret, reprezentatã de o delegaþie condusã de preºedintele ºi rectorul profesor
universitar dr. Aurelian Gh. BONDREA. Organizatorii au fãcut publice documente referitoare la desfãºurarea
întâlnirii, pe care vi le aducem la cunoºtinþã. În acelaºi timp, ecourile ei se manifestã în managementul unora
dintre cele mai importante ºi prestigioase instituþii de învãþãmânt superior electronic, deschis ºi la distanþã.

Sãrbãtori fericite!
Mesajul prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea,
transmis cu prilejul Crãciunului ºi al Anului Nou

Cu prilejul sãrbãtorilor de iarnã  Crãciunul ºi
Anul Nou 2010 , adresez studenþilor,
masteranzilor, cadrelor didactice, întregului personal
al Universitãþii Spiru Haret ºi Fundaþiei
România de Mâine, ascultãtorilor ºi
telespectatorilor Radioteleviziunii România de
Mâine, cititorilor revistei Opinia naþionalã,
membrilor ºi simpatizanþilor Societãþii Naþionale
Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã,
sincere ºi calde felicitãri, precum ºi alese urãri de
sãnãtate, fericire, succese în activitatea profesionalã
ºi în viaþa personalã, prosperitate ºi pace.
Sã întâmpinãm Noul An cu încredere ºi
speranþe de mai bine!
La mulþi ani!

Asta-i casa cea frumoasã
Asta-i casa cea frumoasã
Florile dalbe
Cu icoane luminoase
Florile dalbe
La fereºti cu flori domneºti
Florile dalbe
Pe la uºi cu flori de ruj
Florile dalbe
La obloace busuioace
Florile dalbe
La obloace busuioace
Florile dalbe
Peste masã cruce trasã
Florile dalbe
Peste pat cruce de brad
Florile dalbe
Iar la masã cine ºede
Florile dalbe
ªede gazda cea frumoasã
Florile dalbe
Cu-n pahar de vin în mânã
Florile dalbe
La ce vin la toþi închinã
Florile dalbe
ªi-n cea mânã busuiocul
Florile dalbe
Sã aibã gazda norocul
Florile dalbe

În contextul economic actual,

ESTE CONFIRMAT ROLUL CRUCIAL
AL ÎNVÃÞÃMÂNTULUI LA DISTANÞÃ

Soluþia pentru necesitãþile de educare ale societãþii rezidã în
flexibilitate, inovare ºi noi tehnologii, iar universitãþile deschise ºi care
practicã învãþãmântul la distanþã sunt gata sã se impunã. Universitãþile
tradiþionale eºueazã, de multe ori, atunci când este necesar sã rãspundã
necesitãþilor de învãþare ale studenþilor, iar actuala crizã financiarã
reprezintã o oportunitate imensã pentru instituþiile specializate în
învãþãmântul electronic, deschis ºi la distanþã, de a primi girul pentru
aceastã nouã abordare - modernã ºi novatoare - în ceea ce priveºte
învãþãmântul superior.
Acestea reprezintã doar câteva dintre concluziile întâlnirii
preºedinþilor, rectorilor ºi directorilor executivi ai universitãþilor deschise
ºi la distanþã  SCOP 2009, care a avut loc între 20 ºi 21 noiembrie la
Barcelona, în Spania.
În deschiderea celei de-a 16-a Conferinþe Permanente a Preºedinþilor,
dr. Frits Pannekoek, preºedinte al Consiliului Internaþional pentru Educaþie
Deschisã ºi la Distanþã (ICDE) ºi preºedinte al Universitãþii Athabasca,
Canada, a menþionat faptul cã doar prin intermediul educaþiei la distanþã
poate fi dublat numãrul locurilor destinate învãþãmântului superior, la
nivel mondial, pentru a se ajunge, în urmãtorii zece ani, la 300 de milioane.
Întâlnirea, gãzduitã de Universitat Oberta de Catalunya (UOC),
Spania, s-a concentrat pe modalitãþile de asigurare a continuitãþii ºi de

intensificare a calitãþii serviciilor pentru studenþi ºi societate, cât ºi pe
necesitatea furnizãrii, în viitor, cãtre economia mondialã, de antreprenori
ºi inovatori.
Dr. Xavier Sala-i-Martin, profesor de economie la Columbia
University, New York, ºi consilier economic ºef al Forumului Economic
Mondial de la Davos, a atras atenþia preºedinþilor universitãþilor sã
promoveze gândirea analiticã, cea care conduce la inovare, la
competitivitate ºi la productivitate, în contextul economiei mondiale.
Participanþii la SCOP 2009 au subliniat, de asemenea, cã, în prezent,
studenþii au un profil foarte divers, au abordãri ºi niveluri ale cunoºtinþelor
de bazã foarte diferite. Studenþii potenþiali au nevoie de acces direct la
procesul de învãþare, mai degrabã decât la un loc desemnat pentru a învãþa,
iar universitãþile trebuie sã aspire cãtre obþinerea unor calificative cât
mai înalte, concentrându-se pe pãstrarea studenþilor ºi pe facilitarea
accesului acestora la studii. În acelaºi timp, s-a convenit asupra
promptitudinii cu care universitãþile din întreaga lume trebuie sã îºi
consolideze cultura bazatã pe reþelele susþinute de noile tehnologii, ºi de
maximizarea colaborãrii dintre mediul academic mondial ºi cel de
producþie, în vederea creºterii motivaþiei studenþilor de a învãþa, cât ºi a
importanþei ºi valorii experienþelor lor educaþionale.

Alocuþiuni la deschiderea Conferinþei SCOP 2009

Frits Pannekoek, preºedinte al Consiliului
Imma Tubella, preºedinte al Universitãþii
Internaþional pentru Învãþãmânt la Distanþã Deschise din Catalonia (UOC), preºedinte al
(ICDE):
SCOP 2009:
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Sã ne cântãrim propriul nostru viitor,
Facultatea sã fie mai degrabã
CONFERINÞA
adicã viitorul învãþãmântului deschis un mentor, decât singurul depozitar
DEZVOLTARE DURABILÃ ªI ENERGII REGENERABILE
ºi la distanþã, viitorul extinderii
al cunoaºterii
Participanþii, reuniþi în ºedinþã plenarã, au ascultat cu deosebitã atenþie
În data de 27 noiembrie 2009, la sediul Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci
învãþãmântului la proporþii de mase
În martie anul 2009, când pregãteam bazele conferinþei din zilele Bucureºti s-a desfãºurat Conferinþa ºtiinþificã Dezvoltare Durabilã ºi Mesajul preºedintelui ºi rectorului Universitãþii Spiru Haret, profesor

În calitate de preºedinte al
Consiliului Internaþional pentru
Învãþãmânt la Distanþã, îmi face o
deosebitã plãcere sã vã urez bun
venit la conferinþa ICDE din 2009.
Este pentru noi o ocazie de a ne
întâlni, de a discuta despre temele
cu care ne confruntãm cu toþii ºi nu
este puþin lucru sã iei în dezbatere
problemele majore pe care le are de
înfruntat omenirea, atunci când este
vorba despre învãþãmânt. Existã
câteva cifre care ne invitã la
reflecþie ºi în jurul cãrora se vor
desfãºura dezbaterile noastre.
Omenirea numãrã în momentul
de faþã peste 6,5 miliarde de

locuitori ai planetei ºi dacã vreþi sã
vã speriaþi, circa 2 miliarde dintre
ei sunt adolescenþi. Ceea ce face ca
aceste cifre sã fie luate serios în
considerare este cã, în primul rând,
cele peste 6,5 miliarde de oameni
participã la un învãþãmânt continuu,
pe durata întregii vieþi, iar cele 2
miliarde de tineri constituie viitorul
planetei, adicã viitorul omenirii.
Va trebui sã reþineþi, de
asemenea, faptul cã în lume sunt
doar 150 milioane de persoane care
urmeazã forme de învãþãmânt
superior.
(Continuare în pag.3)

acestea, ne-am dat seama cã ne vom confrunta cu douã dificultãþi majore:
una privea faptul cã aveam foarte puþin timp la dispoziþie pentru pregãtirea
actualei conferinþe, iar cea de-a doua privea faptul cã tema aleasã trebuia
sã fie nu numai semnificativã, date fiind împrejurãrile prezente, ci ºi sã
rãmânã relevantã în anii care vor veni.
Noi considerãm cã pentru prima provocare, cea referitoare la duratã,
am reuºit sã îndeplinim condiþiile organizãrii conferinþei, însã
dumneavoastrã veþi fi cei care, la încheierea lucrãrilor, veþi da verdictul.
Cât priveºte cea de-a doua provocare, cred cã titlul ales pentru întâlnirea
noastrã este relevant: Calitatea învãþãmântului în contextul crizei financiare.
Obiectivul pe care noi îl plasãm în faþa dumneavoastrã, în aceste douã
zile de muncã intensã, este acela de a propune sugerarea cãilor ºi
comportamentului pe care va trebui sã le adopte instituþiile de învãþãmânt
superior deschis ºi la distanþã, pornind tocmai de la condiþiile pe care ni
le impune criza financiarã, pentru cã aceste condiþii sunt realmente din
ce în ce mai dificile.

Energii Regenerabile, organizatã de cãtre Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, universitar dr. Aurelian Gh. Bondrea, prezentat de cãtre prorectorul prof.
univ. dr. doc. Grigore Posea.
Catedra de Finanþe.
(Continuare în pag.4)
La aceastã conferinþã, cu participare internaþionalã, au fost înscrise
80 de lucrãri, dintre care 68 acceptate.
Fragmente din lucrãrile prezentate, în paginile 4 ºi 5

Prof. univ. dr. Aurelian Gh. BONDREA, preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret:

Cercetarea a fost ºi continuã sã fie un pilon
de bazã în cadrul universitãþii noastre

Doamnelor ºi domnilor Francofoniei, din 2004, de la
participanþi la Conferinþa Dez- Ouagadoogoo.
În acest sens, devin tot mai
(Continuare în pag.3) voltare durabilã ºi energii
actuale spusele lui Thomas Jefferson,
regenerabile,
care afirma cã pãmântul aparþine
Criza financiarã ºi economicã fiecãrei generaþii pe durata existenþei
actualã, pe lângã toate relele pe care sale, dar nicio generaþie nu poate
le-a produs ºi continuã sã le face datorii mai mari decât pot fi
producã, a scos la ivealã, încã o plãtite pe durata propriei existenþe.
datã, limitele, slãbiciunile ºi Astfel, dezvoltarea durabilã devine
vulnerabilitãþile paradigmei actuale provocare ºi prioritate pentru
de dezvoltare. Consecinþele acesteia toate naþiunile lumii ºi presupune
devin din ce în ce mai vizibile ºi implicare ºi responsabilitate din
afecteazã generaþiile actuale ºi le va partea acestora..
În volumul intitulat Planul B,
afecta ºi pe cele viitoare.
Dupã SOS-ul lansat în cadrul apãrut ºi în România, Lester
Clubului de la Roma în anii 70, Brown, fondatorul World Watch
care se referea la raporturile Institute, unul dintre cercetãtorii
societãþii cu mediul, relevând cei mai preocupaþi de problemele
epuizarea resurselor naturale, globale, scria: Modelul economic
poluarea ºi degradarea factorilor de occidental nu poate funcþiona
mediu, conceptul dezvoltare pentru China, dar el nu va funcþiona
durabilã a evoluat în complexitate nici pentru India, care, pânã în
ºi abordare. Astfel, la Primul 2031, se estimeazã cã va ajunge la
Summit Mondial, organizat de cãtre o populaþie încã ºi mai mare decât
ONU la Stockholm, în 1972, s-a cea a Chinei, nici pentru celelalte
exprimat ideea potrivit cãreia cea trei miliarde de oameni din þãrile în
mai gravã formã de poluare este curs de dezvoltare ce aspirã ºi ei la
sãrãcia, iar la Summit-ul de la Rio «visul american». ªi, într-o
de Janeiro, din 1992, s-a afirmat cã economie mondialã din ce în ce mai
dezvoltarea durabilã presupune ca integratã, în care toate þãrile intrã
obligaþie moralã responsabilitatea în competiþie pentru acelaºi petrol,
generaþiilor actuale faþã de pentru aceleaºi cereale ºi pentru
generaþiile viitoare. Summitul de aceleaºi resurse minerale, modelul
la Johanesburg, din 2002 a definit economic existent nu va funcþiona
dezvoltarea durabilã în baza a trei nici pentru þãrile industriale.
Dupã cum putem observa,
factori: factorii de mediu,
creºterea economicã echilibratã, modelul actual al dezvoltãrii a
prin reducerea decalajelor dintre depãºit stadiul de simplã
þãrile bogate ºi cele sãrace, ºi preocupare la nivel conceptual,
echilibrul social, prin combaterea ºtiinþific, devenind de-a dreptul
Revine tuturor
sãrãciei ºi eradicarea acesteia. La îngrijorãtor.
aceºtia s-a mai adãugat ºi naþiunilor lumii sarcina de a lua
protejarea diversitãþii culturale a mãsurile necesare pentru ca
naþiunilor, în cadrul Congresului dezvoltarea durabilã sã devinã un

fapt cotidian, pentru ca la resursele
planetei ºi, în special, la resursele
energetice, cu un accent deosebit
pus pe energiile regenerabile, sã
aibã acces toate þãrile lumii.
Pentru România, problema se
pune ºi mai acut, deoarece, la
problemele generale impuse de
dezvoltarea durabilã, se adaugã ºi
problemele noastre specifice,
respectiv o tranziþie haoticã,
decalaje istorice de dezvoltare, lipsa
de continuitate ºi de coerenþã în
aplicarea strategiilor de dezvoltare
economicã, ca ºi efectele
instabilitãþii politice din ultima
vreme.
Pe acest fond complex ºi, uneori,
contradictoriu, orice contribuþie
ºtiinþificã este binevenitã, iar
învãþãmântului superior îi revine
sarcina de a aborda interdisciplinar ºi multidisciplinar temele
ºi obiectivele care privesc
dezvoltarea durabilã. În acest
context se înscrie ºi manifestarea de
astãzi. Aceasta reuneºte rezultatele
cercetãrilor din universitatea noastrã,
precum ºi din alte universitãþi,
institute de cercetare ºi unitãþi
productive. Dezvoltarea durabilã ºi
energiile regenerabile nu pot fi
realizate fãrã politici economice
coerente ºi fãrã finanþare. De
asemenea, ele presupun ºi un sistem
financiar ºi monetar internaþional
capabil sã asigure stabilitate ºi
dezvoltare echilibratã. Problematica
se înscrie în profilurile facultãþilor
noastre economice, ºi nu numai, ºi
de aceea apreciem ca fiind
binevenitã organizarea acestei
Conferinþe. Obiectivele de cercetare
ale universitãþii noastre presupun
implicarea ºi participarea plenarã ºi

responsabilã a tuturor cadrelor
didactice în proiecte ºi programe de
cercetare. Conferinþa este binevenitã
ºi pentru faptul cã, între 13  17 iunie
2010, va avea loc, la Neptun 
Olimp, a 10-a ediþie a Forumului
Regional al Energiei (Energia ºi
problemele majore regionale 
Dialog ºi Cooperare), unde vã
îndemnãm sã participaþi cu
comunicãri, postere ºi/sau dialog.
Doamnelor ºi domnilor,
Cercetarea a fost ºi continuã sã
fie un pilon de bazã în cadrul
universitãþii noastre ºi face parte
integrantã din strategia naþionalã
de dezvoltare pe termen mediu ºi
lung a þãrii. Aceasta vizeazã
realizarea unei economii de piaþã
sãnãtoase ºi funcþionale, alinierea la
standarde internaþionale ºi
compatibilizarea cu economia
europeanã. De aceea, sunt necesare
atât abordãri teoretice, cât ºi
practice, care sã vinã în sprijinul
implementãrii în cadrul conceptual
ºi economic românesc, a standardelor ºi normelor privind economia
europeanã ºi globalã în contextul
dezvoltãrii durabile. Multe dintre
aceste aspecte se regãsesc în
comunicãrile prezentate în cele trei
secþiuni ale Conferinþei, respectiv,
Finanþe ºi dezvoltare durabilã,
Economie ºi dezvoltare durabilã
ºi Economie ºi energii regenerabile.
În încheiere, urez succes lucrãrilor
Conferinþei ºi îmi exprim convingerea
cã multe dintre rezultatele acestor
cercetãri se vor regãsi cât mai rapid în
activitatea practicã, în dezvoltarea
durabilã a României.
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Simpozion ºtiinþific la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Tendinþe moderne în activitatea de educaþie fizicã,
sport ºi kinetoterapie
Sport, împreunã cu asistent
universitar drd. Rodica Cotoman
din cadrul facultaþii noastre, cu titlul
Îmbunãtãþirea forþei musculare a
pacienþilor cu paraplegie postFacultatea de Educaþie Fizicã ºi noastre, cu titlul Determinarea ºi traumaticã cu ajutorul tehnicilor de
Sport a Universitaþii Spiru Haret a aprecierea
suprasolicitãrii facilitare neuroproprioceptivã.
organizat sâmbãtã, 21 noiembrie
2009, Simpozionul ºtiinþific al
cadrelor didactice, cu tema
Tendinþe moderne în activitatea de
educaþie fizicã, sport ºi
kinetoterapie, la care au fost
prezente, în afara cadrelor didactice
ale facultãþii noastre, ºi alte
personalitãþi din domeniu. Sesiunea
s-a desfãºurat pe douã secþiuni
tematice: Educaþie fizicã ºi sport ºi
Kinetoterapie ºi motricitate
specialã.
Toate cadrele didactice ale
facultãþii au prezentat comunicãri
ºtiinþifice, care pot constitui un
demers ºtiinþific de reþinut în
dezvoltarea domeniului educaþiei
fizice ºi sportului. Au fost apreciate
pentru conþinutul lor lucrãrile
prezentate de specialiºti din Grecia,
Austria ºi Turcia.
Participarea tuturor cadrelor
didactice constituie un semnal al
conºtientizãrii faptului cã cercetarea
ºtiinþificã reprezintã o componentã
fundamentalã
a
pregãtirii
profesionale, care consolideazã
calitatea actului didactic-educativ
pe care îl desfãºoarã cu studenþii ºi
masteranzii.
Dintre expunerile susþinute în neuropsihice la cadrele didactice
Alte lucrãri au realizat o
plen,
menþionãm
lucrarea universitare, dar ºi lucrarea incursiune în istoria educaþiei fizice
secretarului general adjunct al profesorului universitar doctor ºi sportului: Conceptul de educaþie
Comitetului Olimpic ºi Sportiv Luminiþa Sidenco, realizatã fizicã al ºcolii moderne româneºti,
Român, Arthur Hoffmann, cu titlul împreunã cu un colectiv de cadre din prima jumãtate a secolului XX
Miºcarea olimpicã în societate, didactice, cu titlul Studiu privind  în gândirea generalului Virgil
lucrarea conferenþiarului universitar particularitãþile în recuperarea Bãdulescu, prezentatã de profesorul
doctor medic specialist Iliana periartritei scapulohumerale, ºi, nu universitar dr. Alexandru Mureºan,
Carmen Buºneag împreunã cu în ultimul rând, lucrarea iar apoi, rãmânând în aceeaºi zonã,
doctorul Rãzvan Buºneag, director profesorului universitar doctor domnul profesor universitar dr.
al Institutului de Medicinã Sportivã Maria Cordun de la Universitatea Nicolae Postolache a evidenþiat
ºi lector universitar al facultãþii Naþionalã de Educaþie Fizicã ºi faptul cã marele Spiru Haret a fost

Lector universitar dr. Adin COJOCARU
Director al Centrului de Cercetare al Facultãþii
de Educaþie Fizicã ºi Sport

cel care a iniþiat Campionatul
Naþional de Oinã.
Din zona educaþiei fizice ºi
sportului, profesorul universitar dr.
Septimiu Florian Todea, împreunã
cu lectorul universitar dr. Simona
Anemari Teodorescu au susþinut
lucrarea Unele consideraþii privind
problematica
proiectãrii
curriculare în instruirea sportivã,
lucrare ce stã la baza instruirii
copiilor în lecþiile de educaþie fizicã
ºcolarã, iar lectorul universitar drd.
Paula Ivan, campioana olimpicã la
Atletism în anul 1988, cadru
didactic al facultãþii noastre, a
prezentat
Studiul
privind
dezvoltarea vitezei prin metode ºi

mijloace specifice atletismului în
cadrul lecþiilor de educaþie fizicã la
clasele V-VI.
Interesul participanþilor a fost
stârnit
ºi
de
cercetãrile
experimentale prezentate Poster, ca
de exemplu Studiu privind

capacitatea de orientare spaþiotemporale la elevii din ciclul
gimnazial (conferenþiar universitar
dr. Elena Sabãu, conferenþiar
universitar dr. Georgeta Niculescu),
Studiu privind evoluþia profilului
bio-psiho-motric ºi nivelul
instructiv-educativ al studenþilor
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi
Sport din cadrul Universitãþii
Spiru Haret (conferenþiar
universitar dr. Florentina Popescu),
Studiu comparativ privind
motivarea practicãrii independente
a înotului de cãtre studenþii de la
specializarea kinetoterapie ºi
motricitate specialã, anul I
(conferenþiar universitar dr. Elena
Mureºan, asistent universitar dr.
Geta Kari), Studiu privind
potenþialul biomotric al studenþilor
din anul I, specializarea kinetoterapie ºi motricitate specialã
(conferenþiar universitar dr. Georgeta
Niculescu, conferenþiar universitar
dr. Gheorghe Daniel, lector
universitar drd. Oana Buþu).
Foarte interesante ºi de
actualitate au fost ºi lucrãrile legate
de sportul de performanþã: Tendinþe

mondiale ºi premise în strategia
performanþei voleibalistice (lector
universitar dr. Adin Cojocaru, lector
universitar dr. Marilena Cojocaru ),
Studiu
privind
modelarea
procesului de instruire la juniori
republicani la fotbal (asistent
universitar Cãtãlin Cismaº), Studiu
privind îmbunãtãþirea eficienþei
aruncãrilor la poartã a
jucãtoarelor
de handbal
specializate pe postul de extremã 
junioare I (asistent universitar drd.
Mihaela Alupoaie, lector universitar
drd. Cristian Cãtunã), Metode de
antrenament utilizate în sporturile
aciclice individuale  judo/lupte
(lector universitar dr. Gheorghe
Burlacu).
Din punctul de vedere al
refacerii ºi recuperãrii în sport au
fost prezentate: Studiu cu privire la
relaþia dintre accidentãrile
sportivilor atleþi ºi depleþia de
calciu ºi magneziu (lector
universitar drd. Cãtãlin Boeriu),
Incidenþa tulburãrilor de ritm ºi de
conducere la sportivii de
performanþã (lector universitar.dr.
Elena Buhociu), Recuperarea
torticolisului muscular recidivant
prin metoda bazatã pe reflexe
posturale (profesor Leontina
Petrescu, conferenþiar universitar
dr. Toma Petrescu).
O tematicã deosebitã a fost
prezentatã ºi apreciatã pozitiv, prin
studiile realizate la Secþiunea
Kinetoterapie, unde au fost abordate
subiecte complexe precum Impactul
programului fizical kinetic aplicat
pacienþilor cu gonartrozã (asistent
universitar Anca Jianu, lector
universitar drd. Doina Mureºan),
Kinetoterapia
postoperatorie
aplicatã sportivilor dupã plastie de
ligament încruciºat anterior al
genunchiului (conferenþiar universitar
dr. Georgeta Nenciu, lector
universitar drd. Doina Mureºan),
Recuperarea mâinii post traumatice
în serviciul de recuperare ,,Lacu 
Sãrat Brãila în perioada 20052009. (dr.Viorica Lefter Facultatea
Kinetoterapie, Galaþi, dr . Paul
Ichim, Facultatea Kinetoterapie,
Galaþi, dr. Oana Andreea Cibu,
Facultatea de Medicinã Galaþi).
Putem remarca un fapt deja
tradiþional: au fost susþinute ºi
lucrãri ale unor cadre didactice de
specialitate din þarã, de la
Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie Tg. Mureº, Universitatea
Dunãrea de Jos din Galaþi,
Universitatea din Bacãu, Universitatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Bucureºti, Universitatea din Piteºti.

