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În data de 9 aprilie 2010, Universitatea
Spiru Haret a transmis

1 leu

naþionalã
Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional
Director: Mioara Vergu-Iordache

SUGESTII ªI PROPUNERI
LA PROIECTUL LEGII EDUCAÞIEI
NAÞIONALE,

lansat în dezbatere publicã
de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului.
Citiþi în pagina a 4-a sugestiile ºi propunerile
Universitãþii Spiru Haret

In memoriam: Academician Nicolae N. Constantinescu
S-au împlinit 90 de ani de
la naºterea academicianului
Nicolae N. Constantinescu (25
martie 1920-14 decembrie 2000),
personalitate marcantã a gândirii
economice româneºti ºi internaþionale.
Academicianul Nicolae N.
Constantinescu a fost membru al
primului Senat al Universitãþii
Spiru Haret.
A desfãºurat o intensã
activitate în domenii precum
istoria economicã ºi socialã,
istoria gândirii economice,
teoria economicã contemporanã,
economia protecþiei mediului

Curtea de Apel Bucureºti - Secþia a VIII-a Contencios Administrativ ºi Fiscal a sesizat Curtea Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate
a prevederilor art. 1, 2, 3 ºi 4 din OG nr. 10/2009. Curtea de Apel Bucureºti
a suspendat judecata cauzei pânã la soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate.
Domnului deputat
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU,
preºedintele Comisiei pentru Învãþãmânt, ªtiinþã,
Tineret ºi Sport a Camerei Deputaþilor

ambiant, metodologia cercetãrii
ºtiinþifice economice, problemele
economiei de piaþã. A editat peste
350 de lucrãri ºi studii, apãrute
sub semnãturã proprie sau în
colaborare, în þarã ºi peste hotare.
A fost fondatorul ºi preºedintele
Asociaþiei Generale a Economiºtilor din România (AGER);
preºedintele Asociaþiei Române
de Management Ecologic ºi
Dezvoltare Durabilã; membru al
Board of Directors of European

Coordination Centre for Research
and Documentation in Social
Sciences din Viena; fellow la
Economic Development Institute
din Washington; membru corespondent al Academiei regale a
doctorilor din Spania. Membru
corespondent, din 1 martie 1974, ºi
membru titular al Academiei
Române, din 22 ianuarie 1990;
secretar general al Academiei
Române (2 februarie 1990-18
ianuarie 1994).

În pagina a 4-a citiþi articolul In memoriam: 90 de ani de la naºterea
academicianului Nicolae N. Constantinescu, aparþinând prof. univ. dr.
Gheorghe ZAMAN, membru corespondent al Academiei Române,
preºedinte AGER.

Evenimente ºtiinþifice de marcã
în Centrul universitar Braºov
al Universitãþii Spiru Haret
Bilaterala academicã
România  Republica Moldova
În zilele de 22 ºi 23 aprilie a.c. la Centrul universitar Braºov al Universitãþii Spiru Haret se
vor desfãºura lucrãrile Bilateralei academice România  Republica Moldova, cu tema:
« Managementul proceselor de asociere ºi aderare la Uniunea Europeanã » .
Sunt aºteptaþi sã participe cercetãtori ai Institutului Naþional de Cercetãri Economice « Costin
C. Kiriþescu » al Academiei Române, cercetãtori ºi cadre universitare din Academia de ªtiinþe
Economice din Chiºinãu ºi Centrul universitar Braºov al Universitãþii Spiru Haret.
Lucrãrile reuniunii vor fi onorate de reprezentanþi ai Academiei de ªtiinþe a Moldovei.
Experienþa acestei prime reuniuni cu tema anunþatã va fi îmbogãþitã în luna septembrie, cu
prilejul unei noi întâlniri, ocazie cu care vor fi dezvoltate experienþa României ºi a Republicii
Moldova în procesul de management european în acþiune.