Libertatea
azi ºi mâine, aici ºi oriunde
Când eu m-am nãscut, revoluþia
românã împlinea ºase luni...
Revoluþia a fost un pas peste o
graniþã impusã de regimul
comunist. Aceastã graniþã delimita
libertatea cetãþenilor ºi contura un
stil de viaþã standard. Oamenii nu
sunt fãcuþi pentru a se încadra în
tipare, ei trãiesc pentru a se bucura
de dreptul suprem, dreptul la
libertate. Nu a fost uºoarã trecerea
peste acest hotar ridicat cu forþa
dorinþei de a supune, dar a fost
absolut necesarã.
România a fost singura þarã din
estul Europei care a trecut la
democraþie printr-o revoluþie
violentã în urma cãreia conducãtorii
comuniºti au fost executaþi.
Protestele, luptele de stradã ºi
demonstraþiile din luna decembrie
1989 au dus, într-un final, la
sfârºitul regimului comunist.
Revoluþia din 1989 a reprezentat
pentru România un proces de
resuscitare, o încercare de a reveni
la viaþã dupã ce, o perioadã lungã
þara a trãit în agonie. Descrierea
perioadei comuniste coincide cu
rezumatul romanului 1984 de
George Orwell. Un frate mai mare
monitoriza fiecare miºcare ºi stabilea
reguli de conduitã socialã într-o
manierã autoritarã, sub altã formã,
statul considera cã are dreptul de a
plãnui destinul cetãþeanului, de la
raþia de pâine pânã la ceea ce are ºi
nu are voie sã spunã. O perioadã
cumplitã am spune noi, studenþii din
ziua de astãzi. ªi pe bunã dreptate,
chiar dacã opinia noastrã s-a format
din ceea ce am citit, iar cea mai
apropiatã legãturã cu acele timpuri
se face prin pãrinþii ºi bunicii noºtri,
cãci noi nu am prins acele vremuri.
Ce cred studenþii despre
revoluþia din 1989? Pãrerile lor sunt

foarte interesante ºi multe dintre ele
bazate pe o cercetare proprie.
Revoluþia nu a fost doar o luptã
pentru libertate ºi un act de bravurã,
revoluþia a fost o dovadã de respect
pentru prezentul de atunci ºi viitor
(prezentul de astãzi).
Libertatea face parte din
personalitatea umanã, este un
drept constituþional ºi nu ar trebui
încãlcatã, fãrã libertate omul
pierde din dorinþa de a-ºi trãi viaþa
ºi duce o existenþã întru imediat
ºi pentru securitate aºa cum
spunea Blaga, uitând de cealaltã
laturã a vieþii  orizontul creativ.
Omul îºi pierde astfel orice
oportunitate de a se exprima liber
ºi fãrã reþineri ºi începe sã arate
tot mai mult ca un copac încolþit
de o plantã parazitã.
Îmi imaginez adesea viaþa
pãrinþilor mei de dinainte de
revoluþie ºi în minte îmi apar
imagini gri, ca într-o poezie de
Bacovia. Lipsa de libertate îmi pare
grea, cu un sunet asurzitor ºi în
culori cenuºii.
Perioada de plumb, cum aº
vrea sã numesc aceastã filã din
istoria României, este responsabilã
pentru nenumãrate dezastre ºi
ghinioane pe care le trãim noi
astãzi. ªi când spun asta mã gândesc
la lipsa de curaj a românilor când
sunt într-o situaþie în care ar trebui
sã cearã respectarea drepturilor lor.
Deºi au trecut 20 de ani, fantoma
trecutului încã ne bântuie ºi ne
influenþeazã opþiunile.
La unul din cursurile de anul I
de la Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice din
cadrul Universitãþii Spiru Haret,
mai exact Cursul de Comunicare
Oralã, tema dezbãturã a fost
libertatea. Împreunã cu colegii mei

am tratat acest subiect, încercând sã
ajungem la un consens, însã, aºa
cum era de aºteptat, acest lucru nu
s-a întâmplat. ªi nu pentru cã nu am
fi avut argumente, ci dimpotrivã,
argumentele noastre au fost cele
care ne-au demonstrat cã libertatea
este un concept foarte larg, ce ne
permite tuturor sã avem dreptate.
Totuºi, am ajuns la o concluzie,
aceea cã libertatea este importantã
pentru fiecare, în modul în care o
percepe, însã toþi avem aceleaºi
opinii când vine vorba despre a trãi
într-o þarã liberã. Chiar dacã pentru
unii colegi cea mai importantã este
libertatea cuvântului, iar pentru alþii
libera circulaþie între graniþele þãrii
ºi în afara lor, toþi purtãm acelaºi
respect Eroilor Revoluþiei, pentru
faptul cã ne-au scãpat de acea
libertate al cãrei sens era
distorsionat, plin de cicatrici ºi rãni,
un sens bolnav ºi lipsit de vlagã, un
sens aflat pe patul de moarte, un
sens cãruia i se aprindea o lumânare
de despãrþire ºi, cel mai important,
un sens pe care l-au îngropat în
1989.
Azi trãieºte printre noi o tânãrã
libertate, de 20 de ani, firavã, dar
cu idei ºi dorinþe puternice, cu
planuri ºi concepte din ce în ce mai
împãmântenite, cu potenþialul de a
deveni Libertate.
Conchid prin a invoca trei
versuri ale lui Nichita Stãnescu
Totul e atât de simplu/Atât de
simplu, încât/Devine de neînþeles.
Altfel spus, libertatea este un
concept aparent simplu, dar
încercarea de a-l descrie este extrem
de complicatã.

Corina GHIGA

Anul I, Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice
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devreme sau mai târziu, cãtre
dezagregarea sa fizicã, începutã,
ªase este un numãr
evident, de la naºtere. Este ºi cazul
considerat perfect, datoritã
UE.
faptului cã pãrþile sale alicote
adunate îl dau ca rezultat pe el
Tratatul de la Lisabona
însuºi: 1+2+3=6. Simbolizeazã
sau al orgoliilor
dreptatea ºi sãnãtatea.
europene
În urmã cu 60 de ani, în
1949, Declaraþia ministrului
Tratatul de la Lisabona, intrat
francez de externe, Maurice în vigoare la 1 decembrie 2009,
Schuman reunea într-un complicã - în loc sã simplifice document politic practic, mecanismul de funcþionare al UE:
visurile interbelice de fãurire a reducerea numãrului de membri ai
Statelor Unite ale Europei. Comisiei se poate face începând cu
Uniunea Europeanã de azi este 2014, moment în care Comisia ar
rezultatul unui proces de urma sã fie alcãtuitã dintr-un numãr
cooperare care a început concret de membri corespunzãtor la douã
în anul 1951, între 6 þãri treimi din statele membre. Consiliul
europene (Franþa, Italia, Belgia, European poate sã decidã
Germania, Luxemburg ºi modificarea acestui numãr,
Olanda). În decursul urmãtorilor hotãrând însã în unanimitate (care
aproape 60 de ani (56 în unanimitate, când toþi voteazã
realitate) au avut loc 6 valuri de pentru a propune doar douã
extindere: 1) Danemarca, treimi?!). Pentru a rãspunde
Regatul Unit al Marii Britanii ºi temerilor exprimate de cetãþenii
Irlanda  în 1973; 2) Grecia - irlandezi cu ocazia primului
1981; 3) Portugalia ºi Spania  referendum, desfãºurat în iunie
în 1986; 4) Austria, Finlanda ºi 2008 asupra Tratatului de la
Suedia  în 1995; 5) Cipru, Lisabona, statele membre au agreat
Estonia, Letonia, Lituania, la Consiliul European din
Malta, Polonia, Republica Cehã, decembrie 2008, menþinerea
Slovacia, Slovenia ºi Ungaria  principiului un stat - un comisar
în 2004) ºi 6) Bulgaria ºi ºi dupã 2014.
România  în 2007.
Preºedintele
Comisiei
Principalele tratate semnate Europene este ales de Parlament,
de þãrile membre ale Uniunii iar Înaltul Reprezentant pentru
Europene (UE) de-a lungul Afaceri Externe ºi Politicã de
vremii, cu denumiri care Securitate este membru al Comisiei
consfinþesc cele 6 evoluþii ºi ocupã funcþia de vice-preºedinte
principale ale UE: vamalã, al acesteia. Primul Înalt
economicã,
financiarã, Reprezentant, de fapt prima Înalt
monetarã, socialã ºi, în sfârºit, Reprezentant  o englezoaicã  a
politicã a UE au fost: Paris fost aleasã în urma înþelegerilor
(1951, Comunitatea Economicã între þãrile din prima linie a UE:
a Oþelului ºi Cãrbunelui), Roma Germania, Franþa, Italia ºi Marea
(1957, Piaþa Comunã, apoi Britanie.
Comunitatea
Economicã
Cooperarea consolidatã
Europeanã), 1992 (Maastricht, creatã în 1997, prin Tratatul de la
Uniunea Europeanã), 1997 Amsterdam ºi deschisã tuturor
(Amsterdam), 2002 (Nisa) ºi statelor membre este încã un
2009 (finalizarea procesului concept nefuncþional ºi inabordabil:
început la Lisabona, în urmã cu la ea trebuie sã participe un numãr
10 ani).
de 9 state membre, indiferent de
6 tratate (tot cifra 6!) vin sã extinderile viitoare. Poate fi aplicatã
consfinþeascã schimbãrile ºi în domeniul apãrãrii ºi securitãþii
istorice care au marcat evoluþia (sub o formã specificã, numitã
actualei UE. Orice organism, cu cooperare
permanentã
fiecare an care marcheazã structuratã). Nu poate fi operativã
evoluþia sa, se îndreaptã, mai în domeniile de competenþã

exclusivã a Uniunii: uniunea
vamalã; stabilirea regulilor de
concurenþã necesare, funcþionarea
pieþei interne; politica monetarã
pentru statele membre euro;
conservarea resurselor biologice ale
mãrii în cadrul politicii comune a
pescuitului; politica comercialã
comunã.
Tratatul de la Lisabona, numit
iniþial tratatul instituind o
constituþie
sau
tratatul
constituþional al UE  denumiri la
care s-a renunþat, pentru cã sunt
inoperabile - are ca document
anexat,
Carta
Drepturilor
Fundamentale ale Cetãþenilor UE.
ªi aici, unele þãri membre sunt mai
egale ca altele: Marea Britanie ºi
Polonia au obþinut o derogare de la
aplicarea prevederilor Cartei în
domeniul social. Printr-o Declaraþie
unilateralã, Polonia îºi rezervã
dreptul de a legifera în domeniul
moralitãþii publice, al dreptului
familiei, protecþiei demnitãþii
umane ºi respectãrii integritãþii
fizice ºi morale a persoanei. Irlanda
a obþinut ºi ea, înainte de
referendumul din 2 octombrie 2009,
recunoaºterea din partea liderilor
europeni a unei Declaraþii prin care
nici o prevedere din Carta
Drepturilor Fundamentale nu aduce
atingere
dispoziþiilor
sale
constituþionale interne privind
dreptul la viaþã, familie ºi dreptul
la educaþie.

Atribuþiile Serviciului
diplomatic european
Atribuþiile prevãzute în Tratatul
de la Lisabona pentru postul de Înalt
Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe ºi politica de
securitate comunã a þãrilor membre
UE au ca scop creºterea impactului,
coerenþei ºi vizibilitãþii acþiunilor
externe ale UE. Serviciul
diplomatic european funcþioneazã
din 2009 în cadrul Comisiei
Europene, fiind format din
funcþionari ai acesteia, ai
Consiliului European, precum ºi din
diplomaþi din statele membre UE,
care, de regulã, lucreazã la serviciile
diplomatice legate de relaþiile dintre
UE ºi þara respectivã, în cadrul
Ministerului de Externe al
respectivei þãri. Diplomatic este
foarte frumos, dar cine va

reprezenta UE în viitor, statele
membre
(care
acum
se
autoreprezintã) sau Serviciul
diplomatic european? Vor exista în
paralel, ambasade ale UE ºi ale
fiecãrui stat membru? (acestea sunt
acum, întrebãri retorice).
Din anul 2010, funcþiile de Înalt
Reprezentant pentru Politicã
Externã al UE ºi cea de comisar
pentru probleme externe sunt
comasate. Înaltul Reprezentant
pentru Politicã Externã al UE este
simultan ºi vicepreºedinte al
Comisiei Europene; acesta participã
ºi la reuniunile Consiliului
European ºi la cele ale Comisiei
Europene, având astfel o poziþie
publicã ºi politicã mult mai
puternicã. Înaltul Reprezentant
pentru Politicã Externã al UE are un
serviciu diplomatic propriu, care
face parte din structura Comisiei
Europene ºi este finanþat în
cadrul bugetului Comisiei,
asigurând astfel un control
democratic exercitat de cãtre
Parlament.
Membrii acestui serviciu
diplomatic provin din statele
membre, din cei care aparþin
Secretariatului general al Consiliului European sau Comisiei
Europene. Deputaþii europeni cred
cã delegaþiile Comisiei Europene
din statele terþe, birourile de
legãturã ale Consiliului ºi oficiile
Reprezentantului Special al UE ar
trebui sã fuzioneze ºi sã formeze
ambasade ale Uniunii, conduse de
personalul Serviciului pentru
acþiune externã, care va fi
responsabil faþã de Înaltul
Reprezentant.
Europa este cel mai mare
partener comercial, cel mai mare
donator de ajutor umanitar ºi un
punct de referinþã pentru stabilitate,
democraþie ºi drepturile omului. De
aici provine caritatea sa, prost
înþeleasã ºi de statele membre ºi de
terþi, în funcþie de diferitele interese
ale acestora, care nu vor putea fi
niciodatã armonizate.

Disoluþia europeanã
La sfârºitul lunii iunie 2009,
Curtea Constituþionalã germanã a
suspendat temporar ratificarea
Tratatului de la Lisabona. Curtea
Constituþionalã germanã a cerut o

lege care sã garanteze drepturile de
co-decizie ale Parlamentului
german. Deºi Tratatul de la
Lisabona este compatibil cu Legea
fundamentalã
(Constituþia
germanã), judecãtorii de la Curtea
Constituþionalã au apreciat cã
parametrii legislativi germani sunt
deficitari. Mai precis, instanþa
germanã nu a considerat cã Tratatul
ar
ameninþa
suveranitatea
Germaniei, ci cã drepturile de codecizie ale Parlamentului german
trebuie înscrise explicit într-o lege.
Tratatul de la Lisabona a fost
deja aprobat de cele douã Camere
ale Parlamentului german, însã
preºedintele german, Horst Koehler,
nu l-a semnat, deoarece aºtepta
decizia Curþii Constituþionale. Unii
deputaþi germani considerã cã
Tratatul reduce prerogativele
Parlamentului german ºi cã încalcã
principiul democraþiei.
Pentru ca Dublinul sã
organizeze al doilea scrutin, liderii
UE au acordat Irlandei garanþii
menite sã înlãture îngrijorãrile
cetãþenilor sãi, care au respins
iniþial textul la referendumul din 12
iunie 2008. La rândul sãu,
preºedintele ceh, Vaclav Klaus, a
explicat cã aºteaptã rezultatul
referendumului irlandez ºi decizia
Germaniei pentru a semna
documentul. În Polonia, ratificarea
completã mai depinde tot de
semnãtura preºedintelui Lech
Kaczynski. În Marea Britanie,
conservatorii lui David Cameron,
consideraþi viitorii câºtigãtori ai
alegerilor generale din 2010, au
avertizat cã vor supune unui
referendum Tratatul de la
Lisabona, care a fost deja ratificat
de Londra. La referendumul din 2
octombrie 2009, irlandezii au spus
DA, Tratatului de la Lisabona.
Profunda crizã instituþionalã a UE,
în care uniunea ar fi fost aruncatã
în cazul votului negativ al
irlandezilor a fost evitatã în
extremis. Votul a fost riguros
planificat ºi dirijat, mulþi irlandezi
au ºtiut ºi au simþit asta
Jose
Manuel
Barroso,
preºedintele Comisiei Europene la
al doilea mandat (unde am mai
vãzut modelul acesta?) i-a forþat
apoi mâna lui Vaclav Klaus,
preºedintele Cehiei, pentru
ratificarea Tratatului de la Lisabona,

amintindu-i acestuia cã UE este
bazatã pe spiritul bunei credinþe ºi
cooperãrii corecte: Sper cã
Republica Cehã îºi va îndeplini
obligaþiile. Vaclav Klaus a mai
cerut, ca o derogare de la aplicarea
Cartei Drepturilor Fundamentale,
anexate Tratatului, sã-i fie acordate
Cehiei pe modelul celei obþinute de
Polonia ºi Marea Britanie în 2007,
precum ºi de Irlanda în 2009.
Despre toate aceste derogãri,
oficialii europeni nu discutã mai de
loc. Ele constituie, de fapt,
începutul disoluþiei europene,
manifestat la soluþia, atât de
controversatã a actualului Tratat de
la Lisabona.

Noile furci caudine
europene
Începând din 2007, UE a
introdus schimbãri substanþiale în
modul în care alocã asistenþa
financiarã pentru þãrile candidate la
aderare din Europa de sud-est
(Croaþia, Serbia, Muntenegru,
Macedonia
ºi
Turcia).
Reprezentanþii Directoratului
General pentru Extindere au vizitat
deja regiunea pentru a explica la
faþa locului noul Instrument pentru
Pre-aderare (IPA). De fapt, IPA
înlocuieºte programe mai vechi
precum PHARE (un instrument de
pre-aderare menit sã sprijine þãrile
din centrul Europei care au solicitat
aderarea), ISPA (un instrument
pentru politicile structurale pentru
pre-aderare), SAPARD (program
special de aderare pentru agriculturã
ºi dezvoltare ruralã) ºi CARDS (un
instrument pentru acordarea de
sprijin de dezvoltare pentru terþe
þãri), precum ºi instrumentele de
pre-aderare deja folosite pentru
Turcia. Potrivit reprezentanþilor
Comisiei Europene, principalele
obiective ale schimbãrii sunt:
modernizarea asistenþei de preaderare ºi plasarea acesteia într-un
cadru de reglementãri unice.
Instrumentul IPA este, de asemenea,
menit sã raþionalizeze ºi sã
simplifice procedurile ºi sã îmbunãtãþeascã unitatea, coerenþa ºi
coordonarea activitãþilor întreprinse.
Iniþial, Comisia Europeanã
prevãzuse 14 miliarde euro pentru
regiunea Europei de sud-est. Însã

adoptarea bugetului UE pentru
2007-2013 a evidenþiat faptul cã
suma stabilitã pentru instrumentul
IPA, pentru aceastã perioadã a
scãzut la 11 miliarde de euro.
Aceastã valoare împãrþitã la
numãrul de ani ºi pe cap de locuitor,
dã 13 euro pe an! Þãrile din Europa
Centralã care au aderat la UE în
2004 au primit 27 de euro pe cap
de locuitor anual. Parlamentul
European ar putea sã mai creascã
suma din fondul IPA, astfel încât
þãrile din sud-estul Europei sã
primeascã 20 de euro pe cap de
locuitor. Cred ca vã daþi seama, cã
nici 13, nici 27 de euro pe an pentru
« europenizarea » cetãþenilor din
viitoarele, respectiv, actualele state
membre, nu sunt suficienþi.
Noul instrument are cinci
componente: asistenþa de tranziþie
ºi crearea de instituþii; cooperarea
transfrontalierã; dezvoltarea
regionalã; dezvoltarea resurselor
umane, ºi dezvoltarea zonelor
rurale. Þãrile candidate, cum ar fi
Croaþia, Macedonia ºi Turcia au
acces la toate cinci, în timp ce
potenþialele candidate vor avea la
dispoziþie numai primele douã
componente. Un alt element cheie
al schimbãrii este cã vor exista
douã modele de administrare a
asistenþei. Þãrile candidate vor
avea posibilitatea de a administra
singure fondurile, programând ºi
contractând proiecte specifice sub
supravegherea Comisiei Europene.
Dar, li se va cere sã pregãteascã
mai întâi un sistem de
administrare a descentralizãrii
asistenþei, care presupune
dezvoltarea unor instituþii capabile,
acreditate de UE.
Prima componentã a IPA,
asistenþa de tranziþie ºi crearea de
instituþii, este legatã de asistenþã ºi
activitãþi în domeniul dezvoltãrii
instituþionale, investiþii pentru
armonizarea legilaþiei þãrii
respective cu legislaþia europeanã,
construirea capacitãþilor administrative ºi judiciare, precum ºi
alte mãsuri care nu au fost
acoperite de componentele rãmase.
A doua componentã este
cooperarea
transfrontalierã.
Aceasta va sprijini activitãþile care
implicã regiunile de frontierã între
douã þãri utilizatoare, precum ºi
proiecte comune ale unei þãri

utilizatoare cu un stat membru
al UE. Celelate trei componente
rãmase vor fi disponibile numai
pentru þãrile candidate.
Componenta de dezvoltare
regionalã va acoperi investiþiile
în infrastructurã, de exemplu
activitãþile pentru protecþia
mediului. Componenta de
dezvoltare a resurselor umane
va ajuta þãrile candidate sã se
pregãteascã pentru administrarea ºi implementarea
Fondului Social European în
cadrul Strategiei Europene de
Ocupare a Forþei de Muncã.
Componenta finalã, dezvoltarea
ruralã, este extrem de
importantã. Va ajuta þãrile
candidate la implementarea
programelor europene legate de
dezvoltarea ruralã de dupã
aderare. Va asigura fondurile
necesare pentru adaptarea
mediilor rurale ºi agrare la
politicile UE. Primele trei
componente sunt de fapt
modelate dupã Fondul de
Coeziune ºi Fondul European de
Dezvoltare Regionalã, care sunt
disponibile numai pentru statele
membre. Þãrile candidate vor fi
astfel pregãtite sã utilizeze
fondurile la care vor avea acces
odatã ce vor deveni membre.
Þãrile din sud-estul Europei
se confruntã cu o provocare
imensã în pregãtirile lor pentru
aderarea la UE. Acesta este unul
dintre motivele oferirii unei
perioade de pre-aderare, în care
þãrile candidate se pregãtesc
pentru regulile economiei de
piaþã, pentru a face faþã
concurenþei severe de pe piaþa
UE ºi îºi pregãtesc economiile
pentru a fi suficient de capabile
ºi de competitive pentru a
susþine aceste noi condiþii. O
condiþie preliminarã este,
desigur, stabilitatea politicã ºi
securitatea,
precum
ºi
consolidarea instituþiilor. Þãrile
din regiunea Balcanilor trebuie
sã se adapteze criteriilor
europene ºi sã acþioneze ca
statele membre cãrora sperã sã
li se alãture. Acesta este
principalul mesaj pe care UE îl
transmite acestei regiuni, pe
termen lung însã. Sã vedem cine
îl va asculta ºi cum...
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Sunt necesare o nouã ordine ºi noi ierarhii
în toatã lumea universitarã
 apreciazã profesor Sarah GURIROSENBLIT  expert în cercetarea
comparativã în învãþãmântul superior 
Universitatea Deschisã din Israel

Reporter: Stimatã doamnã
profesor Sarah Guri-Rosenblit,
existã, în zilele noastre, o problemã
între calitate ºi crizã atunci când
vorbim de învãþãmântul superior?
Sarah Guri-Rosenblit: Da,
desigur. În primul rând pentru cã
existã un numãr atât de
impresionant de studenþi. Dacã în
anii 60-70 existau 5 milioane de
studenþi, acum sunt peste 150 de
milioane, cu foarte mulþi furnizori
de învãþãmânt superior. Existã
locuri în lume în care 90% dintre
unitãþi sunt private. Aceasta ridicã
problema calitãþii învãþãmântului
superior actual drept cea mai
importantã pe plan mondial.
Reporter: Într-o lucrare a
dumneavoastrã în care v-aþi referit
la mai multe universitãþi din lume
care precizaþi diferenþa dintre
studenþii universitãþilor de campus
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real ºi studenþii de campus virtual,
adicã studenþii viitorului - deoarece
învãþãmântul la distanþã este asumat
ca învãþãmântul viitorului, într-un
proces de învãþãmânt continuu. Cum
vedeþi dumneavoastrã realitatea
astãzi, la 15 ani de la elaborarea
acelei lucrãri? Încercaþi o prognozã
pentru timpul care vine?
Sarah
Guri-Rosenblit:
Realitatea a devenit mai complicatã
ºi mai complexã. Astãzi avem nu
numai universitãþile, sã le zicem
tradiþionale, cu campus, care
contrasteazã cu învãþãmântul la
distanþã; existã multe tipuri de
universitãþi tradiþionale ºi, de
asemenea, foarte mulþi ofertanþi de
învãþãmânt deschis la distanþã. Dacã
luaþi, de exemplu, universitãþile
Harvard, Stanford ºi MIT, care sunt
universitãþi de elitã, acestea nu au
nimic în comun cu universitãþile
aparþinând comunitãþilor, deºi
amândouã tipurile de universitãþi se
regãsesc sub denumirea genericã de
universitãþi de campus. Existã, de
asemenea, multe universitãþi
corporatiste, altele se regãsesc în
afara reglementãrilor instituþiilor de
învãþãmânt superior. Cât priveºte
învãþãmântul la distanþã, sunt tot
mai mulþi ofertanþi. Cu ceva vreme
în urmã puteam împãrþi furnizorii
de învãþãmânt la distanþã într-un

singur sau în douã moduri, astãzi
avem ºi o a treia categorie: furnizori
de ID mixt ºi consorþii, dar în
fiecare dintre aceste categorii avem
mai multe sub-categorii. Lucrurile
sunt din ce în ce mai complexe ºi
aº menþiona aici faptul cã unele din
universitãþile, care asigurã
învãþãmânt ID, ca de exemplu
Universitatea Deschisã a Regatului
Unit, este trecutã între cele 500 de
universitãþi care desfãºoarã
cercetare ºtiinþificã, conform
clasificãrii de la Conferinþa de la
Shanghai.
Reporter: Dupã declaraþia
dumneavoastrã ne-ar trebui un nou
zeu, care sã facã ordine ºi ierarhii
în toatã aceastã lume universitarã.
Este ICDE acest zeu?
Sarah Guri-Rosenblit: Ar
trebui sã fie. ªi nu mã refer numai
la învãþãmântul la distanþã. Eu cred
cã este foarte important sã
armonizãm mecanismele de control
al calitãþii pentru învãþãmântul la
distanþã, dar în contextul
învãþãmântului superior ºi al
cunoaºterii în general - deopotrivã
la nivelul universitãþilor tradiþionale,
cât ºi la ID - astfel încât sã se poatã
opera, cu mai multã uºurinþã,
transferul între cele douã sisteme.

Corneliu TOADER

Frits PANNEKOEK, preºedinte al
Imma Tubella, preºedinte al Universitãþii Deschise din Catalonia (UOC),
Consiliului Internaþional pentru Învãþãmânt la preºedinte al SCOP 2009:
Distanþã (ICDE):

Sã ne cântãrim propriul nostru viitor,
adicã viitorul învãþãmântului
la distanþã, viitorul extinderii
învãþãmântului la proporþii de mase
(Urmare din pag.1)

Dacã dorim sã sporim la un numãr rezonabil aceste cifre, adicã dacã
dorim ca aproximativ 30-40% din tineri sã poatã învãþa, va trebui sã
dublãm sau chiar sã triplãm numãrul de locuri destinate învãþãmântului
superior; adicã sã ajungem de la
150 milioane la 300 milioane de
locuri în urmãtorii zece ani.
Singura modalitate prin care se
poate ajunge la acest rezultat este
prin intermediul învãþãmântului
deschis ºi la distanþã ºi prin
folosirea tehnologiilor moderne.
Este singurul mod prin care, cred
eu, omenirea se poate deplasa
înainte.
Dupã calculele mele, membrii
ICDE reprezintã o comunitate care
numãrã aproximativ 20 milioane
de studenþi, ceea ce incumbã o
incredibilã responsabilitate pentru
toþi aflaþi în aceastã salã. Noi vom
vorbi în aceste zile ale conferinþei
nu numai despre cei 20 de milioane
de studenþi pe care îi reprezentãm,
ci ºi de cei 60-70 de milioane de
potenþiali studenþi, care doresc sã aibã acces la educaþie. Eu cred cã avem
mijloacele ºi, împreunã, avem concepþia pentru a redesena harta
învãþãmântului continuu, pe durata întregii vieþi.
Suntem pe cale de a produce un pachet de noi idei pentru toþi cei
care sunt legaþi de surse noi, de acces deschis la educaþie, în condiþiile
impactului pe care îl are criza financiarã asupra lumii învãþãmântului
superior. Acest impact a fost foarte serios ºi încã ne confruntãm cu o
crizã deosebit de severã.
Ceea ce vom urmãri cu toþii, în zilele conferinþei, va fi sã ne
cântãrim propriul nostru viitor, adicã viitorul învãþãmântului deschis
ºi la distanþã, viitorul extinderii învãþãmântului la proporþii de mase iar aceasta în contextul crizei financiare. De felul în care reuºim sã ne
luptãm cu consecinþele crizei, de felul în care reuºim sã gãsim soluþii
la provocãrile pe care ni le impune criza în mod global, de toate aceste
rezultate va depinde, de fapt, viitorul învãþãmântului deschis ºi la
distanþã.
Cu toate aceste provocãri aflate înaintea noastrã, care sunt deopotrivã
tot atâtea modalitãþi de a gãsi noi soluþii, ne vom aduna cu toþii în aceste
zile eforturile pentru deliberãri, în cãutarea unor soluþii care ne vor duce
la elaborarea unei declaraþii în care ne vom adresa comunitãþii celor care
învaþã pe mapamond, pentru a-i arãta cum sã meargã mai departe pentru
a ieºi din aceastã stare problematicã financiarã.
Vã mulþumesc foarte mult ºi consider cã putem deschide drumul
deliberãrilor noastre.

Facultatea sã fie mai degrabã
un mentor, decât singurul depozitar al cunoaºterii

(Urmare din pag.1)

Dupã cum poate unii dintre
dumneavoastrã ºtiu, momente
dificile ºi efecte negative ale crizei
financiare vor continua sã se
manifeste ºi în viitor. Cu atât mai
mult contribuþia noastrã, mai precis
contribuþia dumneavoastrã, va fi de
nepreþuit.
Voi sugera foarte pe scurt douã
teme de discuþie: rolul transformator al educaþiei ºi misiunea
universitãþilor.
Dacã dorim sã dovedim cã
suntem în stare sã ne asumãm faptul
cã omenirea trebuie sã creascã, sã
se dezvolte ºi cã universitãþile sunt
în mãsurã sã ofere spiritul inovator
pentru asigurarea dezvoltãrii,
atunci este limpede cã învãþãmântul
superior ºi universitãþile trebuie sã
fie plasate în centrul acestei
dezbateri sociale. Totodatã, trebuie
sã le punem la dispoziþie resursele
necesare pentru a-ºi îndeplini
aceastã misiune. În mod deosebit,
este vorba de desfãºurarea tuturor
mijloacelor pentru asigurarea
nivelului de excelenþã. Este timpul
ca aceastã preocupare sã devinã o
prioritate.
Pentru a construi o nouã
economie, pentru a transforma
societatea ºi a lupta pentru echitate,
avem nevoie de sprijinul cunoaºterii,
deci de sprijinul puternic al
universitãþilor. Simpla exploatare a
resurselor naturale nu poate asigura
în mod normal schimbarea.
Schimbarea vine din idei, iar ideile
sunt rodul gândirii unor oameni bine
antrenaþi, instruiþi.
Iatã o afirmaþie plinã de
conþinut: trebuie sã tragem foloase
de pe urma recesiunii ºi sã creãm o
economie în care valoarea sã fie
rezultatul minþilor noastre ºi nu al
mâinilor noastre.
A trebuit sã vinã aceastã crizã,
cu toate consecinþele sale, pentru a
dovedi o datã în plus cã a investi în
învãþãmântul de calitate este cea
mai bunã strategie menitã sã
îmbunãtãþeascã oportunitãþile
ocupãrii de locuri de muncã; este
vorba, deci, de viitorul omenirii ºi
de asigurarea bunãstãrii în
ansamblul sãu.

 SCOP oferã condiþii de excepþie pentru accesul la opinii transnaþionale

ºi globale valoroase ºi la informaþii detaliate despre politici, gândire
strategicã ºi dezvoltare în învãþãmântul la distanþã din întreaga lume
 Studenþii potenþiali au nevoie de acces direct la procesul de învãþare, mai
degrabã decât la un loc desemnat pentru a învãþa
 Universitãþile din întreaga lume trebuie sã îºi consolideze cultura bazatã
pe reþelele susþinute de noile tehnologii
 Nu vom putea transforma societatea, dacã nu vom transforma în primul
rând universitãþile
 Studenþii erei digitale doresc tot mai mult sã aibã parte de o educaþie
interactivã
 Cei mai mulþi dintre studenþi folosesc în mod curent tehnologiile digitale,
iar în acest context, universitãþile la distanþã sunt mult mai performante decât
cele tradiþionale
 Universitãþile trebuie sã fie nu doar o sursã de creºtere economicã, ci ºi
una de criticã a societãþii, un fel de conºtiinþã a acesteia.
 Trebuie sã deschidem calea cãtre noi metodologii de învãþare, orientate
pentru ca studenþii sã poatã fi integraþi în mod accesibil ºi participativ.

Conferinþa Permanentã a Preºedinþilor (SCOP)
Conferinþa Permanentã a Preºedinþilor (SCOP) este un forum anual
dedicat în exclusivitate factorilor de decizie, care stabilesc politicile la
nivelul instituþiilor membre ICDE ºi organismelor colaboratoare.
Reuniunea oferã o ocazie unicã rectorilor, preºedinþilor ºi directorilor
executivi ai universitãþilor din întreaga lume, care practicã învãþãmânt
deschis ºi la distanþã, de a se întâlni pentru a face schimb de informaþii,
a-ºi împãrtãºi experienþa, a stabili obiective de referinþã ºi a determina
direcþiile de dezvoltare. Reuniunile se desfãºoarã în întregime cu uºile
închise ºi oferã liderilor instituþionali posibilitatea de a vorbi liber, de la
egal la egal, pe o gamã largã de subiecte critice si extraordinar de sensibile.
SCOP oferã condiþii de excepþie pentru accesul la opinii transnaþionale
ºi globale valoroase ºi la informaþii detaliate despre politici, gândire
strategicã ºi dezvoltare în învãþãmântul deschis ºi la distanþã din întreaga
lume.
Pentru participanþi, Conferinþa reprezintã o ocazie deosebitã de a iniþia
parteneriate ºi de a coopera strategic cu alte instituþii membre ICDE din
întreaga lume. De asemenea, întâlnirile SCOP oferã participanþilor
posibilitatea de a participa la stabilirea prioritãþilor internaþionale ºi de a
contribui la agenda privind viitorul Învãþãmântului Deschis ºi la Distanþã.
La Conferinþa Permanentã a Preºedinþilor, gãzduitã de Universitat
Oberta de Catalunya, Spania, au fost reprezentate cincizeci de instituþii
de învãþãmânt superior de pe cinci continente.
***
În deschiderea întâlnirii, Frits Pannekoek, preºedintele ICDE, a
subliniat cã obiectivul acesteia este de a ajuta la definirea viitorului
învãþãmântului, în contextul crizei financiare, prin creºterea exponenþialã
a numãrului de studenþi: De modul în care vom gestiona provocãrile de
astãzi, va depinde evoluþia viitoare a învãþãmântului deschis ºi la distanþã.
Un mesaj important a fost transmis de cãtre dr. Xavier Sala-i-Martin,
profesor de economie la Columbia University, New York, ºi consilier
economic ºef al Forumului Economic Mondial de la Davos. El a subliniat
cã numai prin competitivitate ºi productivitate pot fi gãsite soluþii atât
pentru criza actualã, cât ºi pentru viitoare crize financiare. Inovarea trebuie
sã fie forþa motrice, iar inovarea trebuie sã se realizeze rapid.
Dr. Sala-i-Martin a remarcat faptul cã produsele inovatoare apar fie
pentru cã se creeazã o nouã cerere, fie pentru cã se gãseºte o soluþie nouã
la o nevoie de care consumatorul încã nu este conºtient. Dar, în istoria
marilor idei de afaceri, doar un procent foarte mic de inovaþii au apãrut

ca rezultat al cercetãrilor formale ºi proiectãrii. Se estimeazã cã peste
70% dintre inovaþiile profitabile provin de la lucrãtorii înºiºi.
Gândirea criticã ºi spiritul critic conduc la crearea de idei. Dr. Sala-iMartin a invitat participanþii la reuniune sã recunoascã faptul cã aceasta
este o lume în care copiii pot obþine adevãruri alternative, instantanee, de
pe Internet. El a cerut sistemelor de învãþãmânt sã se îndepãrteze de ideea
conform cãreia profesorii deþin monopolul adevãrului absolut; cursanþii
trebuie sã fie încurajaþi sã gândeascã diferit.

Grupurile de lucru
Patru domenii importante au fost discutate de cãtre grupurile
de lucru constituite.
Vorbind pe tema Antreprenoriatul din zilele noastre, dr. Josep
Lladós a furnizat o analizã a rolului antreprenoriatului în economia
mondialã. El a menþionat cã antreprenoriatul depinde de o reþea
complexã de relaþii, precum ºi faptul cã universitãþile trebuie sã
fie mai bine pregãtite pentru a promova aceastã culturã, de a
îmbunãtãþi relaþiile dintre cercetare ºi afaceri, precum ºi pentru a
îndeplini cerinþele de formare ale antreprenorilor viitori.
În intervenþia sa din cadrul grupului de lucru cu tema
Îmbunãtãþirea calitãþii, dr. Maria José Lemaître s-a referit la
provocãrile ridicate de asigurarea calitãþii. Informând despre
efortul sãu de a ajuta instituþiile din întreaga lume sã îºi amelioreze
calitatea serviciilor pentru studenþi, prezentarea a fost de relevanþã
pentru participanþii din cele cinci continente, reprezentate la
reuniune.
Dr. Hazel Simmons McDonald a prezentat o imagine de
ansamblu asupra cercetãrii la zi în domeniul ªanselor de angajare
ºi învãþarea continuã. A fost remarcat faptul cã relaþia dintre locul
de muncã ºi instituþiile de învãþãmânt este una care necesitã
abordãri inovatoare, pentru a garanta o experienþã semnificativã
ºi relevantã de învãþare.
Dr. Sarah Guri Rosenblit a vorbit pe tema Metode inovatoare
pe timp de crizã, oferind o prezentare clarã a contextului istoric
al învãþãmântului la distanþã, al provocãrilor care ne obligã astãzi
sã fim din ce în ce mai inovatori; aceste probleme trebuie abordate
încã de pe acum, în mod adecvat, în vederea pregãtirii pentru viitor.

Existã un consens în ceea ce
priveºte faptul cã oportunitãþile
pentru o creºtere viitoare vor
depinde de înaltele tehnologii ºi de
produse ºi servicii de înaltã valoare,
care vor cere cu necesitate o forþã
de muncã foarte înalt calificatã.
Pentru a atinge aceste rezultate,
cu atât mai mult în procesul nostru
de dezbatere, trebuie sã subliniem cã
progresul merge mânã în mânã cu
investiþiile în valori cantitative.
Bugete substanþiale, un numãr mai
mare de facultãþi, mai multe linii de
credit, mai multe posibilitãþi cãtre o
instruire onestã reprezintã o serie de
aspecte. Totuºi, cred cã rãspunsul nu
este dat de preocuparea de a investi
mai mulþi bani publici într-un proces
de învãþãmânt depãºit. Problema
constã în a fi curajoºi ºi animaþi de
un spirit inovator, deoarece trãim
într-o societate care se schimbã cu
repeziciune, o societate care are
nevoie de rezultatele determinate de
provocãrile din sistemul de
învãþãmânt. Avem nevoie sã predãm
pe termen mai lung, avem nevoie sã
predãm mai bine, avem nevoie sã
predãm unui numãr crescând de
oameni.
Concluzia este una singurã:
universitãþile trebuie sã se schimbe.
Nu putem face faþã provocãrilor cu
care ne confruntãm dacã nu suntem
în stare sã transformãm procesul de
învãþãmânt într-un agent al inovãrii.
De aceea, scopul principal al
învãþãmântului superior ar fi acela
de a îmbunãtãþi calitatea vieþii
oamenilor, contribuind la dezvoltarea
oamenilor, a societãþii, a economiei.
Studiile ºi rapoartele realizate de
foarte multe instituþii, în ultima
vreme, aratã cã acum - la începutul
secolului al XXI-lea - puterile
economice care vor conduce vor fi
acelea care vor fi în stare sã se
transforme pe ele însele în noi tipuri
de societate, fãcând din învãþãmântul
continuu principalul lor þel. Pentru
acest obiectiv vor avea nevoie de
instituþii de învãþãmânt superior care
sã fie suficient de puternice ºi de
flexibile pentru a face faþã acestor
noi timpuri. Dispunem de câteva
exemple remarcabile de acþiuni ale
unor asemenea instituþii de
învãþãmânt superior, în momente de
crizã. Avem un document elaborat de
universitãþile din Marea Britanie De
la recesiune la redresare, cu
exemple provenind din acþiunile
unor universitãþi din toate pãrþile
regatului, organizate într-o campanie
intitulatã Rezistãm împreunã.
Un alt document universitar
intitulat Calea noastrã spre ieºirea
din crizã este subordonat aceluiaºi
þel. ªi noi, la universitatea deschisã
din Catalonia oferim, împreunã cu
guvernul, cursuri de reconversie a
capacitãþii de muncã pentru cei care
au devenit recent ºomeri. Începând
din aprilie ºi pânã la sfârºitul acestui
an, 30.000 de persoane vor fi
cuprinse în aceste forme de
învãþãmânt ºi sperãm cã aceastã
cifrã se va dubla la 60.000 de
cursanþi în anul viitor, 2010.
În momentul de faþã, cred cã
întrunim un consens internaþional
privitor la nevoia de a ne îndrepta spre
o economie bazatã pe noi fundamente,
iar criza pe care o traversãm ne oferã
niºte oportunitãþi de aur pentru a face
acest lucru. Totuºi, nu vom fi în stare
sã îndeplinim acest þel dacã nu vom
dispune de o strategie îndreptatã spre
o puternicã direcþie de inovare, context
în care þinta învãþãmântului superior
rãmâne asigurarea excelenþei.
Nu vom putea transforma
societatea, dacã nu vom transforma
în primul rând universitãþile, iar
aceasta este a doua temã a
discursului meu: necesitatea
transformãrii universitãþilor.
În cursul ultimului an
universitar am avut numeroase
întâlniri internaþionale cu preºedinþi
ºi manageri de instituþii de
învãþãmânt superior din diferite
colþuri ale lumii. La fiecare întâlnire
a fost subliniatã preocuparea
privitoare la schimbarea tipului de
student
care
frecventeazã
universitãþile. Tinerii noºtri sub 25
de ani au crescut într-o epocã în care
Internetul, reþelele sociale de

comunicare (Twitter, Facebook etc.)
au devenit la fel de normale cum
erau pentru noi cartofii prãjiþi.
Aceastã imensã interactivitate între
structura lor formativã ºi viaþa lor
personalã le-a afectat felul în care
ei gândesc ºi învaþã. Existã o
diferenþã tot mai mare între
modelele de învãþare pe care le
oferã învãþãmântul mediu ºi
universitãþile tradiþionale, ºi modul
firesc în care studenþii învaþã în era
digitalã.
Studenþii erei digitale doresc tot
mai mult sã aibã parte de o educaþie
interactivã. Ei învaþã într-un alt
mod, într-un mod non-secvenþial,
multitasking ºi cer ca facultatea sã
fie mai degrabã un mentor, decât
singurul depozitar al cunoaºterii. De
aceea, avem nevoie de un nou
model de a preda ºi, ºtiind acest
lucru, noi va trebui sã schimbãm
ceea ce fãceam pânã în prezent. În
acest context, mai mult ca niciodatã
în trecut, se dovedeºte veridicitatea
cuvintelor lui Montaigne: Este de
preferat un cap bine alcãtuit unui
cap bine umplut.
Trebuie sã deschidem calea
cãtre noi metodologii de învãþare,
orientate pentru ca studenþii sã
poatã fi integraþi în mod accesibil
ºi participativ. Dupã cum ºtim, cei
mai mulþi dintre ei folosesc în mod
curent tehnologiile digitale, iar în
acest context, noi  universitãþile la
distanþã  suntem mult mai
performante decât cele tradiþionale.
Schimbãrile pe care le constatãm
sunt parte a unui proces care, încã
din prezent va antrena mai multe
mutaþii în viitorul apropiat ºi pe mai
departe, ºi aceasta nu pentru cã noi
 în mediul academic sau în cel de
conducere  am stabilit aºa.
Realitatea este cã studenþii ne aratã
nouã calea schimbãrii, sunt
familiarizaþi cu noþiunile ºi tehnicile
de lucru, schimbã idei în ciuda
marilor distanþe, iar eu sunt
convinsã cã marea forþã cu care noi
vom restructura universitãþile rezidã
în practica studenþilor care folosesc
informatica. ªi dacã am dreptate,
avem aici motivul pentru care
trebuie sã schimbãm modelul de
învãþãmânt ºi de conducere a
învãþãmântului, cãci dacã nu,
studenþii îl vor schimba.
Drept concluzie, la sfârºitul
discursului meu aº spune cã noi,
universitãþile, trebuie sã fim nu doar
o sursã de creºtere economicã, ci ºi
una de criticã a societãþii, un fel de
conºtiinþã a acesteia.
Într-un articol recent publicat în
New York Times, preºedintele
universitãþii Harvard scria:
Universitãþile au menirea de a fi nu
doar producãtori de cunoaºtere, ci ºi
producãtori de îndoialã, poziþie
adesea incomodã. Deoarece lumea se
complace într-un balon de falsã
prosperitate ºi un materialism excesiv,
universitãþile poate cã ar trebui - atât
în domeniile de cercetare, de
învãþãmânt, cât ºi de elaborare - sã
facã eforturi substanþiale pentru a
scoate în evidenþã factorii de risc ºi
de negare, ºi tot universitãþile ar trebui
sã fie cele care sã prezinte un proiect
de contra rãspuns la modelul de lipsã
de responsabilitate actualã. ªi voi
încheia folosind cuvintele sale:
fiinþele omeneºti au nevoie de
înþelepciune ºi de înþelegerea
perspectivelor, aºa cum au nevoie de
glume.
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Tot în cadrul ºedinþei plenare au fost prezentate douã comunicãri ºtiinþifice, dupã care
participanþii s-au separat pe trei secþiuni:
 Finanþe ºi dezvoltare durabilã;
 Economie ºi dezvoltare durabilã;
 Economie ºi energii regenerabile.
Conferinþa a propus o abordare interdisciplinarã ºi multidisciplinarã a problematicilor pe
care paradigma economicã ºi energeticã actualã le presupun, precum ºi noile direcþii ºi
imperative impuse de cãtre dezvoltarea durabilã. Astfel, Conferinþa s-a înscris pe direcþia
definitã de cel mai citat concept cu privire la dezvoltarea durabilã (sustainable development):
Dezvoltarea durabilã este cea care urmãreºte nevoile prezentului, fãrã a compromite
posibilitatea generaþiilor viitoare de a-ºi satisface nevoile lor.
Lucrãrile prezentate au abordat probleme diverse, cum ar fi: dezvoltarea durabilã,
managementul dezvoltãrii durabile, criza actualã, finanþarea proiectelor de dezvoltare durabilã,
competitivitatea economiei româneºti ºi internaþionale privite din perspectiva dezvoltãrii
durabile, sistemul de indicatori, eficienþã, ecoturism ºi altele. În secþiunea Economie ºi energii
regenerabile, lucrãrile au vizat managementul ecoeficienþei energiilor regenerabile, sursele
strategice de energie, sursele alternative, mondializarea ºi mondoenergia, reglementãri de
mediu ºi sisteme educaþionale, etc.
Lucrãrile prezentate au suscitat numeroase dezbateri, exprimarea de noi puncte de vedere
ºi au permis cercetãtorilor schimburi de informaþii cu privire la rezultatele cercetãrilor.
La conferinþã au participat specialiºti atât din cadrul Universitãþii Spiru Haret, cât ºi din
cadrul altor universitãþi, institute de cercetare ºi unitãþi economice.
Manifestarea s-a dovedit a fi un real succes, atât prin calitatea lucrãrilor, cât ºi a dezbaterilor,
contribuind astfel la creºterea vizibilitãþii facultãþii ºi universitãþii noastre ºi, totodatã, la
realizarea obiectivelor privind cercetarea ºtiinþificã din cadrul facultãþii ºi universitãþii.
Ca urmare a rezultatelor acestei prime Conferinþe, s-a propus ca, începând de anul viitor,
ea sã devinã Conferinþã internaþionalã.