Stimate domnule preºedinte,
Luând cunoºtinþã de faptul cã, pe agenda Comisiei pentru Învãþãmânt, ªtiinþã,
Tineret ºi Sport a Camerei Deputaþilor se aflã, spre dezbatere, OG nr. 10/2009,
dorim sã vã informãm cu privire la urmãtoarele aspecte:

Managementul dezvoltãrii durabile
în societatea cunoaºterii

1. Ordonanþa Guvernului României nr. 10/2009 reprezintã un act administrativ
nelegal, emis cu exces de putere, ce depãºeºte marja de apreciere a autoritãþii
publice ºi încalcã grav drepturile ºi interesele legitime ale Universitãþii Spiru Haret;

În zilele de 24 ºi 25 aprilie a.c. se vor desfãºura la Centrul universitar Braºov al Universitãþii
Spiru Haret lucrãrile celui de-al 21-lea Simpozion cu participare internaþionalã cu tema:
Managementul dezvoltãrii durabile în societatea cunoaºterii, la care vor participa cadre
didactice ºi cercetãtori ºtiinþifici ai Institutului Naþional de Cercetãri Economice al Academiei
Române, doctori ºi doctoranzi, masteranzi, specialiºti în teoria ºi practica managerialã, valoroºi
manageri.
Expunerile în plen ºi pe secþiuni vor aduce o contribuþie deosebitã la îmbogãþirea teoriei ºi
practicii din domeniul managementului dezvoltãrii durabile, cu accent pe problemele
macromanageriale, dar ºi pe cele locale.

2. În consecinþã, Universitatea Spiru Haret s-a adresat justiþiei, invocând ºi
EXCEPÞIA DE NECONSTITUÞIONALITATE, atât sub aspectul unor critici
formale þinând de tehnica de emitere a Ordonanþei Guvernului nr. 10/2009, cât ºi
al unor critici de fond privind mãsurile dispuse prin aceastã ordonanþã (încãlcarea
flagrantã a prevederilor cuprinse în art. 15 alin.2, art. 16 alin.1, art. 32 alin.6, art.
44 alin. 2 , art. 53 alin. 1 ºi 2 din Constituþia României);

Conf. univ. dr. Cornel LAZÃR

3. Curtea de Apel Bucureºti - Secþia a VIII-a Contencios Administrativ ºi Fiscal fãcând analiza cauzei, a dispus, în data de 23.02.2010 : Prin încheierea de ºedinþã
din data de 23.02.2010 respinge excepþia inadmisibilitãþii. Sesizeazã Curtea
Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art.
1, 2, 3 ºi 4 din OG nr. 10/2009. Suspendã judecata cauzei pânã la soluþionarea excepþiei
de neconstituþionalitate. (a se vedea Anexa);
4. Prin scrisoarea Universitãþii Spiru Haret nr. 1197 din 30.XI.2009, adresatã
doamnei deputat Roberta Alma Anastase, Preºedintele Camerei Deputaþilor,
înregistratã sub nr. 6317 din 2.XII.2009 la Camera Deputaþilor ºi transmisã, spre
informare, tuturor membrilor Camerei Deputaþilor, am fãcut cunoscute, pe larg,
aspectele juridice ridicate, în justiþie, de Universitatea Spiru Haret în legãturã cu
nelegalitatea ºi neconstituþionalitatea OG nr.10/2009.
Având în vedere cele menþionate, vã adresãm rugãmintea de a þine cont, în
decizia dumneavoastrã, de aspectele mai sus prezentate.
Cu deosebitã consideraþie,
Prof.univ.dr. Aurelian Gh. BONDREA,
preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret

Conferinþa ºtiinþificã internaþionalã a Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine
Abordãri multidisciplinare ale cercetãrii lingvistice ºi literare
În peisajul activitãþii de cercetare ºtiinþificã
desfãºuratã la Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
organizarea Conferinþei ºtiinþifice anuale, cu
participare internaþionalã, care se va desfãºura în
zilele de 23-24 aprilie 2010, este o adevãratã ºansã
pentru participanþi de a întâlni ºi poate a reîntâlni
pe unii dintre cei mai cunoscuþi experþi
internaþionali, de a împãrtãºi cunoºtinþe ºi
experienþe inedite, de a petrece câteva zile în
compania unor reputaþi autori de carte, profesori
ºi formatori. Prezenþa unor asemenea personalitãþi
la lucrãrile Conferinþei ºtiinþifice anuale reprezintã
o onoare ºi, în acelaºi timp, un semn al
recunoaºterii valorii activitãþii didactico-ºtiinþifice
a profesorilor de la aceastã facultate, un argument
al deschiderii cãtre cunoaºtere, a tot ceea ce este
nou pe plan internaþional.
Din comitetul ºtiinþific al Sesiunii fac parte
remarcabili profesori, între care prof. univ. dr.
Paul Miclãu, prof. univ. dr. Domnica ªerban,
conf. univ. dr. Emilia Bondrea, prof. univ. dr.
Rodica Locusteanu, conf. univ. dr. Ruxandra
Teodorescu, asistent univ. dr. Sorin Gãdeanu,
lector univ. dr. Denisa Drãguºin.
Au pus pasiune ºi probitate profesionalã în
buna desfãºurare a acestei benefice reuniuni
membrii comitetului de organizare, ºi anume,
prof. univ. dr. Elena Bãlan, lector univ. dr. Denisa
Drãguºin, lector univ. dr. Oana Buzea, asistent
Cornelia Dumitrescu.
Sesiunea extraordinarã din 23 aprilie 2010
va fi marcatã de participarea prof. univ. dr. Peter
Ernst de la Universitatea din Viena, cu lucrarea
intitulatã Spre o Lingvisticã a Emoþiei.
În Sesiunea intitulatã Studii Culturale,
Ileana Veliºcu Hogea (prof. univ. dr.,
Universitatea Spiru Haret) va susþine
comunicarea Estetica numerelor în gândirea
chinezã. Polifuncþionalitatea lui Unu, factor
de separaþie ºi de valorizare în conceptul Orient/
Occident; Raluca Nicolae (lector. univ. dr.,
Universitatea Spiru Haret) se va referi la
Calendarul, anotimpurile ºi poveºtile folclorice
japoneze. Comunicãri interesante, farã nici un
dubiu, vor prezenta ºi Alexandra Gheorghe (lect.
univ. dr., Universitatea Bucureºti), Veronica
Spiridon (asist.univ. dr., Universitatea Spiru
Haret), Adina Chirimbu (lect. univ. dr.,

Universitatea Spiru Haret), Aliona Grati
(Academia de ªtiinþe, Moldova).
În Sesiunea Studii Italiene, Mariangela
Albano (prof. univ. dr, Universitatea din Palermo)
prezintã lucrarea Lingua e testo in Sciascia: il
caso de I salinari di Regalpetra; iar Gaetano
Sabato (prof. univ. dr., Universitatea din Palermo)
se referã la tema Identita, rappresentazioni e
socialita ne Il viaggio di Pirandelo. Rodica
Locusteanu (prof. univ. dr., Universitatea Spiru
Haret, Bucureºti) abordeazã lucrarea Giorgio
Bassani: de la fotografie la naraþiune.
Vor atrage atenþia, fãrã îndoialã,
comunicãrile susþinute de Otilia-Dorothea

Sesiunea Studii Germane va fi prezidatã de
prof. univ. dr. George Guþu, Universitatea
Bucureºti, ºi prof. univ. dr. Margarete Wagner,
de la Universitatea din Viena, care susþine
lucrarea intitulatã Konstruktionen des Eigenen
und des Fremden: Zur Didaxe des Wertewandels
in Stefan Zweigs Ungeduld des Herzens. Prof.
univ.dr George Guþu va evoca Impresii de
cãlãtorie ale unor autori români în Occident în
sec. al XIX-lea; Sorin Gãdeanu (asist. univ. dr.,
Universitatea Spiru Haret): Denk-Zettel und
Tageblätter. Zum Rosenkrieg zwischen dem
Dichter Helmut Seethaler Rosenkrieg und den
Wiener Linien und seiner literaturtheoretischen

Borcea (prof. univ.dr.), Florica Duþã (lect.univ.
dr., Universitatea Spiru Haret), Cornelia
Dumitrescu (asist. Universitatea Spiru Haret),
Adriana Bãlan (lect.univ. dr., Universitatea Spiru
Haret), Claudia Mircescu (asist. univ. Universitatea Spiru Haret), Geta Popescu (lect. univ.
dr. Universitatea Spiru Haret), Florin Galiº
(lect.univ.dr., Universitatea Spiru Haret), Stancu
Corina (lect.univ. dr., Universitatea Spiru Haret).