Conf. univ. dr. Ion CORBU

Managementul dezvoltãrii
durabile a forþei de muncã
Conf.univ.dr.Cristache RISTEA
Managementul dezvoltarii durabile a forþei
de muncã stârneºte numeroase controverse nu
numai cu privire la conþinutul ºi rolul
managementului, dar ºi cu privire la dimensiunea,
amploarea ºi dinamica fenomenelor interne ºi
externe care marchezã existenþa ºi durabilitatea
unei organizaþii. Tendinþele ºi evoluþiile care
caracterizeazã viaþa economicã ºi socialã, în toatã
complexitatea ei, scot în evidenþã, pe de o parte,
nevoi economico-sociale ºi de mediu diferite, iar
pe de altã parte, resurse limitate sau insuficiente,
de capital ºi de muncã, pentru satisfacerea
acestora din punct de vedere cantitativ ºi calitativ.
Raritatea, limitarea ºi insuficienþa resurselor
genereazã, în orice organizaþie, o permanentã
restructurare a elementelor sale constitutive ºi
de acþiune, având ca scop desfãºurarea unor
activitãþi eficiente. Disfuncþiile ºi conflictele care
însoþesc acest proces determinã criza
managementului  inclusiv in domeniul forþei de
muncã - în orice tip de organizaþii.
Abordat ca o resursã destinatã creºterii
performanþelor structurilor organizaþionale în
orice domeniu de activitate, managementul
dezvoltarii durabile a forþei de muncã
evidenþiazã nevoia continuã de succes, de
eficienþã, în procesul de autoperfecþionare în
raport cu propriile funcþii, metode, tehnici,
instrumente ºi proceduri de lucru, cu obiectivele
ºi rezultatele, dar ºi cu standardele de viaþã, de
culturã ºi civilizaþie ale epocii moderne.
Viaþa economicã ºi socialã este marcatã de
nenumãrate exemple care pun în evidenþã lupta
permanentã pentru progres, al cãrei rezultat este
societatea în care trãim, modul în care gestionãm
resursele de care dispunem ºi calitatea vieþii.
Existenþa noastrã se constituie astfel într-o
diversitate de preocupãri menite sã contribuie
la propãºirea fiecãruia dintre noi ºi a vieþii
sociale în ansamblul sãu, în condiþii concrete de
timp ºi de spaþiu.
Aºteptãrile ºi standardele de astãzi sunt legate
de anumite modele utilizate cu succes în þãrile
cu o economie de piaþã avansatã, pentru ca orice
tip de organizaþie sã-ºi realizeze obiectivele
stabilite. Se impune astfel atenþiei noastre relaþia
esenþialã dintre management ºi organizaþie, ca loc
de manifestare a managementului dezvoltarii
durabile a fortei de munca.
Conceputã ca un cadru în care resursele
materiale ºi resursele umane sunt asociate  dupã
anumite reguli ºi metode  pentru realizarea unor
obiective de interes major (pentru indivizi sau
colectivitãþi umane), organizaþia este noþiunea
care desemneazã generic locul de exercitare a
unor funcþii precise ale acesteia în orice domeniu
de activitate ºi de manifestare a managementului
dezvoltarii durabile a forþei de muncã, vãzut ca
modalitate de stimulare, realizare ºi armonizare
a lor, în scopul creºterii eficienþei în plan
economic, social ºi de mediu. Organizaþiile
îmbracã forme concrete în economie, aflându-se

într-un proces permanent de adaptare la cerinþele
ºi condiþiile sociale care se schimbã. Capacitatea
de adaptare a acestora este determinatã hotãrâtor
de management ºi calitatea actului managerial.
Înþelegerea managementului dezvoltãrii
durabile a forþei de muncã sub aspectul
conþinutului sãu este condiþionatã de cunoaºterea
procesului de management ºi tendinþelor
acestuia, raportându-ne la cerinþele ºi criteriile
de apreciere a dezvoltãrii economice durabile,
a dinamicii elementelor structurale ale
managementului, a modului în care se exercitã
funcþiile sale, în raport cu funcþiile organizaþiilor,
dar ºi a funcþiilor managementului între ele.
Dacã funcþiile managementului, formulate
ºi reformulate frecvent de specialiºtii în materie,
rãmân relativ aceleaºi, conþinutul ºi dinamica
actului managerial variazã, în funcþie de
intensitatea cu care una sau alta dintre funcþii
sunt utilizate în procesul de management al
organizaþiilor de orice tip, în vederea realizãrii
funcþiilor ºi obiectivelor acestora.
Este îndeobºte recunoscut faptul cã, în
perioadele de recesiune, care caracterizeazã
anumite etape din evoluþia economicã a
organizaþiilor are loc o subutilizare a forþei de
muncã fie cã ea rãmâne ocupatã, fie cã este
disponibilizatã ºi trece în ºomaj. În astfel de
situaþii este responsabilitatea managementului
dezvoltãrii durabile a forþei de muncã sã menþinã
ºi sã dezvolte potenþialul forþei de muncã,
pregãtind resursele umane  în ansamblul lor 
pentru relansarea activitãþii economice ºi
reluarea procesului de creºtere economicã.
În perioada de crizã se resimte nevoia
funcþionãrii la parametri superiori a sistemului
de educare continuã ºi formare profesionalã
permanentã, singurul în mãsurã sã conducã la
dezvoltarea ºi creºterea potenþialului productiv
al forþei de muncã.
Trebuie sã evidenþiem, în acest context,
schimbãrile intervenite în managementul ºi
gestiunea educãrii ºi formãrii profesionale  ca
sisteme - cu plusurile ºi minusurile, care nu fac
obiectul acestei analize (Sistemul National de
Educare Continuã ºi Formare Profesionalã
Permanentã - SNECFPA).
Din perspectiva dezvoltarii durabile a forþei
de muncã, educarea continuã ºi acþiunea
structurilor de educare ar trebui sã se extindã
mult peste activitãþile desfãºurate în prezent,
care au un caracter relativ punctual, nicidecum
un caracter continuu.
Dincolo de aceste douã sisteme delimitate
de caracterul strict determinat al categoriilor de
populaþie activã cãrora li se adreseazã, trebuie
sã existe un al treilea sistem ,care sã se adreseze
adulþilor ºi sã integreze orice acþiune de educare
ºi de formare desfãºuratã în sprijinul adulþilor,
cu caracter durabil, continuu ºi permanent.
Problematica managementului dezvoltãrii
durabile a forþei de muncã ne obligã la ample
procese de analizã a responsabilitãþilor ºi
sarcinilor care condiþioneazã stabilirea unor
strategii adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor
specifice acestui domeniu de activitate.

Energie, reglementãri
de mediu ºi sisteme
educaþionale
Conf univ.dr. Viorica JELEV,
Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale
În ultimii ani, ne confruntãm la nivel global
cu o serie de fenomene cu impact deosebit asupra
activitãþilor economice, sociale, precum ºi a
mediului înconjurãtor. Tendinþa evidentã de
încãlzire globalã, afectarea stratului de ozon,
poluarea transfrontierã la mare distanþã, sunt
numai câteva elemente ce probeazã afirmaþia
fãcutã. Desigur cã, legat de fenomenele globale
amintite, dezbaterile sunt departe de a fi ajuns
la adevãruri unanim recunoscute de toþi oamenii
de ºtiinþã. Mulþi considerã cã nu existã încã
suficiente argumente ºtiinþifice care sã probeze
cele menþionate. Se considerã cã unele dintre
fenomenele enumerate se datoreazã unor
modificãri periodice ale parametrilor de stare ai
atmosferei ºi sunt necesare studii, dovezi ºi
argumente suplimentare. Alþii merg chiar mai
departe, afirmând cã aceste dezbateri sunt
provocate de interese de naturã economicã.
Tebuie totuºi spus cã, din ce în ce mai mult,
dovezile ºtiinþifice încep sã se adune. De altfel,
având în vedere pericolul pe care impactul
activitãþilor umane neviabile îl prezintã pentru
mediul înconjurãtor, trebuie sã acþionãm având
în permanenþã în vedere principiile precauþiei
ºi prevenirii, specifice legislaþiilor moderne
de mediu. Lester Brown ºi Al Gore aratã în
lucrãrile lor, Eco-Economia ºi Pãmântul în
cumpãnã, cã omenirea pune în prim plan
sistemul economic, considerând resursele
naturale ca un subsistem al acestuia, când de fapt
ar trebui sã fie invers, economicul reprezentând
un subsistem al resurselor naturale. Principiul
dezvoltãrii durabile încearcã sã punã mãcar pe
picior de egalitate cele trei elemente
fundamentale ale dezvoltãrii: economicul,
mediul ºi socialul. Pânã se va ajunge la o
dezvoltare cu adevãrat durabilã, necesitând, în
primul rând, o schimbare a mentalitãþilor, este
bine sã acþionãm având în vedere precauþia ºi
prevenþia în tot ceea ce întreprindem. (...)
Strategia naþionalã a României în domeniul
Modificãrilor Climatice a fost elaboratã de
specialiºti din Ministerul Mediului ºi alte
ministere, sub coordonarea Ministerului
Mediului, prin intermediul Comisiei Naþionale
pentru Schimbãri Climatice ºi cu sprijinul
Agenþiei Daneze pentru Protecþia Mediului.
În legãturã cu educaþia pentru protecþia
mediului, autoarea acestei lucrãri a subliniat cã
nivelul de dezvoltare economicã al unei þãri
depinde ºi de nivelul de educaþie a cetãþenilor
ei, de aceea este nevoie de o concepþie clarã
despre rolul educaþiei într-o societate. Educaþia
este unul din ingredientele care pun societatea
în miºcare, care îi oferã stralucire, frumuseþe,
moralitate, armonie, care o îmbogãþesc.
Scopurile educaþiei sânt necesare în mãsura în
care se doreºte atingerea unui punct anume. În
general, absenþa unui scop poate sã însemne
neputinþa de a ajunge la o þintã propusã. La fel
ºi în educaþie, trebuie sã ºtim ce dorim, ca sã

Conceptul de evoluþie durabilã reprezintã o
nouã paradigmã a dezvoltãrii promovatã în
ultimii ani. Acesta marcheazã o schimbare
majorã în abordarea problemelor dezvoltãrii
umanitãþii prin opþiunile de asigurare a unui
echilibru dinamic între componentele capitalului
natural ºi sistemele socio-economice, corelat cu
dinamica resurselor umane. Evoluþia durabilã
rãspunde nevoilor generaþiilor actuale, fãrã a
compromite posibilitatea generaþiilor viitoare de
a rãspunde propriilor necesitãþi. Astfel, evoluþia
poate genera prosperitate, dacã se regenereazã
resursele ºi se protejeazã mediul.
Evoluþia durabilã abordeazã conceptul
calitãþii vieþii în complexitate, sub aspect
economic, social ºi de mediu, promovând ideea
echilibrului între evoluþia economicã, echitatea
socialã, utilizarea eficientã ºi conservarea
mediului înconjurãtor. Elementul cheie al
dezvoltãrii durabile îl reprezintã reconcilierea
între procesul de evoluþie ºi calitatea mediului,
promovarea procesului integrat de elaborare ºi
luare a deciziilor, atât la nivel global, cât ºi
teritorial, naþional sau local.
În acord cu strategia de reprezentare a
guvernãrii agreatã de Comisia Uniunii
Europene, conceptul de teritorialitate în
România este privit ca fiind: continuarea
descentralizãrii, prin schimbul de capacitãþi ºi
responsabilitãþi de guvernare ºi financiare, de
la standardele structurilor guvernãrii centrale

la standardele structurilor locale; continuarea
procesului de teritorialitatea, prin delegarea de
responsabilitãþi în teritoriu, în funcþie de
necesitãþile pe plan local, în cadrul aceleiaºi
structuri de guvernare (serviciile teritorialitatea
funcþioneazã în subordinea departamentului
care le-a delegat rãspunderea); evoluþia
serviciilor descentralizate din teritoriu, în
funcþie de necesitãþile populaþiei ºi pentru
eficacitatea acestora, în servicii descentralizate
în rãspunderea structurilor locale.
Evoluþia durabilã teritorialã este un concept
nou ce urmãreºte intensificarea activitãþilor
economice, stimularea investiþiilor în diferite
sectoare, contribuþia la reducerea ºomajului ºi
creºterea standardului de viaþã.
Politica de evoluþie teritorialã durabilã este
un ansamblu de mãsuri programate ºi avansate
de structurile guvernãrii locale ºi centrale, în
parteneriat cu diverse entitãþi (private, publice,
voluntare), în scopul evoluþiei economice
susþinute prin valorificarea eficientã a
potenþialului teritorial ºi local, în scopul
îmbunãtãþirii condiþiilor de viaþã.
Evoluþia teritorialã durabilã este deseori
confundatã cu teritorialitatea sau liberalizarea
pe criterii etnice. De aceea, considerãm necesare
unele clarificãri conceptuale. Astfel, prin
teritorialitate se înþelege, în general, crearea unui
nou nivel în organizare teritorialã a statului, cu
tot ceea ce presupune acest lucru: crearea
unitãþilor teritoriale ºi schimb de capacitãþi de
guvernare la nivel teritorial. Liberalizarea pe
criterii etnice, pe de altã parte, porneºte de la
ideea cã teritoriul este definit de un ansamblu
de caracteristici umane, culturale, lingvistice
care justificã crearea unui organism politic cãruia
sã-i fie recunoscutã o libertate mai mult sau mai

lucrãri prin care energia care, în mod normal,
s-ar pierde, este reciclatã prin conversia acesteia
în energie termalã sau electricã. Reciclarea
energeticã se poate face în cadrul fabricilor,
instalaþiilor de forþã, instituþii mari, cum ar fi
spitale sau universitãþi, crescând eficienþa
acestora prin reducerea costurilor ºi poluãrii,
simultan. De asemenea, cogenerarea ºi reciclarea
energeticã sunt procese de bazã evidenþiate de
Parlamentul European pentru reducerea
încãlzirii globale. (...)
În plinã crizã economicã ºi climatericã, o
teorie interesantã vine de la verzii Planetei,
organizaþia Greenpeace. Potrivit unui studiu al
acesteia, dacã s-ar recurge la surse de energie
ecologice, prin trecerea de la cãrbune la
electricitatea verde, pânã în 2030 ar fi create
cu 2,7 milioane mai multe joburi decât dacã
lumea rãmâne dependentã de combustibilii
fosili, aºa cum este în prezent ºi se va evita
emisia a 10 miliarde de tone de dioxid de carbon.
Studiul prevede cã numãrul de joburi din
industria energeticã va creºte cu peste 2 milioane
pânã la 11,3 milioane de locuri de muncã în
2030. În schimb, dacã nu se schimbã nimic ºi
lucrurile merg ca pânã acum, numãrul de joburi
din industria energeticã ar scãdea cu aproximativ
jumãtate de milion pânã la 8,6 milioane de locuri
de muncã în 2030. Explicaþia: mulþi angajaþi din
zona carboniferã îºi vor pierde locurile de muncã
din cauza extinderii mecanizãrii. Meritã
menþionat cã raportul nu susþine crearea de
milioane de locuri de muncã într-o industrie
verde necompetitivã, care sã nu poatã
supravieþui decât prin ajutoare de stat. Industria
energiei regenerabile trebuie sã fie competitivã
pe termen lung .Poate cã forþa de muncã ar fi
mai costisitoare, dar costurile legate de
întreþinere ar fi mai mici. De exemplu, sunt

eliminate costurile cauzate de emisiile de dioxid
de carbon. Raportul sugereazã cã numai în
sectorul energiei eoliene, pânã în 2030 ar putea
lucra 2,03 milioane de oameni, faþã de numai
500.000 de angajaþi prevãzuþi pentru 2010.
Autorii acestui raport cred cã o schimbare
dramaticã în privinþa surselor de energie poate
ºi trebuie sã ducã la creºtere economicã
sustenabilã ºi progres social. Efectele la nivel
mondial în ceea ce priveºte încãlzirea climei au
repercusiuni la nivel naþional, care pot fi
combãtute eficient, începând cu nivelul local.
În lupta pentru combaterea efectului încãlzirii
globale este necesarã punerea în aplicare a unei
politici energetice diversificate ºi a unei politici
urbanistice elaborate. România are grave
probleme ecologice ºi de mediu. Aerul ºi apele
sunt frecvent poluate. Despãduririle ilegale au
luat o tot mai mare amploare. Toate acestea sunt
probleme care ameninþã prezentul nostru ºi
viitorul copiilor. Trebuie sã fim conºtienþi de
aceste riscuri ºi sã aducem abordarea ecologicã
în centrul politicilor noastre.
În concluzie, ca un prim pas pentru combaterea
încãlzirii globale, în domeniul energetic, va trebui
sã se punã, cu adevãrat, în aplicare Strategia
energeticã europeanã, care sã asigure creºterea
ponderii energiei alternative în ansamblul
producþiei energetice.România, aflatã în interiorul
Uniunii Europene, va fi capabilã sã realizeze
marele salt de la condiþia unui stat aflat la una din
zonele de frontierã ale Europei, la aceea a unei
societãþi democrate ºi integrate social a secolului
XXI, numai atunci când societatea româneascã se
va transforma astfel încât sã dobândeascã
trãsãturile depline ale unei comunitãþi europene
prospere ºi sã fie aptã sã ajute Uniunea Europeanã
sã facã faþã cu succes globalizãrii politice,
economice, culturale ºi ecologice.

Imperativele responsabilitãþii sociale
a instituþiilor bancare în contextul
dezvoltãrii durabile
Asist.univ. Angela OGARCÃ,
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci

Descentralizare financiarã
pentru era evoluþiei durabile
Lect.univ.dr. Marius VORNICEANU,
Prof.univ.dr. Dumitru NICA,
Lect.univ.dr. Brînduºa COVACI,
Lect.univ.drd. Cristinel COCOªATU,
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci

ºtim încotro trebuie sã ne îndreptãm. Educaþia
reprezintã principala resursã a dezvoltãrii
individului, dar ºi o premisã majorã în pãstrarea
identitãþii naþionale. Deºi educaþia îi vizeazã în
primul rând pe copii, nu ar trebui omis faptul cã
o educaþie completã i-ar include, în primul rând,
pe adulþi, astfel cã unul din scopurile majore ale
educaþiei ar trebui sã fie ºi acela de a se adresa
pãrinþilor, profesorilor ºi tuturor adulþilor care,
într-o formã sau alta, intrã în relaþie cu copiii ºi
influenþeazã mai mult sau mai puþin viaþa
acestora din urmã. Sã nu uitãm cã putem face
sau putem sã nu facem ceva pentru a ne pregãti
pentru viitor ºi acest lucru determinã calitatea
educaþiei. Ceea ce se întâmplã în educaþie, ne
aratã ceea ce se întâmplã în societate.
Educaþia pentru protejarea mediului
înconjurãtor ºi folosirea energiilor regenerabile
devine o necesitate pentru toate naþiunile lumii.
De aceea, în ºcoli, licee ºi universitãþi sunt
introduse discipline de studiu care vizeazã
formarea unor abilitãþi ºi competenþe pentru
adulþi responsabili faþã de resursele limitate ale
planetei.
«Energia verde» sau reciclabilã este o
noþiune din ce în ce mai utilizatã de specialiºtii
în domeniul energetic ºi se referã la sursele de
energie considerate prieteneºti pentru mediu ºi
non-poluante: energia geotermalã, vânt ºi
energia solarã. În þãrile dezvoltate din spaþiul
comunitar s-a format deja o culturã pentru
energia reciclabilã, consumatorii industriali sau
casnici putând cumpãra energie verde de la
distribuitorii locali de energie. În România sunt,
în prezent, proiecte în derulare de dezvoltare ºi
colectare pentru sursele de energie verde, dar
ºi proiecte de cogenerare (conform Directivei
2004/8/EC a Parlamentului ºi Consiliului
European). Proiectele de cogenerare reprezintã

puþin extinsã. El reprezintã conºtientizarea unor
interese comune ºi aspiraþia colectivitãþii locale
de a gestiona aceste interese. În esenþã,
delimitarea dintre cele douã concepte este datã
de abordarea diferitã: în timp ce în cazul
teritorialitãþii este vorba despre o abordare de
sus în jos, autoritãþile centrale fiind cele care
iniþiazã ºi implementeazã procesul,
teritorialitatea porneºte de jos în sus, fiind iniþiat
de comunitãþile locale ºi promovat de acestea la
nivel central.
Politica financiarã reprezintã ansamblul
deciziilor de finanþare luate de factorul decident
public destinate subvenþionãrii necesitãþilor
publice ºi a realizãrii unor finalitãþi de naturã
economico-socialã, în condiþiile în care asupra
economiei acþioneazã factori reali sau obiectivi,
a cãror tendinþã nu este exclusiv ciclicã.
Finanþarea exprimã procedeele de
reîmpãrþire a produsului naþional ºi, uneori, chiar
a averii naþionale, pentru îndeplinirea funcþiilor
statului ºi, în general, ale organelor publice. Ea
se concretizeazã în forme de extragere
obligatorie, de tipul investiþiilor ºi taxelor, a
resurselor la dispoziþia organelor publice, pe de
o parte, ºi de distribuire a acestora sub formã
generalã a cheltuielilor publice, pe de altã parte.
Abordatã distinct, politica financiarã se
concentreazã pe cele douã componente
fundamentale, ºi anume: politica impozitelor ºi
celorlalte prelevãri cu caracter financiar,
prelevãrilor obligatorii ca resurse financiare
publice; politica cheltuielilor publice (finanþate),
în principal, pe seama resurselor financiare. În
raport cu aceastã structurare, politica financiarã
conþine elemente specifice formãrii (furnizãrii)
resurselor financiare, respectiv elemente ce
contureazã furnizarea acestor resurse ºi
efectuarea de cheltuieli publice.

În ultimii ani, pe plan internaþional au loc
dezbateri tot mai aprinse ºi mai dese pe tema
comportamentului responsabil al companiilor,
comportament care ar trebui sã respecte
fundamentele conceptului de dezvoltare
durabilã. Transformãrile sociale ºi economice
accelerate la nivel global impun corporaþiilor
schimbarea permanentã a modelului de business,
a modului de gândire, a atitudinii ºi a tiparelor
de interacþiune cu stakeholderii. Companiile
nu-ºi mai construiesc afacerile exclusiv în jurul
nevoilor ºi aºteptãrilor consumatorului. Astãzi,
ele sunt provocate sã rãspundã prin performanþe
care sã reflecte valorile, interesele ºi aºteptãrile
societãþii în ansamblu. Responsabilitatea socialã
devine astfel o parte vitalã a strategiei de
dezvoltare sãnãtoasã, pe termen lung, a oricãrei
organizaþii.
Dezvoltarea durabilã este un concept foarte
complex, care a avut ca punct de pornire
preocuparea faþã de mediu, ideea fiind
îmbogãþitã în timp cu o dimensiune economicã
ºi una socialã.
În aceste condiþii, conceptul de dezvoltare
durabilã desemneazã totalitatea formelor ºi
metodelor de dezvoltare socio-economicã, nu
numai pe termen scurt sau mediu, ci ºi pe termen
lung, al cãror fundament îl reprezintã, în primul
rând, asigurarea unui echilibru între aceste
sisteme socio-economice ºi elementele
capitalului natural.
Una dintre definiþiile responsabilitãþii
sociale, care întruneºte cel mai larg consens pe
plan european, se gãseºte în documentul publicat
de Comisia Comunitãþii Europene, în iulie 2001,
cunoscut sub numele de Cartea Verde: un
concept prin intermediul cãruia o companie
integreazã, în mod voluntar, preocupãrile faþã
de problemele sociale ºi cele de mediu, în
operaþiunile de afaceri ºi în interacþiunea cu
stakeholderii proprii.
Multã vreme, bãncile ºi instituþiile financiarbancare au abordat simplist problema
responsabilitãþii sociale corporatiste, reducând-o
la acþiuni punctuale, din care sã rezulte beneficii
de imagine. Noþiunea de responsabilitate socialã
era limitatã la sponsorizãrile culturale sau
sportive ºi la acþiunile filantropice. În timp, însã,
acþiunile de responsabilitate socialã s-au orientat
mai mult cãtre alfabetizarea financiarã a
publicului, mai ales a tinerilor, ºi cãtre proiecte
conforme cu principiile dezvoltãrii durabile.

Schimbarea strategiilor de responsabilitate
socialã s-a produs atât ca urmare a crizei
economice, care a atras atenþia asupra conceptului
de creditare responsabilã, cât ºi ca urmare a
politicii Uniunii Europene care, încã din 2007, a
demarat mai multe campanii educative în acest
sens, în care a fost antrenat ºi mediul privat.
Strategia de responsabilitate socialã are un
rol preventiv în acest sens, întrucât implicarea
responsabilã pe termen lung reduce riscurile
reputaþionale.
Responsabilitatea socialã este atât un model
de management, cât ºi o teorie a eticii în afaceri
ce presupune administrarea unei instituþii
bancare cu scopul de a produce un impact pozitiv
asupra grupurilor ºi instituþiilor cu care aceasta
interacþioneazã, asupra comunitãþii ºi societãþii
în ansamblu.
Încercând sã demonstreze faptul cã
comportamentul etic este o manifestare a
responsabilitãþii sociale, autoarea a apreciat cã o
bancã poate avea campanii de imagine, poate face
acte de caritate, poate avea produse de calitate,
însã toate aceste lucruri la un loc, fãrã reputaþie,
sunt investiþii pe termen scurt. Buna reputaþie,
care asigurã reuºita în afaceri pe termen lung, nu
poate fi cumpãratã, ea este un efect direct al eticii
în afaceri. Viaþa economicã va învãþa bãncile cã
au nevoie de eticã în afaceri, cã trebuie sã acorde
o mai mare importanþã respectãrii codurilor etice,
pentru cã numai pe aceste baze pot crea ºi dezvolta
relaþii cu stakeholderii pe termen lung, asigurând,
totodatã, ºi creºterea credibilitãþii lor.
Unul din principiile de bazã care dau
dimensiunea eticã a serviciilor bancare
este transparenþa. Conform principiului
transparenþei, bãncile trebuie sã îºi informeze
corespunzãtor clienþii la vânzarea de produse
financiare ºi sã-i avertizeze, în acelaºi timp,
asupra riscurilor asumate. Iar consumatorii
trebuie sã aibã ºi ei capacitatea de a compara
uºor diferite produse, chiar dacã le lipseºte
înþelegerea financiarã profundã. Transparenþa în
ceea ce priveºte avantajele ºi costurile reale ale
produselor ºi serviciilor oferite de cãtre bãnci
va avea ca efect creºterea încrederii în sistemul
financiar ºi, bineînþeles, va aduce beneficii atât
pentru bãnci, cât ºi pentru clienþii acestora.
Atunci când se urmãreºte asigurarea unei
dezvoltãri durabile, este recomandabil sã nu se
þinã seama numai de avantajele pe termen scurt
rezultate din dezvoltarea economicã bazatã pe
tehnologii convenþionale. Acestea au, în general,
o productivitate mare, dar, prin exploatarea
intensivã a materiilor prime produc epuizarea
resurselor ºi creºterea poluãrii ºi pot afecta
ireversibil sistemele ecologice.

Pledând pentru nevoia educãrii populaþiei,
aceastã comunicare ºtiinþificã a invocat rolul
bugetelor de responsabilitate socialã care se
îndreaptã cãtre programe educative pe termen
lung, în care alfabetizarea antreprenorialã ºi
financiar-bancarã devin teme predilecte. Aceste
strategii au nu numai un rol preventiv în ceea
ce priveºte riscurile reputaþionale, ci ºi un
potenþial de a crea pieþe noi pentru produsele
ºi serviciile lor. La nivel european, trendul
educaþiei financiar-bancare a început prin 2007,
când Comisia Europeanã a abordat riscurile
legate de lipsa unei culturi financiare ca pe o
gravã problemã socialã care trebuie remediatã
urgent. Au fost lansate mai multe campanii de
educaþie financiarã la nivel de UE - Dolceta
sau Europa Diary, program dedicat tinerilor
-, pentru ca mai târziu aceastã temã sã fie
preluatã de sectorul privat ºi inclusã în
strategiile de responsabilitate socialã. Educaþia
financiarã a clienþilor este importantã, dar lipsa
acesteia nu trebuie sã constituie pentru bãnci
un pretext de a nu oferi informaþii clare ºi
complete consumatorilor lor.
În acest context, unele bãnci au avut în
vedere programe de informare ºi educare
financiar-bancarã la nivel naþional, constând în
seminarii-dezbatere þinute în mai multe oraºe,
care au acoperit practic toatã þara, scopul
acestora fiind dezvoltarea culturii bancare, astfel
ca tot mai multã lume sã poatã lua decizii în
cunoºtinþã de cauzã în tot ceea ce înseamnã
relaþia directã cu banca: de la deschiderea unui
cont curent pânã la obþinerea unui credit.
Unele proiecte de responsabilitate socialã
dezvoltate în ultima vreme de instituþiile
financiar-bancare aratã cã acestea încep sã-ºi
asume rolul pe care îl au în dezvoltarea
economicã durabilã. În cadrul strategiei de
responsabilitate socialã corporatistã, bãncile îºi
propun sã formeze oameni care sã gândeascã
sustenabil ºi care sã doreascã sã se implice în
dezvoltarea comunitãþilor în care trãiesc. În acest
scop, bãncile au organizat campanii de training,
workshop-uri ºi seminarii, la care pot participa
studenþi din toatã þara, care învaþã cum sã realizeze
proiecte de dezvoltare durabilã, capabile sã
rezolve problemele comunitãþilor în care trãiesc.

Ilustraþii de
Conf.univ.dr. Zenovic GHERASIM
*În curând, la Editura Fundaþiei
România de Mâine, va vedea lumina
tiparului lucrarea Dezvoltarea
durabilã ºi energii regenerabile,
cuprinzând comunicãrile prezentate
în cadrul conferinþei
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DEZVOLTARE DURABILÃ ªI ENERGII REGENERABILE*
Aspecte manageriale ale eco-eficienþei energiilor regenerabile.
Abordãri naþionale ºi internaþionale
Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN,
Membru corespondent
al Academiei Române,
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
Conf.univ.dr. Zenovic GHERASIM,
Facultatea de Management
Financiar-Contabil
Dezvoltarea tehnologiilor ºi industriilor,
creºterea cerinþelor ºi nevoilor de viaþã ale
oamenilor, concomitent cu mãrirea populaþiei
globului au determinat creºterea continuã a
cosumului energetic, apariþia unor dezechilibre
ecologice. Consecinþa directã a acestei tendinþe
este epuizarea treptatã a anumitor materii prime
energetice, ceea ce a impus necesitatea
reconsiderãrii surselor de producere a diferitelor
tipuri de energie, în concordanþã cu cerinþele de
protecþie a mediului înconjurãtor.
S-a dat startul unei curse de cãutare de noi
surse accesibile de energie, nepoluante, mai
puþin costisitoare, capabile de a se reface,
denumite generic energii regenerabile. Efortul
pe linie energeticã se înscrie în ansamblul mai
larg al acþiunilor omenirii pentru combaterea
efectelor epuizãrii resurselor clasice de energie
ºi de hranã ºi ale încãlzirii globale. În caz contrar,
antropocena (Paul Crutzen) ar putea reprezenta
cea din urmã epocã geologicã, dupã care specia
umanã ar dispare (din anul 1958, nivelul de
dioxid de carbon creºte în atmosferã cu 0,53%
pe an). Potrivit experþilor ºi cercetãtorilor din
ecologie, omenirea se aflã în etapa a doua a
perioadei antropocena (1945 - 2015), perioadã
denumitã marea accelerare care a ajuns într-un
stadiu critic, cunoscându-se faptul cã 60% din
serviciile asigurate de sistemele ecologice
terestre sunt aflate deja într-o situaþie avansatã
de degradare. În consecinþã, pe glob, la nivelul
anului 2008, peste 1,3 miliarde de persoane
trãiesc în sãrãcie absolutã, în timp ce micºorarea
resurselor energetice tradiþionale (cãrbune,
petrol, gaze naturale) este, în prezent, de circa
60-70 % faþã de începutul secolului 20.
România dispune de o Strategie de
valorificare a resurselor regenerabile, la nivel

de Hotãrâre de Guvern din anul 2003, bazatã pe
sistemul combinat al cotelor obligatorii ºi al
certificatelor verzi. Direcþiile generale de acþiune
prevãzute în aceastã HG sunt, în principal,
urmãtoarele: 1. Integrarea României în conceptul
european de promovare a utilizãrii
biocombustibililor ºi de valorificare a biomasei;
2. Evaluarea impactului utilizãrii amestecurilor

Finanþarea sustenabilã
a protecþiei mediului
anume: sursele; tipurile sau formele; fluxurile;

Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLESCU efectele; riscurile.
Economia mediului este un subdomeniu al
ºtiinþei economice care abordeazã aspectele de
mediu, cuprinzând studierea teoreticã ºi empiricã
a efectelor politicilor naþionale sau locale de
mediu, promovate în lume.
Economia mediului are o influenþã majorã
asupra teoriilor capitalului natural ºi finanþelor
mediului, care pot fi considerate douã subdomenii
ale economiei mediului privind conservarea
resurselor în valorizarea factorilor naturali ºi a
biodiversificãrii, în beneficiul oamenilor.
În centrul economiei mediului este conceptul
de eºec al pieþei, ceea ce înseamnã cã pieþele nu
reuºesc sã aloce eficient resursele, forme ale
eºecului pieþei fiind externalitãþile, non excluziunea
ºi nonrivalitatea, evaluarea valorii economice a
mediului fiind un subiect major, utilizarea acesteia
oferind beneficii tangibile care sporesc resursele
naturale ºi serviciile ecositemului.
Deteriorarea ºi poluarea (DP) mediului
reprezintã un proces antropomorfic, mediul
constituind spaþiul înconjurãtor, cu perspectivã
temporalã, în care omul vieþuieºte ºi fiinþeazã.
Deteriorarea acestuia semnificã deteriorarea
parametrilor de vieþuire ºi fiinþare a omului în
acest spaþiu, parametrii de care depind de un
ansamblu de caracteristici ale participanþilor la
mediu: caracteristicile mediului înconjurãtor,
caracteristicile mediului extern, caracteristicile
speciei umane, caracteristicile omului ca individ.
Deteriorarea ºi poluarea mediului pot fi
abordate din cinci perspective criteriale, ºi

Deteriorarea ºi poluarea mediului,
concretizatã în efecte ºi riscuri poluante,
afecteazã ecosistemele naturale, îndeosebi
filogenozele ºi zoogenozele, distrugând suportul
natural, biologic al ecosistemelor umane, ale
vieþuirii omului. Protecþia mediului semnificã,
deci, protecþia omului.
Acest proces de protecþie a mediului
reprezintã, prin mecanisme, instrumente, instituþii
un proces constituit de om pentru om, în cadrul
sãu delimitându-se cinci componente definitorii:
poluatorii, poluaþii, decidenþii, politicile de
protecþie, finanþarea protecþiei mediului.
Realizarea protecþiei mediului presupune
existenþa surselor financiare care sã asigure
finanþarea politicilor de mediu impuse de aceste
costuri ºi, în acest sens, pot fi delimitate,
tipologic, cinci surse de finanþare: fondurile de
mediu, bugetele suprastatale, statale sau ale
administraþiilor locale; contribuþii voluntare,
aportul financiar al firmelor poluatoare, dar ºi
poluate, participãri filantropice (sponsorizãri,
donaþii etc).
Evidenþierea fluxurilor de finanþare a
protecþiei mediului ºi dimensionarea acestora
necesitã asamblarea reþelelor referitoare la
zonele de mediu, deteriorarea ºi poluarea
acestora ºi protecþia mediului într-un model de
reþea unitar, care sã cuprindã simplificat toate
relaþiile (fluxurile) specifice relaþiilor dintre
elementele reþelelor, care sã permitã delimitarea
fluxurilor determinative ale finanþãrii protecþiei
mediului. (...)

Strategiile pentru situaþiile de
crizã aplicabile mediului
economic românesc
Lect. univ. drd. ELENA BICÃ
Asist. univ. master LENUÞA NUÞU,
Facultatea de Management Financiar
Contabil, Craiova
Economia ºi mediul economic românesc
Economia este o succesiune de fenomene ºi
procese economice, o miºcare permanentã ce
implicã determinãri de tipul cauzã  efect ºi
funcþionale, între verigile sistemului economic,
între treptele succesive ale evoluþiei acestuia,
care se articuleazã în timp ºi tind sã menþinã,
cel puþin temporar, o anumitã coeziune
(stabilitate) a sistemului economic.
Economia
înseamnã
nu
numai
interdependenþã între factorii de producþie
utilizaþi, între producþie ºi consum, ci ºi între
domeniul economic ºi celelalte domenii ale
societãþii (juridic, politic, cultural  spiritual,
moral etc.), care se manifestã ca un ansamblu
de impulsuri, cu tendinþe ºi intensitãþi diferite
asupra componentelor în miºcare ale economiei.
Economia naþionalã a României este afectatã
de contradicþiile economice, ce caracterizeazã
dezvoltarea sistemului global, contradicþii care,
uneori, se transformã în crize. Gãsirea de soluþii
viabile pentru depãºirea crizelor economice revine
atât în sarcina Guvernelor statelor naþionale, cât
ºi în cea a Organismelor Economice Regionale ºi
Internaþionale. În vederea elaborãrii unor strategii
eficiente de surmontabilitate a crizelor, trebuie,
în mod imperativ, analizate cauzele, formele de
manifestare ºi consecinþele lor.

Contextul economic dificil al României
Disfuncþiile, dezechilibrele ºi instabilitatea
economicã din România, dar ºi cele existente
pe plan mondial au un caracter generalizat,
structural, complex ºi se împletesc adeseori
cu relaþiile externe de naturã politicoeconomicã.
Având în vedere cã progresele din ºtiinþa
economicã au fost generatoare de schimbãri
ample ºi cã economia naþionalã a României este
afectatã de contradicþiile economice transformate
în crize, noua economie trebuie sã se bazeze pe
mijloace proprii - noi sau mai vechi, dar la un alt
stadiu al cunoaºterii.
Aceasta presupune dezvoltarea (creºterea)
durabilã, dar induce o altã abordare a însãºi
dezvoltãrii (creºterii) durabile decât s-a fãcut
pânã acum.
Promovarea noii economii în România
înseamnã acum o apropiere de standardele
economiilor dezvoltate ºi ale structurilor euro atlantice, atât prin caracteristici generale, cât ºi
prin tendinþele pe termen lung.
Pentru a reuºi noua economie este necesar ca
opþiunile de politicã economicã validate electoral
sã se concretizeze imediat în strategii pe termen
mediu ºi apoi, neapãrat, în strategii pe termene
foarte lungi (25-50 ani), pentru a asigura
continuitatea ºi complementaritatea acþiunilor
economice. Aceasta ar contribui, totodatã, la
creºterea eficienþei în gestionarea resurselor ºi aºa
foarte limitate ale României. ( )

de biocombustibili cu carburanþi convenþionali;
3. Evaluarea aprovizionãrii cu materii prime.
La nivel macroeconomic, aspectele
manageriale în abordãrile naþionale referitoare
la eco-eficienþa energiilor regenerabile se referã,
în principal, la gestionarea mãsurilor ºi acþiunilor
cu privire la cunoaºterea aprofundatã a relaþiei
mediu-energie cu evidenþierea creºterii

ponderii energiilor regenerabile, corelarea
interacþiunilor dintre mediul socio-economic (în
care sistemele economice dependente de energie
deþin rolul principal) ºi mediul înconjurãtor
natural (în care sistemele naturale  multe dintre
acestea ca surse de energie - au rolul principal),
prevenirea ºi combaterea utilizãrii neraþionale a
surselor de energie (neregenerabile ºi
regenerabile), eliminarea disfuncþionalitãþilor
sectorului energetic naþional.
Existã mai multe disfuncþionalitãþi care
afecteazã performanþele economice ale
sectorului energetic, precum ºi securitatea
energeticã a României. Modelul de restructurare
ºi modelul de piaþã pentru sectorul energetic, deºi
dovedite corecte prin evoluþiile ulterioare anului
1998 pentru procesele ºi fenomenele specifice
raportate la cerinþele UE, prezintã unele
dezavantaje în sectorul producþiei energiei
electrice prin separarea celor trei mari
producãtori (energie electricã nuclearã, energie
hidroelectricã ºi energie termoelectricã) ºi
neînceperea privatizãrii acestora. Energia
hidroelectricã se vinde cu prioritate (fiind mai
ieftinã), urmatã de energia termoelectricã ºi la
sfârºit, de energia electricã nuclearã. Protecþia
politicã a unor producãtori din primele categorii
menþionate (hidroenergetic ºi termoenergetic) a
condus la apariþia unor discriminãri în raport cu
un tratament egal al tuturor producãtorilor pieþei
energetice din România. ªtergerea periodicã de
cãtre stat a unor datorii ale sectorului
termoelectric ºi trecerea acestor minusuri la
datoria publicã reprezintã un exemplu de politicã
discriminatorie dictatã de alte interese decât cele
ale eficienþei economice. Unii producãtori
energetici din România manifestã o transparenþã
redusã a activitãþilor strategice importante,
pentru a masca realizarea unor profituri uriaºe
nemeritate, abuzuri ºi putere de piaþã
supradimensionate, efectuarea unor tranzacþii în
afara cadrului legal existent la momentul
respectiv. Acesta este ºi motivul pentru care
Agenþia SUA pentru Dezvoltare Internaþionalã
(USAID)  sponsor al Programului pentru
energie în România între anii 2005-2007  a
susþinut înfiinþarea unui organism independent
de monitorizare ºi supraveghere a pieþei
energetice din þara noastrã.

Crizã ºi dezvoltare

(Un an de crizã în România)
Profesor universitar doctor
Ilie MIHAI
La mijlocul anului 2008, când efectele
crizei financiare începuserã a se face simþite în
multe þãri dezvoltate ale lumii, începând cu
SUA, dar ºi cu alte þãri europene precum
Germania, Marea Britanie, Franþa, Spania,
Italia etc., România se considera încã departe
de aceste influenþe, iar dupã unii, chiar imunã
la efectele crizei.
Pânã la izbucnirea crizei financiare,
economia României parcursese câþiva ani de
creºtere economicã susþinutã cu rate anuale de
creºtere de 6-7 ºi chiar 8%, pe fondul acumulãrii
însã a unui deficit extern uriaº (peste 15% din
PIB) ºi a unei datorii externe mari, 56.42
miliarde euro la finele anului 2008, din care,
43% pe termen scurt.
Contractarea de cãtre România a unui
împrumut uriaº de la FMI, Comisia
Europeanã, Banca Mondialã ºi BERD în sumã
de 19.95 miliarde de euro în primãvara anului
2009, era consideratã centura de siguranþã
pentru salvarea þãrii de efectele crizei
financiare care se globaliza tot mai mult,
cuprinzând în mrejele sale nu numai pieþele
financiare, dar ºi producþia, comerþul, forþa de
muncã.
Situaþia macroeconomicã
România fiind parte integrantã a sistemului
economic ºi financiar european ºi mondial, nu
putea fi ocolitã de efectele crizei care a început
sã se manifeste cu virulenþã spre finele anului
2008 ºi din plin în anul 2009, cu un oarecare
decalaj faþã de þãrile dezvoltate afectate de crizã
chiar din anul 2007.
Pe lângã contagiunea determinatã de pieþele
externe, economia româneascã a fost afectatã
ºi de influenþa unor factori interni (deficit de
cont curent mare care trebuie finanþat, datoria
externã ridicatã, în principal pe termen scurt,
întârzierea unor mãsuri anticrizã eficiente etc.)
ºi în mod cu totul specific alegerile generale ºi
cele prezidenþiale care au generat o serie de
mãsuri populiste cu efecte dramatice asupra
echilibrului economico-financiar al þãrii. (...)