Bedeutung; Debriacher Gudrun (prof.univ.dr.,
Universitatea din Viena) va susþine lucrarea
Verrückt sein unter Verrückten Christine
Lavants Erzählung: Aufzeichnungen aus einem
Irrenhaus; Tatjana Dekanoidze (prof.univ.dr.,
Universitatea Plovdiv Paisij Hilendarski,
Bulgaria): Mehr hören  nehr verstehen; Pabst
Christiane (prof. univ. dr., Universitatea din
Viena): Language islands without boarders;

Heath John (prof. univ. dr. Universitatea Bucureºti):
Amts- und Gemeinssprache. Wie verständlich ist
die Amtssprache für den Bürger. La fel de atractive
vor fi ºi comunicãrile susþinute de Sorin Toma
(lect.univ.dr., Universitatea Spiru Haret), ºi Iudith
Catona, (Colegiul Naþional Decebal, Deva).
În Sesiunea Analiza Discursului, Domnica
ªerban (prof.univ.dr. Universitatea Spiru Haret)
prezintã Predicaþiile între sintaxã ºi discurs;
Emilia Bondrea (conf. univ. dr., Universitatea
Spiru Haret): Sur lallocution, genre de discours.
Essai danalyse pragmatique (Despre alocuþiune,
ca gen al discursului. Eseu de analizã pragmaticã);
Loredana Iordache Þârlea (prof. univ. dr.,
Universitatea Bucureºti): Interactional Features
of Conversational Narratives (Caracteristici
interactive ale conversaþiei narative); Bianca
Marina Mitu (Universitatea Spiru Haret):
Perspective de abordare a analizei discursului
audiovizual; Denisa Drãguºin (lect. univ. dr.,
Universitatea Spiru Haret): The Role of Discourse
Analysis in Composition Instruction (Rolul
analizei discursului în regulile compoziþiei).
Participanþii vor aprecia comunicãrile
prezentate de specialiºti în cadrul Sesiunii
Lingvisticã Aplicatã: Filip Vacalu (lect.univ.dr.
Universitatea Spiru Haret), Dorina Lupan (lect.
univ.dr., Universitatea Spiru Haret), Ana
Munteanu (lect.univ.drd., Universitatea Spiru
Haret), Adina Rãdulescu (lect. univ. drd.,
Universitatea Spiru Haret), Oana Buzea (lect.
univ. drd. Universitatea Spiru Haret), Sebastian
Chirimbu (lect. univ. drd., Universitatea Spiru
Haret), Antonia Enache (asist univ. dr.,
Academia de Studii Economice), Doru Enache
(lect. univ. drd. Universitatea Spiru Haret),
Ruxandra Vasilescu (conf.univ.dr., Universitatea
Spiru Haret), George Volceanov (prof. univ.dr.,
Universitatea Spiru Haret).
Indiferent de tematica abordatã, dezbaterile
din cadrul tuturor sesiunilor Conferinþei
ºtiinþifice anuale vor pune în evidenþã, aºa cum
suntem obiºnuiþi, experienþe inedite, opinii ºi
idei novatoare, care se vor intersecta în timpul
unor strãlucite pledoarii ce vor vorbi despre
activitatea de excelenþã desfãºuratã la Facultatea
de Limbi ºi Literaturi Strãine, dar ºi despre
viziunea modernã a participanþilor din strãinãtate
asupra problemelor abordate.