Premise ale reluãrii
creºterii economice
Declinul economic ºi financiar este o
realitate durã a României, persistând
incertitudini în ceea ce priveºte data reluãrii
creºterii economice.
Evaluarea din septembrie a.c. a FMI aratã
ca pentru anul 2010 este probabilã o stopare a
declinului producþiei ºi chiar înregistrarea unei
uºoare creºteri economice (0.3  0.5% rata de
creºtere a PIB).
Determinante pentru stoparea declinului ºi
reluarea creºterii economice în România sunt:
- creºterea investiþiilor publice, îndeosebi în
infrastructurã, turism, agriculturã (ecologicã);
- continuarea investiþiilor publice ºi private
în construcþii ºi stabilizarea pieþei imobiliare,
care, prin dinamicã ºi pondere în economie
pot da stabilitate în sistemul economic ºi
financiar;
- încheierea ciclului electoral prin finalizarea
alegerilor prezidenþiale (22 noiembrie 2009),
reformularea eºichierului politic ºi elaborarea
unui buget fundamentat pentru anul 2010 ºi
urmãtorii, care sã asigure revenirea la o
dezvoltare sãnãtoasã ºi refacerea echilibrelor
fundamentale din economie (investiþii/consum;
productivitate/salarii; export/import; venituri/
cheltuieli bugetare etc.).
- reluarea creditãrii economiei prin mãsuri
eficiente de înlesnire a accesului la credite a
firmelor ºi gospodãriilor populaþiei, la dobânzi
rezonabile;
- intensificarea eforturilor de atragere a
finanþãrilor europene nerambursabile sau în
condiþii avantajoase de care beneficiazã
România în perioada de postaderare la U.E.,
oportunitate care se încheie în 2013;
- menþinerea, inclusiv prin pârghii fiscale, a
firmelor capabile sã preia efortul de dezgheþare
a pieþelor externe (Germania, Franþa), prin
comenzi de export;
- întãrirea mãsurilor prudenþiale privind
pieþele financiare, inclusiv prin crearea unui
organism unic ºi independent care sã
supravegheze atât piaþa bancarã, piaþa de capital,
cât ºi cea a asigurãrilor dupã modelul BaFin
(Germania), Comision Bancare (Franþa), FSI
(Anglia).

Reformarea sistemului financiar
mondial - un imperativ al
dezvoltãrii durabile
Conf. univ. dr. Ion CORBU
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
Principala lecþie a actualei crize este aceea
cã pieþele financiare nu sunt în stare sã
stabileascã preþuri corecte. Aceasta a condus la
conºtientizarea faptului cã sistemul financiar
actual, generator de mari inechitãþi,
disfuncþionalitãþi, dezechilibre ºi polarizãri
trebuie reformat din temelii.
S-a demonstrat astfel cã mâna nevãzutã a
pieþei, singurã, nu poate face ordine în piaþã.
Mai trebuie responsabilitate, control civic sau
guvernamental ºi eticã. Pentru cã, în timp ce în
decursul a 50 de ani de doctrinã neoliberalã,
profiturile au fost însuºite în regim privat, când
a venit vremea deconturilor ºi, potrivit legii dure
a pieþei concurenþiale, actanþii, care ºi-au însuºit
aceste profituri, ar fi trebuit sã fie lãsaþi în
falimentul pe care, în fapt, ºi l-au provocat, a
trebuit sã fie salvaþi pentru a salva sistemul.
Preþul? Naþionalizarea pierderilor, respectiv, bani
suportaþi de cãtre toþi contribuabilii planetei.
Nereformarea sistemului ºi limitarea doar la
simpla lui salvare cu preþul înjectãrii a mii de
miliarde de dolari ºi euro ar putea avea, peste
alþi câþiva ani, drept consecinþã, o nouã crizã
mult mai puternicã ºi cu efecte cu adevãrat
devastatoare.
Dezvoltarea durabilã nu poate fi realizatã
utilizând actualul sistem financiar internaþional,
întrucât slãbiciunile ºi vulnerabilitãþile
menþionate vin în contradicþie evidentã cu
principiile dezvoltãrii durabile. Astfel,

principiul 8 potrivit cãruia pentru a atinge
dezvoltarea durabilã ºi o calitate mai bunã a vieþii
pentru toþi oamenii, statele trebuie sã reducã ºi
sã elimine modelele nesustenabile de producþie
ºi consum [...] , iar modelul sistemului financiar
actual s-a dovedit nesustenabil. Pentru cã este
generator de dezechilibre majore  crize de tot
felul  se aflã la originea dezvoltãrii
capitalismului sãlbatic, mondializãrii non-etice
ºi produce o mare ºi imoralã polarizare a lumii
care este purtãtoarea unui potenþial conflictogen,
care, mai devreme ori mai târziu, se manifestã.
Sistemul financiar actual vine în contradicþie ºi
cu principiul 12 al dezvoltãrii durabile:
Statele trebuie sã coopereze pentru a promova
un sistem economic internaþional deschis, care
sã conducã la creºtere economicã ºi dezvoltare
durabilã în toate þãrile, pentru a se adresa mai
bine problemelor privind degradarea mediului.
Mãsurile de politicã comercialã în scopuri legate
de mediu nu trebuie sã constituie mijloace de
discriminare arbitrarã sau nejustificatã sau vreo
constrângere ascunsã asupra comerþului
internaþional.[...] Dupã cum s-a vãzut, sistemul
financiar actual nu poate asigura pe termen lung
stabilitate ºi, în loc sã conducã la creºtere
economicã ºi dezvoltare durabilã, conduce la
crize, recesiune, polarizare extremã bogaþi-sãraci
ºi distrugerea mediului, intrându-se astfel în
contradicþie cu generaþiile viitoare. Dacã mai
amintim ºi financiarizarea economiei, în sensul
ruperii ei de economia realã, în care speculaþia
ocupã locul principal, necesitatea regândirii unui
nou sistem financiar-monetar internaþional
devine imperativã. (...)

Importanþa marketingului
financiar-bancar
în condiþiile actuale
Prof.univ.dr.Gheorghe M. PISTOL,
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
În condiþiile complexitãþii ºi dinamicii vieþii
economico-sociale, în general, a mediului în care
acþioneazã agenþii economici ºi, mai ales, a crizei
economico-financiare cu care se confruntã
omenirea, rolul ºi importanþa marketingului în
activitatea financiar-bancarã sunt tot mai mari.
Un asemenea rol are în vedere aspecte precum
dinamismul economico-social actual, asigurarea
lichiditãþii financiar-bancare, gestionarea
riscului financiar-bancar, operaþiunile cu
clientela. Rãspunzãtori de creºterea importanþei
marketingului financiar-bancar actual sunt o
serie de factori, printre care trebuie amintiþi:
creºterea semnificativã a sectorului serviciilor,
în general, a celor bancare, în particular,
complexitatea ºi dinamismul mediului de
marketing, mai ales a celui bancar, concurenþa
tot mai acerbã ce se manifestã în acest domeniu
ºi, nu în ultimul rând, efectele crizei actuale. Într-un
asemenea context, sunt necesare eforturi
considerabile în direcþia perfecþionãrii activitãþii
de marketing, atât la nivel macroeconomic, cât
ºi la nivelul fiecãrei unitãþi bancare în parte.
Mai mult decât oricând, în prezent, în
condiþiile crizei economico-financiare,
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 actualã
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 demografice 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,
modificãrilor din numãrul ºi structura 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.
În acelaºi timp, creºterea complexitãþii vieþii
economico-sociale actuale, dinamismul
mediului extern în care acþioneazã agenþii
economici, creºterea exigenþelor acestuia, impun
participanþilor la activitatea de piaþã modalitãþi
noi, modalitãþi eficiente de implicare în
mecanismele pieþei, fiind obligaþi sã-ºi
restructureze radical strategiile ºi poate chiar
obiectul de activitate. Sunt necesare o nouã
viziune de piaþã, o receptivitate adecvatã la
semnalele acesteia, la cerinþele mediului
exterior, o investigare continuã a pieþei dar, mai
ales, o capacitate crescândã de adaptare la aceste
schimbãri, dar ºi de influenþare a pieþei ºi, pe
cât posibil, de direcþionare a acesteia.
Cu asemenea probleme se confruntã ºi cei
care îºi desfãºoarã activitatea în domeniul
financiar-bancar. Chiar cu mai multe ºi mai
dificile, având în vedere particularitãþile mediului
specific, complexitatea acestuia ºi competiþia
acerbã existentã pe piaþa financiar-bancarã. (...)

Ilustraþii de
Conf.univ.dr. Zenovic GHERASIM
*În curând, la Editura Fundaþiei
România de Mâine, va vedea lumina
tiparului lucrarea Dezvoltarea
durabilã ºi energii regenerabile,
cuprinzând comunicãrile prezentate
în cadrul conferinþei
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Cartea universitarã - ora lansãrilor la Târgul Gaudeamus

Evidenta preocupare pentru ca
noi titluri de carte universitarã sã
ajungã cât mai curând la beneficiarii
lor  studenþii ºi profesorii de la
Universitatea Spiru Haret, a
determinat Editura Fundaþiei
România de Mâine sã propunã
lansarea acestora în atmosfera
elevatã a Târgului Gaudeamus.
Primul promovat a fost volumul
Studenþii întreabã. Profesorii
rãspund prezentat în prima zi
dedicatã lansãrilor.
Aceastã carte, care aparent se
adreseazã exclusiv studenþilor, vine
sã completeze instrumentele
folosite de universitate în procesul
de predare-evaluare, alãturi de
manualele ºi suporturile de curs
editate, de dotãrile tehnice utilizate
în sãlile de curs, de sistemul
informatic de evaluare Blackboard,
ce este, an de an, perfecþionat, de
Opinia naþionalã  revista
universitãþii ºi de programele tv
proprii, a spus în debut asistenta
universitarã Cristina Dinu de la
Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale.
Cartea oferã, pe lângã
informaþiile de care studenþii ºi cei
interesaþi au atâta nevoie, ºi o nouã
formã de implicare a studentului în
procesul de învãþare. Oferã
posibilitatea studentului de a pune
întrebãri, stimulându-i creativitatea,
implicarea, capacitatea managerialã
ºi îmbogãþirea cunoºtinþelor
generale.
Conceput într-un amplu registru
tematic, acest volum abordeazã o
mare varietate de profiluri
disciplinare: economie, sociologie,
informaticã, filologie, drept,
geografie etc.  ºi trateazã probleme
vizând: globalizarea, dezvoltarea
durabilã, managementul, rolul
statului în economie.
Este, aºadar, încã o modalitate
prin care studentului de la
Universitatea Spiru Haret îi sunt
stimulate preocupãrile pentru
lãrgirea cunoºtinþelor, primind, în
acelaºi timp, ºi o apropiere faþã
de profesorii care vor rãspunde

întrebãrilor lor. Îmi doresc ca
studenþii noºtri ºi nu numai ei sã
primeascã aceastã invitaþie la dialog
ºi sã parcurgã paginile acestei
instructive cãrþi, a conchis
prezentatoarea.
În urmãtoarea zi, în cadrul fast
oferit de Sala Cupola, au fost
promovate trei lucrãri, reprezentând
adevãrate valori culturale ºi
educaþionale,
apãrute
sub
semnãtura unor autori ce se bucurã
de notorietate  profesor universitar
doctor Ilie Mihai, conferenþiar
universitar doctor Adrian Mahu ºi
conferenþiar universitar doctor
Valeriu Râpeanu.
Constantin Florea, directorul
Editurii Fundaþiei România de
Mâine, a apreciat valoarea ºi
actualitatea temelor abordate,
remarcând puternica personalitate ºi
competenþa celor care contribuie la
promovarea lucrãrilor.
Realmente mã onoreazã
invitaþia de a prezenta lucrarea
academicã
Managementul
activitãþilor bancare a prof. univ. dr.
Ilie Mihai, care cuprinde elemente
de veritabilã cercetare ºtiinþificã, ce
abia se înfiripã pe plan european,

descifreazã evoluþia pieþii bancare
cu virtuþile ºi servituþile ei,
fenomenul crizei economice ºi
consecinþele acesteia asupra
activitãþii bancare, a subliniat prof.
univ. dr. Constantin Mecu,
prorector al Universitãþii Spiru
Haret. Ca ºi în alte lucrãri, autorul
pune accent pe noutãþile absolute

apãrute în acest domeniu, realizând
cu rigoare ºtiinþificã analiza
econometricã, prin care se încearcã
sã se cuantifice fenomenul
economic, a operaþiunilor de
trezorerie, a riscurilor pieþei
bancare, atât de bulversatã pe timp
de crizã, referindu-se pe larg la
Sistemul European de Decontãri ºi
Plãþi (SEPA), la avantajele lui
pentru fluidizarea plãþilor.
Mulþumind, cu cunoscuta
modestie, participanþilor pentru cã
ºi-au sacrificat din timpul liber
pentru a asista la acest eveniment,
prof. univ. dr. Ilie Mihai a reiterat
elementele care au accentuat
caracterul aplicativ al lucrãrii,
Studiile de caz care însoþesc fiecare
capitol, propunând cititorilor soluþii
de rezolvare a unor probleme

aceastã meserie, ce are pe alocuri
caracter demiurgic.
Sintagma cu care se deschide
cartea spune totul: arhitectul
trebuie sã devinã fãuritor de
civilizaþie. Probabil cã a sosit
timpul ca arhitectul sã mediteze la
rosturile adevãrate ale profesiei lui,
spune autorul. ªi încheie cu
umilinþa specificã artistului
autentic, spunând cã oricât ºi-ar
imagina el «arhitectul» nu va putea
egala perfecþiunea Paradisului, care
a fost Pãmântul, iar munþii vor fi
întotdeauna mai înalþi ºi mai semeþi
decât orice zgârie-nori.
Cartea lui Adrian Mahu este,
totodatã, o mãrturisire a unui
îndrãgostit, aºa cum suntem mulþi
dintre trãitorii acestui oraº minunat.
Autorul îºi gãseºte sprijinul în a-ºi
omagia personajul portretizat în
adnotãrile unor mari arhitecþi, cum
a fost Le Corbusier, care spunea:
Bucureºtii sunt nu numai Paris, ci
mai mult, ... Bucureºtii sunt toate
zilele în sãrbãtoare.
Am încercat sã vin cu ceva nou,
dar ºi cu ceva substanþial, sã mã
raportez la toþi ceilalþi care au
abordat aceastã temã, în faþa cãrora fãcut o prezentare a lucrãrii
impuse de activitãþile bancare, dar fac o reverenþã  a mãrturisit conf. domnului conf. univ. dr. Valeriu
ºi aspecte care-i ajutã sã cunoascã univ. dr. Adrian Mahu. Raþiunea de Râpeanu File de istorie trãitã ºi
mecanismele intime ale acestora.
La inedita lucrare Bucureºti
550. Dezvoltarea urbanisticã a
Bucureºtiului, a conf. univ. dr.
Adrian Mahu, s-a referit arhitectul
Dan Agent, care, din capul locului,
a mãrturisit cã este impresionat de
aceastã ambianþã elevatã.
Ai crede cã avem de-a face cu
încã o monografie a oraºului, o
fotografie care sã marcheze
împlinirea unei vârste rotunde.
Poate cã asta a fost ideea, numai
cã Adrian Mahu nu este un simplu
fotograf. Cartea sa este un
adevãrat portret al oraºului de pe
Dâmboviþa, pentru cã autorul este
nu numai arhitect, ci ºi un
desenator de talent, îndrãgostit de
oraºul care l-a adoptat, l-a format
ºi l-a stimulat ca intelectual. Un
portret ºi, în acelaºi timp, un
autoportret. Pentru cã Adrian
Mahu se apropie de personajul sãu
nu numai cu interes ºi dãruire, dar la care am purces la elaborarea studiatã, care sub genericul În
gãseºte prilejul de a formula un acestui volum a pornit de la faptul dialog cu... a realizat un serial de
manifest înflãcãrat privind cã cele 16 episoade, care au apãrut interviuri cu personalitãþi de marcã
menirea adevãratã a arhitectului, în paginile revistei Opinia ale istoriei ºi culturii româneºti
mãrturisindu-ºi crezul despre naþionalã, puteau fi înmãnuncheate difuzate de TVRM.
într-un volum care, chiar dacã nu
are strãlucirea policromiei, poate
interesa cercuri largi de cititori, nu
doar pe studenþii noºtri.
Îmi permit sã-l contrazic pe
domnul Adrian Mahu, care a
manifestat o excesivã modestie nu
numai acum ºi aici, ci pe tot
parcursul colaborãrii noastre  a
subliniat doamna Mioara Vergu
Iordache, directoarea revistei
Opinia naþionalã. Sunt convinsã cã
nu numai noi, cei cu spirit haretist,
vom descoperi în paginile
volumului adevãrate diamante, în
alb-negru, mai subtile decât
strãlucitoare policromii, valori
intelectuale, care ne bucurã ºi ne
încântã, admirând imaginile
arhitecturii româneºti, desenate cu
talent ºi eleganþã de autorul acestei
elevate lucrãri.
În continuarea intervenþiei sale,
doamna Mioara Vergu Iordache a

De fapt, lucrarea este o pãdurea, organizatorii au fost puºi
întrepãtrundere între studiile de în încurcãturã, întrucât aceasta a
istorie ºi episoadele trãite de cei cam... dispãrut.
Vreau sã subliniez cã
iniþiatoarea realizãrii acestui volum
a fost doamna Mioara Vergu
Iordache, cu care au avut plãcutul
prilej sã colaborez.
Beneficiind de ospitalitatea
postului TVRM am încercat sã aduc
personalitãþi care sã ajute la
înþelegerea unor evenimente din
istoria ºi cultura româneascã. De
pildã, ne-am referit la nefericitul
eveniment care a fost cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial, generaþii
întregi trãind cu spaima cumplitelor
bombardamente care le-au marcat
viaþa, în timpul cãrora au dispãrut
familii întregi.
Precizând cã acest gen de texte,
în care întrebãrile decurg unele din
altele, este specific audiovizualului,
seria interviurilor într-o asemenea
manierã va fi continuatã,
propunându-se ca ele sã se
constituie într-o mãrturie peste
solicitaþi sã rãspundã la întrebãrile vremuri ale adevãrului istoric astfel
domnului Râpeanu, ceea ce conferã descifrat, întregit, nuanþat.
volumului  care, cu siguranþã va
Este evident cã lucrarea
fascina cititorii , un caracter viu, Valeriu Râpeanu în dialog cu...
adevãrat. Multe din texte dezvãluie File de istorie trãitã ºi studiatã nu
aspecte originale, mai mult sau mai are numai un scop didactic, ci ºi
puþin cunoscute de publicul larg, aºa de cercetare ºtiinþificã, iar
cum este cel vizând declanºarea meritele sunt ale profesorilor care
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. au susþinut aceste incitante
ªi dacã momentul pentru lansarea dialoguri, nu mai puþin ale
ei a avut loc în ajunul Zilei Televiziunii România de Mâine,
Naþionale a României n-a fost care le-a gãzduit cu generozitate,
întâmplãtor, ci este un omagiu adus revistei Opinia naþionalã, care a
înaintaºilor care s-au jertfit.
publicat multe dintre ele în
Coincidenþã sau nu, ieri, 27 premierã, ºi, Editurii România de
noiembrie, s-au împlinit 69 de ani Mâine, care vi le prezintã astãzi,
de la moartea eminentului savant dar mai ales conducerii
Nicolae Iorga, asasinat în pãdurea Universitãþii Spiru Haret, care a
Strejnicu, eveniment pe care l-am fãcut posibilã existenþa condiþiilor
marcat la Vãlenii de Munte, unde ºi atmosferei propice pentru
am prezentat primul volum din creaþie  a conchis domnul
ediþia criticã a cãrþii Oameni care Constantin Florea, directorul
au fost a marelui patriot român  a Editurii, încheindu-se astfel un
precizat la începutul intervenþiei adevãrat regal dedicat cãrþii ºi
sale domnul Valeriu Râpeanu, iubitorilor de carte.
povestind cã participanþii au fost
Adela DEAC
de-a dreptul ºocaþi când, punând
întrebarea deloc retoricã unde-i
Foto: Corina GHIGA

Alba Iulia  Congresul Spiritualitãþii Româneºti

Mai multã fermitate româneascã este imperios necesarã
Motto:
Neamul nostru rãmâne
ºi pentru cã el participã,
în felul lui, la eternitatea fiinþei
Constantin Noica
Pagini despre sufletul
românesc (1944)
În fiecare an, la Alba Iulia,
reprezentanþi ai comunitãþilor din
cele mai îndepãrtate colþuri ale
mapamondului se adunã pentru a
participa la Congresul Spiritualitãþii
Româneºti ºi a vorbi despre viaþa pe
care o duc ºi despre dorurile care-i
mistuie. Ajuns la a XIII-a ediþie,
acest eveniment cu o încãrcãturã
emoþionalã aparte, plin de
semnificaþii, care a avut loc la Casa
de Culturã a Studenþilor din Alba
Iulia, în preajma Zilei Naþionale a
României, a avut ca temã majorã de
dezbateri Europenizarea României ºi
Românii Europeni.
Lucrãrile Congresului s-au
desfãºurat în trei secþiuni distincte:
Românii de pretutindeni în
cãutarea legii care sã-i confirme,
Bãtãlia lui Grigore Vieru ºi
schimbãrile din Basarabia 
prezent ºi viitor ºi Alba Iulia,
simbol al recuperãrii DacoRomâne ºi al unitãþii tuturor
românilor.
Au fost prezenþi peste 250 de
participanþi din 38 de þãri, ºi este
remarcabil faptul cã, anul acesta, pe
lângã românii din Bulgaria,
Basarabia, Austria, Belgia, Serbia,
Italia, Germania au fost prezenþi ºi
reprezentanþi ai comunitãþilor
româneºti din S.U.A., Australia,
Finlanda, Kazahstan, ultimele douã
fiind la o depãrtare de România de
peste 3.000 de kilometri.
Exprimând pânã la definire

starea de sete de unire, toþi purtãtorii
de mesaj, fie cã erau români din
Basarabia, din Serbia, Bucovina de
Nord, din SUA, Rusia, Germania,
Spania, fie din Finlanda sau
Kazahstan, mari personalitãþi ale
culturii române printre care Nicolae
Dabija, Mihai Cimpoiu, Timoftei
Ursu, Vasile Tãrâþeanu, Eugen
Doga, au pledat cu convingere
pentru unire.
Impresionant a fost, de pildã,
cuvântul marelui patriot Nicolae
Dabija, continuatorul lui Grigore
Vieru ca port-stindard în lupta
unioniºtilor basarabeni. Acesta a
arãtat cã pe vremea lui Gorbaciov,
la un congres al deputaþilor, ce a avut
loc la Moscova, pãrintele
perestroicii ºi a glaznost-ului a
afirmat cã, pentru realizarea unirii
Basarabiei cu patria mamã ar fi
nevoie de un referendum, dar unul
la care sã nu voteze doar cetãþenii
moldoveni, ci ºi românii, pentru cã
România este þara cãreia i s-a smuls
acest teritoriu, prin forþã. Oricum, o
propunere ar trebui sã fie luatã în
considerare de Europa, cu aceeaºi
seriozitate cu care s-a luat în seamã
desfiinþarea zidului Berlinului.
Dãrâmarea celor 684 de kilometri de
sârmã ghimpatã ce despart
Basarabia de Uniunea Europeanã!
Referindu-se la un demers fãcut
la nivelul Consiliului Europei încã
din anul 1996, preºedintele
Congresului, poetul ºi omul politic
Adrian Pãunescu a explicat cã este
vorba despre propunerea de a se
declara nul ºi neavenit Pactul
Ribbentrop-Molotov, cu toate
prevederile sale, fapt ce ar
determina ºi eliminarea efectelor
acestuia. Din nefericire, afirma
Adrian Pãunescu cu amãrãciune, de

atunci ºi pânã acum propunerea
zace uitatã pe undeva, deoarece la
momentul respectiv nu a fost
semnatã de niciun parlamentar
român. Culmea, au semnat-o
lituanienii, letonii, estonii, italienii,
dar românii ba! ªi nici nemþii, cãci
se considerã, oarecum, parte a
tratatului. Mai multã fermitate
româneascã este imperios necesarã.
Au mai luat cuvântul Ivan
Alexandru din Bulgaria, Vasile
Tãrâþeanu din Bucovina, Ioan
Cizmaº din Serbia, Liviu Petrilã din
Finlanda, Ioana Ungureanu din Italia
etc. Dar de-a dreptul miºcãtor a fost
ªtefan Brailer, din Germania, care a
vorbit despre apartenenþa la
nicãieri a românilor aflaþi în patria
lui Goethe.
Am venit aici sã mã încarc de
românism ºi apoi sã mã întorc acasã,
deºi nu ºtiu unde se potriveºte acest
termen mai bine: în Germania sau
în România? Noi, românii din
Germania suferim de sindromul
apartenenþei la nicãieri. Aici sunt
neamþul, iar acolo sunt românul.
Cineva trebuie sã ne apere de
umilinþa la care suntem supuºi în
multe þãri ale Europei din partea
mass media, deci, inclusiv din partea
celei germane. Nu demult, un
jurnalist de televiziune a râs în
direct de Herta Muller, deþinãtoarea
Premiului Nobel pentru Literaturã,
desconsiderând-o pentru originea ei
românã. ªi ca sã fie batjocura
completã, i-a tãiat cartea cu
fierãstrãul în faþa camerelor de luat
vederi ºi a aruncat-o într-o gãleatã...
Congresul nu este un zid al plângerii,
ci un parlament, aºa cã îndrãznesc
sã fac un apel: avem nevoie de
protecþia statului român oriunde
ne-am afla, cãci acum parcã suntem

singuri pe frontul de Vest, supuºi la
concedieri fãrã motiv ºi la
discriminãri de tot felul. Ar trebui
sã beneficiem de asistenþã juridicã
gratuitã ºi de gratuitate pentru a veni
mãcar o datã pe an acasã, în
România.
În Finlanda trãiesc acum 700
de români ºi aproximativ 50-60 de
români din Basarabia. Eu sunt de loc
din Bacãu, dar am plecat din
România în 1990. Am avut un contract de muncã în Norvegia, dar

doua oarã la Serbãrile Unirii ºi a
avut posibilitatea sã facã ºi câteva
observaþii. Finlandezii au un proverb care spune cã þara lor este ca o
cãpºunã, iar alte þãri mãtrãgunã. Eu
acolo am început sã vãd România ca
pe o cãpºunã, aº vrea sã aud doar
lucruri bune despre þara mea, a mai
spus Liviu Petrilã.
Diferenþele ºi apropierile între
România ºi o altã þarã foarte
îndepãrtatã, Kazahstan, au fost
sesizate de Nikolay Pluºchis, în
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întâmplarea a fãcut sã rãmân în
Finlanda, a spus Liviu Petrilã, în
vârstã de 57 de ani. Bãrbatul care
reprezintã una dintre þãrile cele mai
apropiate de cercul polar lucreazã ca
profesor într-o ºcoalã ºi spune cã, în
Finlanda, studiile sunt de mai mult
timp recunoscute, iar din acest punct
de vedere nu sunt probleme pentru
românii care locuiesc acolo. Am
terminat Facultatea de Sport ºi încã
de acum aproape 20 de ani de când
am ajuns în Finlanda am lucrat în
ºcoalã. Bãcãuanul este pentru a

vârstã de 24 de ani. În Kazahstan
trãiesc aproape 20.000 de români.
Majoritatea au ajuns în aceastã þarã
fãrã voia lor ºi sunt urmaºii
românilor ºi basarabenilor deportaþi
dupã al Doilea Rãzboi Mondial. Eu
m-am nãscut acolo. Tatãl meu este
român, iar mama rusoaicã. În casã,
cu tata vorbesc româneºte. Nikolay
Pluºchis este pentru a treia oarã aici,
alãturi de tatãl sãu. Este altã
mentalitate în România, am observat
asta în anii de studenþie. Eu am
terminat însã Facultatea de ªtiinþe

Economice la Timiºoara. Românii
din Kazahstan nu au atâta
deschidere, dar mie îmi e dor ºi de
cei de acolo ºi de cei de aici, când
sunt departe, a mai precizat tânãrul
care, la acest moment, trebuie sã
aleagã între cele douã þãri.
Din afirmaþiile lui Mihai
Prepeliþã, poet, artist plastic ºi
jurnalist din Republica Moldova,
acesta a participat la fiecare
reuniune
a
Congresului
Spiritualitãþii Româneºti. De
fiecare datã avem un vis, ºi suflarea
noastrã nu ar avea niciun preþ ºi
nicio valoare dacã nu ne-am reuni
la Alba Iulia pentru a elabora o
strategie a reîntregirii neamului ºi
a reîntregirii þãrii. Eu, fiind
bucovinean, m-am aflat 12 ani în
Basarabia, 30 de ani în Rusia, mã
preocupã problema românilor din
spaþiul ex-sovietic. Avem români în
toate regiunile importante ale
Rusiei. Viitorul ne aparþine. Poate
e un gând fantastic, dar sper ca în
2012, la 200 de ani de la rãpirea
Basarabiei, sã ne vedem toþi
împreunã, a spus Mihai Prepeliþã.
De altfel, recentele schimbãri
politice din Republica Moldova au
fãcut ca acest subiect sã domine
Congresul de la Alba Iulia.
Nicolae Dabija, preºedintele
Forumului Democrat al Românilor
din Republica Moldova, a citit de la
tribunã o declaraþie pe care a numit-o
patetic Manifestul pentru Unire.
Am propus crearea unei comisii
moldo-românã
la
nivel
guvernamental, care sã se numeascã
Comisia
România-Republica
Moldova, de lichidare a consecinþelor
Pactului Ribbentrop-Molltov. Vrem
sã înceapã sã funcþioneze cãtre
sfârºitul acestui an, pentru ca în anul

2012 sã reuºim sã fim ceea ce am fost
înainte. Nu trebuie sã aºteptãm ca alþii
sã ne facã dreptate.
...Am vrea foarte mult ca
România sã nu îºi uite concetãþenii.
România are nevoie de toþi românii,
inclusiv de cei care locuiesc în
Basarabia, se subliniazã în Manifest.
De asemenea, se aminteºte cã
România nu ar trebui sã uite cã, în
afara ei, mai trãiesc aproape 10
milioane de români, împrãºtiaþi în
diverse þãri ale lumii.
Nicolae Dabija a susþinut cã
basarabenii sunt capabili sã-ºi
suporte «singuri nota de platã,
cheltuielile legate de unificarea
sistemelor energetice, economice,
monetare, salariale, de sãnãtate ºi
celelalte».
Basarabenii se vor descurca ºi
singuri. Avem nevoie de altfel de
subvenþii: subvenþiile morale, care, la
ora actualã, sunt cele mai importante
ºi pe care de 20 de ani nu le-am avut
decât la modul declarativ din partea
oamenilor politici.
Forumul
Democrat
al
Românilor din Republica Moldova
vede renaºterea Republicii Moldova
prin
promovarea
valorilor
româneºti. Europenizarea Basarabiei poate avea loc doar prin
reromânizarea ei, se apreciazã în
Manifestul pentru Unire.
Românii de pretutindeni vor o
lege cu dedicaþie. În acest context,
Congresul a adoptat o rezoluþie prin
care solicitã elaborarea unei strategii
coerente a statului român referitoare
la românii din alte þãri, ºi, pe baza
acesteia, a unei legi generale privind
românii de pretutindeni.
Participanþii la congres au
salutat normalizarea relaþiilor dintre
România ºi Republica Moldova, dar

ºi-au exprimat îngrijorarea faþã de
ceea ce ei au numit acþiuni
extremiste ºi administrative care
urmãresc ºtergerea identitãþii
românilor din Ucraina, în zonele
Cernãuþi, Hotin ºi sudul Basarabiei.
Totodatã, ei au cerut intervenþia
statului român pentru respectarea
dreptului la învãþãmânt în limba
maternã ºi la oficierea serviciului
religios în limba românã, în Serbia.
Credinþa cã anexarea Basarabiei
va fi reparatã în UE, dar anularea
consecinþelor Pactului RibbentropMolotov va fi posibilã doar prin
rezolvarea problemelor economice
ºi de funcþionare a statului, dupã
model european, a strãbãtut cuvântul
tuturor vorbitorilor.
De altfel, conform sondajelor,
80% dintre basarabeni se vor
în Uniunea Europeanã iar 70% îºi
doresc cetãþenia românã, un milion
de basarabeni depunând cerere
de redobândire a cetãþeniei
române. România a devenit
atractivã, ea este, pentru basarabeni,
Europa.
Azi într-o Europã fãrã graniþe,
unica valabilã e cea dintre români ºi
români. Iar graniþa de pe Prut trebuie
mutatã cât mai curând într-un
muzeu. Acolo e locul ei, a opinat
omul de culturã basarabean, Nicolae
Dabija.
Congresul
Spiritualitãþii
Româneºti s-a încheiat, dar
rezonanþele lui în actualitate au
rãmas, conferindu-i acestuia parcã
mai mult ca niciodatã, un caracter
dureros de aplicat ºi o consistenþã
care confirmã adevãrul cã
românilor de pretutindeni le pasã
de soarta þãrii.

Maria Adela DAVIDESCU
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional

MIERCURI  16 decembrie 2009

06:00 Promo USH
06:10 Caragiale în jurnale (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
LUNI  14 decembrie 2009
07:00 Mânãstirile de sub munte (r)
06:00 Promo USH
07:30 Ani de liceu (r)
06:05 Agricultura ºi alimentaþia (r)
08:00 Aplauze pentru haretiºti.
07:00 Academica  Ateneul artelor.
Emisiune de Carmen Stoianov
Emisiune de Mircea Micu (r)
08:30 Comorile oraºului.
08:00 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Cezar Lungu
Emisiune de Alexandru Lucinescu
09:00 Revista presei (r)
08:30 Românul, cetãþean european.
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Gheorghe Oniºoru
Spiru Haret*
09:00 Revista presei (r)
13:00 Lumea vãzutã de aproape.
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Neagu Udroiu
Spiru Haret*
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
13:00 Vedetele ºi fanii lor.
Oproiu la dispoziþia dvs.
Emisiune de Narcisa Tcaciuc
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
Spiru Haret*
Dumitrache la dispoziþia dvs.
18:30 Caragiale în jurnale.
14:58 Promo USH
Emisiune de Viorel Popescu
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
19:00 Performeri în arenã.
Spiru Haret*
Emisiune de Mugur Popovici
18:30 Film documentar: Supertehnologii
19:30 Generalul Cinema 
19:00 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
film documentar
19:30 Lumea cu telecomanda.
20:00 Din lumea cu doruri multe.
Realizator Diana Popescu
Emisiune de Florin Racoci
20:00 Apel telefonic.
21:00 Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de George Nicolau
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
21:00 Academica  ªtiinþã.
22:00 Revista presei. Emisiune de George
Emisiune de Alexandru Mironov
Nicolau ºi Simona ªerban
22:00 Revista presei. Emisiune de George
22:30
Film
serial: Destine furate  Filipine,
Nicolau ºi Simona ªerban
2002
(ep.31)
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine,
23:15
Contrapunct.
2002 (ep. 29)
Emisiune de George Marinescu
23:15 Contrapunct.
00:15
Teleamfiteatrul
Universitãþii
Emisiune de George Marinescu
Spiru
Haret
(r)
00:00 Teleamfiteatru (r)
04:00 Vedetele ºi fanii lor (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MARÞI  15 decembrie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Cronica scepticului (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
07:00 Drumuri, drumuri, drumeþii (r)
07:30 Haretiºtii (r)
08:00 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniºi
08:30 Gândeºti, deci exiºti.
Emisiune de Victoriþa Duþu
09:00 Revista presei (r)
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
14:30 Lumea circului  reportaj
de la Circul Globus
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Film documentar: Supertehnologii
19:00 Ani de liceu.
Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
20:00 Gazonul fierbinte.
Emisiune de Mugur Popovici
21:00 Academica  Istoria care doare.
Emisiune de Mircea Dogaru
22:00 Revista presei. Emisiune de George
Nicolau ºi Simona ªerban
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine,
2002 (ep. 30)
23:15 Profil spiritual.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
04:00 Contrapunct (r)
05:00 Din lumea cu doruri multe (r)

TVRM Cultural
LUNI  14 decembrie 2009
06.00 Mapamond cultural (r)
06.30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
07.00 La sfat cu medicul (r)
07.30 Forum Naþional Spiru Haret (r)
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Aplauze pentru haretiºti (r)
09.00 Academia copiilor (r)
10.00 Lumea vãzutã de aproape (r)
11.00 Am venit cu drag la voi (r)
13.00 Academica  Cãrþi în instanþã (r)
14.00 Ecumenica (r)
15.00 Din lumea cu doruri multe (r)
16.00 Cronica scepticului
16.30 Mapamond cultural
17.00 Academica  Ateneul artelor (r)
18.00 Film serial: Dragoste oarbã
19.00 Scena ca istorie
20.00 Agricultura ºi alimentaþia
21.00 Amfiteatru cultural 
Consum culturã
22.00 Românul  cetãþean european (r)
22.25 Poeþi ºi poeme (r)
22.30 Film artistic românesc(r)
23.50 Promo

MARÞI  15 decembrie 2009
06.00 Contrapunct
07.00 Mioriþa (r)
07.30 Revista presei
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Film serial: Dragoste oarbã (r)
09.30 Muzicã popularã (r)
10.00 Economia, pentru cine?
11.00 Amfiteatru cultural 
Consum culturã (r)
12.00 Cinepanorama (r)
12.30 Cronica ST (r)
13.00 Invitatul de la ora 13 - direct
14.00 La sfat cu medicul
14.30 Muzicã popularã
15.00 Arta documentarului
16.00 Parodi press (r)
16.30 Mapamond cultural
17.00 Gândeºti, deci exiºti
17.30 Clubul diplomaþilor (r)

VINERI  18 decembrie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Caragiale în jurnale (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:00 Forum Naþional Spiru Haret (r)
07:30 Lauri pentru liceeni (r)
08:00 Muz-Art. Emisiune de culturã
muzicalã. Realizator Nicolae
Dumitru
09:00 Revista presei (r)
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Femeia  adevãr ºi poveste.
Emisiune de Ana Maria Ghiur
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
14:30 Cronica ST.
Emisiune de Cristian Român
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Caragiale în jurnale.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Drumuri, drumuri, drumeþii.
Emisiune de Vasi Cãrãbuþ
19:30 Geneza unui vis.
Emisiune de Violeta Screciu
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:00 Revista presei. Emisiune de George
Nicolau ºi Simona ªerban
22:30 Istorie ºi istorii.
Emisiune de Mircea Dogaru
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Gazon fierbinte (r)

JOI  17 decembrie 2009

SÂMBÃTÃ  19 decembrie 2009

06:00 Promo USH
06:10 Caragiale în jurnale (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
07:00 Geneza unui vis (r)
07:30 Performeri în arenã (r)
08:00 Echipele Gusti.
Emisiune de Florian Tãnãsescu
09:00 Revista presei (r)
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 La hanul morãriþei.
Emisiune de Paulina Irimia
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei
Firicã la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Film documentar:
Supertehnologii
19:00 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Caragiale în jurnale.
Emisiune de Viorel Popescu
20:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
20:30 Forum Naþional Spiru Haret.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
21:00 Academica  Cãrþi în instanþã.
Emisiune de Florin Rotaru
22:30 Revista presei. Emisiune de George
Nicolau ºi Simona ªerban
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine,
2002 (ep. 32)
23:15 Pãrinþi ºi copii.
Emisiune de Dan Mironescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
04:00 Contrapunct (r)
05:00 Mioriþa (r)
05:30 Deschide cartea! (r)

06:00 Promo USH
06:10 Caragiale în jurnale (r)
06:30 Casã dulce româneascã (r)
07:30 Generalul Cinema (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
09:00 Deutsche Welle.
Emisiune de Diana Popescu
09:30 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
10:00 Film artistic: Fiul lui
Monte Cristo (SUA)
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Gheorghe Predilã
12:57 Promo
13:00 En garde!
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Valeriu Marinescu
14:30 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Mânãstirile de sub munte.
Emisiune de Sorin Bejan
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:30 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Lumea pe dos.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film artistic românesc: Haiducii
(1966). Regia Dinu Cocea, scenariu
Eugen Barbu. Distribuþia: Toma
Caragiu, Marga Barbu, Fory Etterle,
Ion Finteºteanu. Povestea se centreazã

18.00 Film serial: Dragoste oarbã
19.00 În cãutarea folk-ului pierdut
20.00 Nimic fãrã lege!
20.30 Academica  Ateneul artelor
21.30 Comorile oraºului (r)
22.00 Generalul Cinema
22.30 Poeþi ºi poeme (r)
22.35 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
23.50 Promo

13.00 Sisteme de valori în crizã (r)
14.00 TVRM-edicina - direct
15.00 Cafe concert (r)
15.30 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
16.30 Mapamond cultural
17.00 La Hanul Morãriþei
18.00 Film serial: Dragoste oarbã
19.00 Confesiuni plastice
20.00 Românul, cetãþean european
20.30 Recital muzical
21.00 Amfiteatru cultural  Istorie ºi istorii
22.30 Poeþi ºi poeme (r)
22.35 Parodi press
23.00 Clubul diplomaþilor
23.30 Forum Naþional Spiru Haret (r)
23.55 Promo

MIERCURI  16 decembrie 2009
06.00 Economia, pentru cine? (r)
07.00 Mapamond cultural (r)
07.30 Revista presei
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Film serial: Dragoste oarbã (r)
09.30 Muzicã popularã
10.00 Gazonul fierbinte
11.00 Gândeºti, deci exiºti (r)
11.30 Mânãstirile de sub munte (r)
12.00 Adevãratele stele (r)
13.30 Jurnale în stil Caragiale
14.00 TVRM-edicina - direct
15.00 Arta documentarului
16.00 Mioriþa
16.30 Mapamond cultural
17.00 Femeia, adevãr ºi poveste
18.00 Film serial: Dragoste oarbã
19.00 Istoria cu învãþãturã
20.00 Comorile oraºului
20.30 Deschide cartea (r)
21.00 Echipele Gusti
22.00 Virtuþi ºi vicii
22.30 Poeþi ºi poeme (r)
22.35 Cinepanorama
23.00 Aplauze pentru haretiºti (r)
23.30 La sfat cu medicul (r)
23.55 Promo

JOI  17 decembrie 2009
06.00 Contrapunct
07.00 Jurnale în stil Caragiale (r)
07.30 Revista presei
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Film serial: Dragoste oarbã (r)
09.30 Muzicã popularã (r)
10.00 Grãdina cu statui (r)
11.00 Galele TVRM (r)

VINERI  18 decembrie 2009
06.00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
07.00 Recital muzical (r)
07.30 Revista presei
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Film serial: Dragoste oarbã (r)
09.30 Amintiri de la filmare (r)
10.00 En garde! (r)
11.00 Scena ca istorie (r)
12.00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
13.00 Jurnale în stil Caragiale
13.30 Casa noastrã (r)
14.00 Muz-art (r)
15.00 Teatru (r)
16.00 Istoria cu învãþãturã (r)
17.00 Echipele Gusti (r)
18.00 Vedetele ºi fanii lor (r)
19.00 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
20.00 Galele TVRM
22.00 Performeri în arenã
22.30 Poeþi ºi poeme (r)
22.35 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
23.55 Promo

SÂMBÃTÃ  19 decembrie 2009
06.00 Contrapunct
07.00 Mapamond cultural (r)
07.30 Revista presei
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Jurnale în stil Caragiale

în jurul haiducului Amza, evadat de la
ocna unde fusese închis în urma trãdãrii
lui Sârbu, fratele sãu de cruce. Sârbu
i-a luat tot, inclusiv femeia cu care
s-a drãgostit, ºi a ajuns ºef peste
arnãuþii domnitorului. Acum strânge
biruri de la oamenii sãraci, pentru a
potoli setea domnitorului ºi a turcilor,
în timp ce Amza cautã sã îºi adune
ceata de haiduci ce luptaserã cândva
alãturi de el.
00:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Adevãratele stele (r)
02:00 Lumea pe dos (r)
03:00 Academica  ªtiinþã (r)
04:00 Am venit cu drag la voi (r)

DUMINICÃ  20 decembrie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Universul cuvintelor (r)
07:00 Cronica ST (r)
07:30 Deschide cartea !
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Luminã în suflet.
Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Basmele copilãriei.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Film artistic: Lassie ºi cãutãtorii
de aur (SUA)
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 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 Clubul diplomaþilor
Emisiune de Mihaela Mihailide
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM organizate de Societatea
Naþionalã Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã  best of.
Emisiune de Georgel Nucã
22:30 Film artistic: Adevãrul din inimã
(SUA, 1946). Regia: Sam Wood.
Distribuþie: Ginger Rogers, Jean-Pierre
Aumont, Adolphe Menjou, Melville
Cooper. Arlette Lefo fuge de la
ºcoala de corecþie ºi ajunge sã
lucreze pentru un hoþ de buzunare.
La prima ei tentativã de furt este
prinsã în flagrant delict de cãtre un
bãrbat din înalta societate. El o va
pune sã-i facã o favoare la o petrecere
din înalta societate, unde se va întâlni
ºi îndrãgosti de un diplomat tânãr
ºi bogat.
00:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
01:30 Dor de-acasã (r)
03:30 Galele TVRM (r)
05:30 Clubul diplomaþilor (r)

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI
07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: Sergiu Panaitescu ºi Ionuþ Tardel
10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache
Vineri 12.00-13.00  PREGÃTEALA
DE WEEK-END.
Realizator: Sergiu Panaitescu
13.00-16.00
CUTIA PANDOREI
Realizator: Kristine
Marþi 13.00-14.00  INVITATUL DE
LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir ºi Alina Toma
19.00-22.00
HAI-HUI
Realizator: Irina Budeanu
22.00-23.00
Luni-Joi MUZICÃ
Vineri 22.00-00.09  NIGHT FEVER
23.00-24.00
Luni-Joi CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
Luni 00.00-02.00  TOP 30 (r)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Marþi 00.00-07.00  NIGHT FEVER
Miercuri 00.00-02.00  80 REMEMBER (r)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Joi 00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  NIGHT FEVER

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
09.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Maria Ilie
12.00-13.00
Sâmbãtã  CU CASA-NCHISÃ
Realizator: Irina Minca
Duminicã  MUZICÃ
13.00-17.00
UNA DE LA UNU
Realizator: Maria Ilie
17.00-18.00
Sâmbãtã  Muzicã
Duminicã  Printre Rânduri
Realizator: Otilia Zamfir
18.00-20.00
Sâmbãtã  80 REMEMBER (r)
Realizator: Robert Tache
Duminicã  TOP 30
Realizatori: Alex Crãciun
ºi Alina Toma
20.00-22.00
Sâmbãtã  POVEªTI NESPUSE
Realizator: Ionuþ Tardel
Duminicã  SEARA CONFESIUNILOR
Realizator: Luminiþa Bondrea
22.00-07.00
NIGHT FEVER

*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret, sunt prezentate Consultaþii
pentru sesiunea de examene. Emisiunea este
realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

09.00 Academia copiilor
10.00 Cronica scepticului (r)
10.30 Aplauze pentru haretiºti
11.00 La Hanul Morãriþei (r)
12.00 Teatru
13.00 Invitatul de la ora 13 (r)
14.00 Nimic fãrã lege! (r)
14.30 Casa noastrã
15.00 Amfiteatru cultural 
Istorie ºi istorii (r)
16.30 Cafeneaua literarã
17.00 En garde!
18.00 Gradina cu statui
19.00 Mânãstirile de sub munte
19.30 Deschide cartea
20.00 Din lumea cu doruri multe
21.00 Film artistic românesc
22.20 Poeþi ºi poeme (r)
22.30 Academica  Cãrþi în instanþã
23.30 Generalul Cinema (r)
23.55 Promo

DUMINICÃ  20 decembrie 2009
06.00 Promo
06.10 En garde (r)
07.00 ªtiinþã ºi spiritualitate
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Clubul diplomaþilor (r)
09.00 Ecumenica
10.00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
10.30 Amintiri de la filmare
11.00 Performeri în arenã (r)
11.30 Cafeneaua literarã (r)
12.00 Lumea vãzutã de aproape
13.00 Virtuþi ºi vicii (r)
13.30 Adevãratele stele
15.00 Forum Naþional Spiru Haret
15.30 Sisteme de valori în crizã
16.30 Vedetele ºi fanii lor
17.30 Cronica ST
18.00 Muz-art
19.00 Am venit cu drag la voi
21.00 Film artistic strãin
22.20 Poeþi ºi poeme (r)
22.30 Mapamond cultural (r)
23.00 Cafe concert
23.30 Aplauze pentru haretiºti
23.55 Promo
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Sãrbãtori fericite!

Sãrbãtori fericite!

Brad împodobit ºi vacanþã plãcutã!
Aroma Crãciunului se simte cu mult înaintea
venirii sãrbãtorilor. În jurul nostru toþi îºi schimbã
comportamentul, lumea devine mai frumoasã,
oraºul îmbracã straie de sãrbãtoare, oamenii
aleargã dupã cadouri, se simte pe strãzi un miros
de cozonaci, dorul de cei dragi devine tot mai
apãsãtor. Nu trebuie sã ne mai întrebãm cum ne
vom da seama cã e Crãciun, putem doar sã ridicãm
privirea îngheþatã de frigul de decembrie ºi sã ne
facem atenþi la schimbãrile din jurul nostru. Deci,
mergem în centrul oraºului ºi începem sã
analizãm. Care e chipul ce ne priveºte cel mai
frecvent din vitrinele magazinelor? Moº Crãciun,
desigur. Ce poartã vânzãtoarele pe cap, asortatã
cu zâmbetul larg cu care ne întâmpinã la intrare?
Cãciula lui moº Crãciun, evident. ªi ce element
nu lipseºte din niciun magazin? Bradul, cu
siguranþã. Aºa cã nu mai are rost sã ne agitãm,
este clar cã am intrat în luna lui Moº Crãciun, în
luna cadourilor ºi a sãrbãtorilor, luna în care
suntem mai aproape unii de alþii.
Odatã dezlegatã enigma legatã de Crãciun,
putem trece la lucruri mai apãsãtoare. Ce
diferenþã este între Crãciunul petrecut cu pãrinþii
ºi bunicii noºtri, la gura sobei, dupã ce am
îngheþat prin ger ºi zãpadã pe drumul de la
bisericã, acolo unde se þine slujba, ºi Crãciunul
nostru, petrecut mai frecvent cu prietenii la
petreceri ºi distracþii?
Diferenþe existã ºi sunt nuanþate la fiecare
pas, însã acestea nu sunt îngrijorãtoare. ªi ieri
ºi azi ºi, probabil, mâine, aceastã sãrbãtoare are
aceeaºi forþã asupra noastrã, magia ei ne
cuprinde pe fiecare ºi ne transmite o stare plãcutã
de liniºte ºi serenitate.
Ieri, aº spune eu, erau mai multe probleme ce
apãsau existenþa oamenilor, iar sãrbãtoarea
devenea un adãpost, ferit de intemperii, o portiþã
de scãpare spre o lume mai dulce, mai
frumoasã. Azi viaþa noastrã urmeazã un alt curs,
altele sunt semnele ce ne indicã direcþia spre mai
bine ºi alþii suntem noi, însã Crãciunul a rãmas
acelaºi punct de reper pe, care ºi-l iau oamenii.
De Crãciun mergem acasã. ªi cãrui loc spunem
acasã? Acelui loc în care sufletul se încarcã de
energie, inima tresaltã când ne apropiem de el,
ochii sunt în lacrimi la vederea lui, ºi dorinþa ce
primeazã e aceea de a ajunge acolo.
Azi, deºi locuim în oraºe mari, cu tot
confortul, preferãm ca de Crãciun sã fim aproape
de cei dragi, chiar dacã asta înseamnã aglomeraþie
sau frig, ne dorim sã facem parte dintr-o familie
mare, alãturi de care sã ne încãrcãm bateriile
cu energie pentru tot anul. Cel mai des, în aceastã
situaþie se aflã studenþii, noi suferim de dor de
casã, iar Crãciunul este cel mai bun medicament.
Pentru noi, bradul ºi Moº Crãciun sunt biletul
cãtre acasã. Începem numãrãtoarea inversã de
la 1 Decembrie ºi ultimele douã sãptãmâni sunt
cele ce ne antreneazã cel mai mult. Acum suntem

plini de energie ºi încercãm în orice clipã sã
pãcãlim timpul sã treacã mai repede. Nerãbdarea
ºi dorinþa arzãtoare de a ajunge acasã de Crãciun
sunt sentimentele ce guverneazã perioada
premergãtoare sãrbãtorilor. Clipele par minute ºi
minutele ore. Pentru noi Crãciunul capãtã o
intensitate ºi mai mare, fiecare brãduþ ne aduce
mai aproape de el, ºi fiecare luminiþã aprinde
speranþa. Acum suntem mai îngãduitori ºi privim
mai atent în jurul nostru, toatã aceastã agitaþie ne
face sã deschidem ochii ºi sã observãm
schimbãrile. Pentru a atenua dorul de casã ieºim
cu prietenii, vorbim la telefon ºi pe chat, deci
suntem mai aproape unii de alþii. Aceasta este
perioada în care ne bucurãm de fiecare zâmbet ºi
de fiecare cuvânt frumos, ºi, dorind sã rãsplãtim
cu aceeaºi monedã, zâmbim ºi noi. E un vis sã
priveºti, mergând pe stradã, oameni cu chipuri
calde ºi cu zâmbete largi. Acesta este efectul
Crãciunului, magia lui sporeºte dorinþa de a trãi a
omului, ºi parfumul lui inspirã. De Crãciun, spui
mai des ºi mai intens Îmi e dor! ºi Te iubesc!
Tot acum dãruieºti mai mult ºi primeºti mai multe.
De Crãciun nu eºti singur. ªi, pentru a vã dovedi,
iatã câteva mesaje de la studenþii haretiºti pentru
colegii lor:
Lidia Vadim Tudor: Sfânta Sãrbãtoare a
Naºterii Domnului sã vã aducã prospeþime,
fericire ºi noroc, cadouri sub brad ºi fiinþe dragi
aproape. Crãciun fericit!.
Mãdãlina Licsandru: Cu ocazia
Sãrbãtorilor de iarnã, vã doresc sã aveþi parte de
multe cadouri, fericire ºi multã iubire. Fie ca
Anul Nou sã vã aducã realizãri multe.
Carmen Ciobanu: Bradul sã vã lumineze
casa, Moºul sã vã aducã daruri ºi credinþa sã vã
îndrume mereu. Vã doresc succes la facultate ºi
baftã la examene, spor la învãþat ºi sã faceþi
alegeri inspirate.
Georgeta-Ilinca Scãrlãtoiu: Fie ca Ajunul
Crãciunului sã vã gãseascã fericiþi, înconjuraþi
de cei dragi ºi inspiraþi pentru a împodobi cel
mai frumos brad. Iar în dimineaþa de Crãciun sã
vã trezeascã cele mai duioase colinde ºi cele mai
luminoase raze de soare.
Gabriela Vlãdãreanu: Dragi colegi, în
prag de sãrbãtori cu luminã ºi cãldurã în suflet
vã doresc sã aveþi parte de zile minunate, un Moº
Crãciun darnic ºi bun, iar anul ce vine sã vã
aducã sãnãtate, bucurii ºi multã fericire alãturi
de cei dragi.
Gabriela Ene: Crãciunul sã vã aducã
luminã în suflete ºi un brad frumos împodobit.
Vã doresc, de asemenea, sã vã bucuraþi de viaþa
de student ºi de vacanþã. Crãciun fericit ºi un
An Nou plin de împliniri!
Eu nu pot decât sã urez sãrbãtori luminate
de steaua magicã a Crãciunului ºi un Moº bogat
ºi darnic. Brad împodobit ºi vacanþã plãcutã!

Ana THEO

Semnificaþiile
ºi simbolurile
ornamentelor
pomului de Crãciun
Ne-am obiºnuit ca în fiecare an sã ne
împodobim bradul de Crãciun cu tot felul de
ornamente care mai de care mai haioase ºi mai
sclipitoare. Crãciunul este sãrbatoarea cadourilor,
a pãcii ºi a liniºtii sufleteºti. Fiecare dintre noi
are un stil personal de a-ºi orna pomul de Crãciun,
dar nu toþi cunoaºtem semnificaþiile ºi
simbolurile ornamentelor de Crãciun. Beculeþe
colorate, betealã, confeti, bomboane, nuci,
instalaþii luminoase (mai nou ºi muzicale),
lumânãrele atârnã pe ramurile pomului, dândune un sentiment de bucurie ºi împlinire. Pe lângã
aceste decoraþiuni existã unele ale cãror simboluri
ne fac sã acordãm o mai mare importanþã decorãrii
casei ºi bradului de Crãciun.
Vestita coroniþã de Crãciun, ornament
originar din Europa, agãþatã pe uºile caselor,
simbolizeazã sãnãtate ºi noroc. Forma circularã
simbolizeazã natura veºnicã a dragostei care nu
piere niciodatã. Ea poate fi ornatã cu fundiþe,
globuleþe sau conuri de brad, vopsite în argintiu
sau auriu.
Vârfurile bradului de Crãciun în formã de
stea simbolizeazã noroc ºi realizarea tuturor
visurilor. Steaua are o semnificaþie religioasã,
amintind de cea care a apãrut pe cer la naºterea
lui Isus.
Vâscul este planta cu cea mai veche tradiþie
în sãrbãtorirea iernii. El este folosit în ornarea
casei, având puteri tãmãduitoare. La unele
popoare simbolizeazã pace ºi armonie. Sãrutul
sub vâsc aduce armonie ºi întelegere ºi face mai
puternicã iubirea din cuplu.

Istoria originii bradului de Crãciun
Deºi nu se ºtie exact unde s-a nãscut ideea împodobirii pomului de Crãciun, se bãnuieºte cã
originea bradului de Crãciun a apãrut pentru prima datã la popoarele germanice. Martin Luther
a fost primul care a ornat bradul de Crãciun cu ajutorul lumânãrilor. Ideea i-a venit de la reflectarea
luminii stelelor printre ramurile unui brad. Treptat, treptat aceastã tradiþie se rãspândeºte pãtrunzând
în Anglia, Franþa, Elveþia. În Rusia europeanã Ajunul Crãciunului era sãrbatorit în mijlocul pãdurii
unde se alegea cel mai frumos brad care era ornat cu lumânari, bomboane ºi jucãrii. În tradiþia
româneascã împodobirea bradului apare la sate ºi în momente alegorice: nunta sau înmormântarea
tinerilor, a femeilor ºi a bãrbaþilor.

Tradiþii, credinþe, obiceiuri

Obiceiurile calendaristice ºi cele legate de
viaþa de familie sunt o componentã perenã a
culturii noastre tradiþionale. Cele mai rãspândite
ºi mai fastuoase s-au dovedit a fi cele legate de
marele praznic al Crãciunului ºi de sãrbãtorirea
Anului Nou. Repertoriul tradiþional ºi tradiþiilor
româneºti cuprinde pe lângã colindele propriu-zise
- cântece de stea, vicleimul, pluguºorul, sorcova,
vasilcã, jocuri cu mãºti (turca, cerbul, brezaia),
teatrul popular, dansuri (cãluþii, cãluºeii) - ºi o
seamã de datini, practici, superstiþii, ziceri,
sfaturi cu originea în credinþe ºi mituri strãvechi
sau creºtine.
Se spune cã Dumnezeu a lãsat Crãciunul ca
omul sã fie în aceastã zi sãtul. Cine nu are porc
gras de Crãciun nu poate spune cã a fost fericit
în acel an.
În Bucovina, în Ajunul Crãciunului se pun pe
masã un colac ºi un pahar de apã, deoarece se crede
cã sufletele celor rãposaþi vin în aceastã noapte pe
la casele lor, gustã din colac ºi-ºi udã gura cu apã.
Acolo unde este datina de a tãia porcul în
ziua de Crãciun, gospodinele pregãtesc o
mâncare din carne macrã de porc cu ceapã ºi
slãninã, din care sunt ospãtaþi cei dintâi dintre
strãinii ce le calcã pragul casei, acestei mâncãri
i se spune pomana porcului.
În unele sate maramureºene se zice cã-i
blestematã femeia care nu pune de Crãciun pe
masã faþã de masã cu ciucãlãi, pe pereþi ºterguri
tãrcate (brodate) ºi pe pat perne cu feþe tãrcate.
Cu o sãptãmânã înainte de Crãciun, în zona
Codru din Maramureº încep pregãtirile pentru
colindat, culminând în cele doua zile anterioare
sãrbãtorii, când se pregãtesc mâncãrurile ºi se
împodobesc interioarele locuinþelor: masa cu
faþa brodatã, feþe de perne ornamentate, pe pereþi
se pun steaguri ºi blide ornamentate, crengi de
brad, busuioc, brebenoc.

Se crede cã la miezul nopþii, înspre Crãciun,
apa se preface în vin, iar dobitoacele vorbesc.
Dacã visezi grâu verde în postul Crãciunului
e semn bun cã anul care vine are sã fie mãnos
în toate.
În Ziua de Crãciun nu se mãturã în casã, ci a
doua zi, ºi dupã ce ai mãturat, du gunoiul acela
la pomi, cã-i ajuta sã fie roditori.
În seara de 23 spre 24 decembrie, pânã dupã
miezul nopþii ºi în unele locuri pânã la ziuã, cete
de copii merg din casã în casã cu colinda: Moº
Ajun, Bunã-dimineaþa, Colindiºul sau Bunãdimineaþa la Moº Ajun. În unele pãrþi din Ardeal,
copiii care merg cu colindatul se numesc piþerei
sau pizerei. Dupã credinþa popularã, ei sunt
purtãtori de noroc ºi fericire.
Oamenii, când se dau la bãut rachiu sau vin
în sãrbãtorile Crãciunului, nu zic cã beau, ci cã
se cinstesc.

Capra, Þurca, Brezaia fac parte dintre
datinile de Crãciun ºi Anul Nou. Dimitrie
Cantemir spune în Descrierea Moldovei cã
Þurca este o joacã iscoditã încã din vremurile
bãtrâne, din pricina ciudei ºi scârbei ce o aveau
moldovenii împotriva turcilor. Cu þurca, capra
sau brezaia umblã tinerii, începând de la Ignat ºi
sfârºind cu zilele Crãciunului ºi prin unele pãrþi
în ziua de Sf. Vasile pânã seara. Numele de
Þurca, Capra sau Brezaia îl poartã unul dintre
tinerii mascaþi.
Despre Moº Ajun se spune cã a fost baciul
aflat în slujba lui Moº Crãciun, stãpânul staulului,
unde Maica Domnului l-a nãscut pe lisus Hristos.
Fiecare om are un copac frate. Sãdirea unui
copac în grãdinã, în parc sau în orice alt loc
aduce noroc. Confesându-te copacului,
dobândeºti o forþã fizicã sporitã ºi tãrie
sufleteascã. Copacii, ca ºi florile, au anumite
semnificaþii: afinul semnificã nevoia de libertate;
alunul - bunãtate, sinceritate; bradul - teama de
suferinþã; castanul - teama nevinovatã; frasinul
- amabilitate; gorunul - noroc surprinzãtor;
liliacul - iubire; mãrul -invidie, nedreptate;
mãslinul - pace ºi împãcare; mesteacãnul fericire în familie; nucul - însãnãtoºire; paltinul
- atenþie la libertatea pe care o ai; piersicul dificultãþi; plopul - prietenie, devotament; prunul
- fãgãduieli uitate; salcia - respect; salcâmul pudoare; socul - pierderea unui prieten; stejarul
- iubire sincerã; teiul - iubire conjugalã; ulmul prietenie trainicã; viºinul - lipsa de iniþiativã;
viþa de vie - petrecere; zmeurul - discordie.
Aduc noroc ºi se oferã ca dar: paharul de
cristal, ºalul, vioara, mãnuºile, lampa (veioza),
tabloul înrãmat, blana frumoasã, medalia
gravatã, cartea, bijuteriile din aur sau argint,
parfumurile cu mirosuri dulci.
Nu aduc noroc ºi nu se oferã cadou: cuþite,
cãlimarã, valizã, creion, cuie, pilã de unghii,
centurã, fular, umbrelã, oglindã, batistã, ace de
cravatã, ace de pãr, parfumuri cu mirosuri
violente, perle negre, farfurii, papuci.

Cenaclul studenþesc ºtiinþific ºi de creaþie literarã
de la Facultatea de Limba ºi Literatura Românã
Sub divinul semn eminescian

Colinde, colinde, e vremea colindelor...
În noaptea Anului Nou, în Þara Chiorului,
fetele ies în ogradã ºi numãrã nouã stele ºi dacã
noua stea este mai strãlucitoare înseamnã cã ºi
ursitul ei va fi frumos, va fi voinic, apoi o roagã
pe stea sã-i aducã ursitul.
La miezul nopþii, de Anul Nou, fetele iau de
pe masã colacul ornamentat care se þine pe masa
de sãrbãtori, îl þin pe vârful capului, se aºeazã
pe tãietor ºi aºteaptã sã audã un sunet dintr-o
direcþie oarecare ºi din ce parte vine sunetul, în
acea parte îºi va gãsi ursitul.
În Þara Oaºului, în vatra focului de la stânã
se introduc patru potcoave pe care, dupã ce se
înroºesc, se mulg oile peste ele, crezându-se cã
oile stricate, care nu dau lapte, se vindecã
datoritã funcþiei magice a fierului.
În tinda casei se pune un vas de grâu ca sã
treacã colindãtorii peste el, apoi grâul se dã la pãsãri
ºi la animale, sã fie cu spor ca ºi colindãtorii.
În Ajunul Craciunului, în unele pãrþi se
umblã de cãtre dascãli tineri bisericeºti cu icoana
pe care este zugrãvitã Naºterea lui Iisus Hristos.
Intrând în casã, icoana este þinutã la piept de cãtre
dascãli cântând troparul Naºterii Mântuitorului.
În ziua de Crãciun nu se scoate gunoiul afarã
decât a doua zi, deoarece dacã-l arunci îþi arunci
norocul!
În pãrþile Muscelului se crede cã primele
patru zile, începând cu 24 decembrie, corespund
în ordine celor patru anotimpuri: prima zi e de
primãvarã, a doua de varã, a treia de toamnã ºi a
patra de iarnã, ºi cum va fi vremea în aceste zile
aºa vor fi ºi anotimpurile.
În seara de Crãciun, în satele maramureºene,
se ung cu usturoi vitele pe la coarne ºi ºolduri,
ºi uºile de la grajduri, pentru a alunga spiritele
rele sã nu ia laptele vacilor. Cu usturoi se ung ºi
oamenii pe frunte, pe spate, la coate ºi la
genunchi, precum ºi uºile ºi ferestrele casei,
pentru a îndepãrta demonii nopþii.

Într-o perioadã binecuvântatã, când aºteptãm cu înfiorare Naºterea Mântuitorului Iisus Hristos,
magia sãrbãtorilor de iarnã, o sacrã ºi dulce provocare a învãluit atmosfera în care Cenaclul
studenþesc ºtiinþific ºi de creaþie literarã de la Facultatea de Limba ºi Literatura Românã a
Universitãþii Spiru Haret s-a întrunit la ceas de decembrie, mai ales de dor de colinde, de caldele
lor mângâieri.
Conceputã ºi desfãºuratã sub semnul divin al lui Eminescu Colinde, colinde/Sosirã colindele...
întâlnirea aceasta, parcã de tainã, a membrilor cenaclului cu dascãlii lor pentru a ne înfrupta din
zestrea lor intelectualã, din vasta lor culturã, din învãþãturile noi, dându-le binecuvântarea
proaspetelor lor creaþii literare ºi artistice, reuniunea a fost prefaþatã, dacã se poate spune aºa, prin
rostire muzicalã ºi printr-o emoþionantã prezentare, de cãtre studenta Simona Zaveriuc, a unor
tradiþionale colinde, care, iarãºi ºi iarãºi, îºi fac drum de luminã spre sufletul nostru.
Beneficiind de a excelenta organizare a doamnei conf. univ. dr. Mioriþa Got, care, la rându-i,
a beneficiat de sprijinul decanatului, al colegilor de catedrã ºi chiar al studenþilor, cenaclul a
debutat prin lectura unui fragment din romanul Karinne, al studentului în anul III Bogdan Cristea.
A urmat Antonia Mihail, studentã în anul II, care a explicat cu convingere de ce a ales pamfletul 
prin el se exprimã mai bine, mai realist ºi este un gen pe placul tuturora. (Ne aflãm în faþa unor
talente artistice, cu care vã vom face cunoºtinþã într-unul dintre numerele viitoare ale revistei.)
În felul acesta, sub semnul eminescian, au înþeles sã întâmpine membrii Cenaclului studenþesc
ºtiinþific ºi literar de la Facultatea de Limba ºi Literatura Românã marea Sãrbãtoare a Naºterii
Domnului, cu bucuriile ei pline de farmec, susþinute de îndemnul de a trãi în comuniune ºi
comunicare intrinsecã cu cei dragi, dar ºi cu oamenii de pretutindeni, sãrbãtoarea plinã de frumuseþe
inefabilã, de forþa atotcuprinzãtoare a regenerãrii spirituale, de dimensiunea sa spiritualã, ºi de
capacitatea de a transfigura lumea, prin tot ce are mai bun, mai revelator, mai înãlþãtor în ea.
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