Facultatea de Psihologie-Pedagogie, Braºov, din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
gazdã ºi organizator pentru

PRIMA CONFERINÞÃ INTERNAÞIONALÃ
DE PSIHOLOGIE APLICATÃ

Psihologii ºi Firul Ariadnei
În excepþionala organizare a Facultãþii de Psihologie-Pedagogie, Braºov, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, în colaborare cu Centrul psihologic New Life, sub egida Colegiului Psihologilor din
România, au avut loc, în perioada 16-18 aprilie 2010, lucrãrile Conferinþei internaþionale Psihologii
ºi Firul Ariadnei, la care au rãspuns cu promptitudine, ca semn de recunoaºtere pentru valoarea
gazdelor, în labirintul de la poalele Tâmpei, psihologi ºi psihoterapeuþi practicieni, absolvenþi ºi
studenþi ai facultãþilor de psihologie, pentru a-ºi ostoi setea de cunoaºtere, a face schimb de
experienþã ºi chiar pentru a se orienta cãtre o anumitã specialitate.
Lucrãrile Conferinþei au fost prefaþate de o preconferinþã, desfãºuratã în ziua de 15 aprilie;
invitaþii de onoare, au fost: Peter J. Hawkins, MSc., Ph.D. (Marea Britanie), director fondator ºi,
în prezent, preºedintele ªcolii Europene de Psihoterapie Integrativã, profesor consultant la ISMAI,
Portugalia. Peter J. Hawkins este formator în psihoterapie ºi hipnozã clinicã ºi conduce grupe de
formare în Grecia, Cipru, Italia, Spania ºi Portugalia. Autor al numeroase lucrãri ºtiinþifice, cãrþile
sale au fost traduse în rusã, chinezã, românã, greacã ºi spaniolã ºi este director adjunct al Institutului
Erickson din Madrid ºi din Porto ºi membru al consiliului editorial al revistei Europene de Hipnozã
Clinicã; Joannis N. Nestoros, M.D., PH.D., F.R.C.P. (C) (Grecia), psihoterapeut, medic psihiatru,
doctor în ºtiinþe, profesor universitar de psihologie clinicã la Universitatea din Creta, director
ºtiinþific la Electrophysiological Prometheus, Atena, licenþiat în psihiatrie ºi psihoterapie în Canada
ºi Grecia, membru fondator al Societãþii Psihologice Elene, al Societãþii Elene de Neuroºtiinþe, al
Institutului European de Psihoterapie, membru în Societatea pentru Explorarea Integrãrii în
Psihoterapie, în Societatea Internaþionalã pentru Psihoterapia Schizofreniei ºi Altor Psihoze, în
Societatea de Cercetare în Psihoterapie, Colegiul Internaþional de Neuropsihofarmacologie,
Asociaþia Medicalã din Atena.
La festivitatea de deschidere au fost prezenþi conferenþiar universitar doctor Cornelia Tatu,
decan al Facultãþii de Psihologie-Pedagogie, Braºov, din cadrul Universitãþii Spiru Haret; profesor
universitar doctor H.C. Ion Petrescu, decan al Facultãþii de Management, Braºov, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, profesor universitar doctor Mihai Aniþei, preºedinte al Colegiului
Psihologilor din România; psiholog principal Daniela Hiera, director executiv al Colegiului
Psihologilor din România; psiholog principal Constantin Edmond Cracsner, preºedinte al
Comisiei de Apãrare, Ordine Publicã ºi Securitate Naþionalã; psiholog principal Veronica Jardan,
membrã a Consiliului Naþional al Colegiului Psihologilor din România, psiholog coordonator al
Societãþii Civile Profesionale de Psihologie New Life, membri ai Comitetului ªtiinþific al
Conferinþei.
În 16 aprilie au avut loc, în ambianþa cordialã oferitã de Aula 1 a Facultãþii de PsihologiePedagogie, Braºov, a Universitãþii Spiru Haret, festivitatea de deschidere ºi lucrãrile în plen ale
conferinþei. În cadrul atelierelor, în 17 aprilie, au fost expuse comunicãri din specialitãþile: psihologie
clinicã, consiliere psihologicã, psihoterapie, resurse umane. Prin lucrãrile desfãºurate, Conferinþa
Psihologii ºi Firul Ariadnei se înscrie ca o contribuþie de marcã la cunoaºterea ºi aprofundarea
acestor domenii de mare interes ºi de actualitate.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspunde

de la Facultatea de Management Financiar-Contabil

 prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM

Student: Dezvoltarea durabilã este, poate, una dintre cele
mai mari provocãri ale acestui început de mileniu. Cum se
cere ea a fi abordatã din perspectiva managementului
proiectelor dezvoltãrii durabile, mai concret a proiectelor
de finanþare europeanã ºi internaþionalã destinate protecþiei
mediului ?
Profesor: Dezvoltarea durabilã
(SD, Sustainable Development)
reprezintã un model în folosirea
resurselor Pãmântului, în scopul
satisfacerii trebuinþelor omului
concomitent cu conservarea
mediului înconjurãtor, astfel încât
aceste trebuinþe sã poatã fi
satisfãcute nu numai în prezent, dar
ºi pentru generaþiile viitoare. Altfel
exprimat, fundamentele dezvoltãrii
durabile a societãþii umane sunt
reprezentate de modul de
gestionare, actualã ºi viitoare, a
resurselor sale naturale, energetice,
materiale ºi informaþionale,
comparativ cu obiectivele creºterii
economice ºi asigurarea unei
calitãþi din ce în ce mai bune a vieþii
ºi a mediului. Domeniul SD
reuneºte conceptual trei pãrþi
componente: durabilitatea mediului
înconjurãtor, durabilitatea economicã ºi durabilitatea socio-politicã.
Între cele trei componente existã o
interdependenþã care le condiþioneazã ºi le potenþeazã în evoluþie.
Multe forme de dezvoltare
economicã durabilã sunt referite la
mediul înconjurãtor în sensul cã ele
utilizeazã resursele naturale,
energetice, materiale ºi informaþionale (resurse aflate, de cele
mai multe ori, la limitã) ºi
genereazã produse poluante ºi
deteriorãri ale mediului. Dar, în
acelaºi timp, existã multe cãi prin
care anumite tipuri de activitate
economicã pot proteja sau
îmbunãtãþi mediul înconjurãtor.

Dezvoltarea socio-politicã durabilã
este nemijlocit legat de durabilitatea mediului înconjurãtor ºi
durabilitatea economicã, în sensul
determinant ºi definitoriu al primei
componente asupra celoralte douã
componente. Punerea de acord a
acestor trei componente reprezintã
esenþa conceptului de dezvoltare
durabilã a omenirii ºi se sintetizeazã
prin tripleta ecopoliticã-ecosistemecoeficienþã.
Reuºita punerii în aplicare a
tuturor eforturilor de gândire ºi de
conceptualizare a domeniului
dezvoltãrii durabile depinde de
realizarea în practicã a reperelor
teoretice sub forma proiectelor
dedicate dezvoltãrii durabile.
Managementul proiectelor dezvoltãrii durabile reprezintã o categorie
importantã din managementul
proiectelor care cuprinde aplicarea
celor mai noi tehnici ºi metode de
management de proiect pentru
eficientizarea utilizãrii resurselor
naturale, energiei, materialelor,
informaþiilor, tehnologii ºi tehnici
îmbunãtãþite de management, o mai
bunã proiectare ºi marketing pentru
produse, minimizarea deteriorãrilor
aduse mediului (tehnologii nepoluante, tehnologii mici consumatoare
de materiale ºi energie, tehnologii
de valorificare a deºeurilor,
biotehnologii etc.), practici agricole
prietenoase pentru mediu, o mai
bunã utilizare a pãmântului ºi
construcþiilor, eficienþa îmbunãtãþitã
a transporturilor etc.

Student: Cum poate fi definit proiectul ºi ce diferenþe
existã între conceptele de program ºi portofoliu ale
dezvoltãrii durabile?
Profesor: Definiþia PMBOK
(Ghidul cunoºtinþe pentru managementul proiectelor, elaborat de
PMI) aratã cã proiectul reprezintã un
ansamblu de eforturi temporare
depuse pentru a crea un produs sau
de a asigura un serviciu. Altfel
exprimat, proiectul este un ansamblu
de activitãþi încadrate în timp,
printr-un început ºi un sfârºit, cãrora

îndeplinesc cerinþele impuse prin
aceastã definiþie. Managementul
proiectelor este un ansamblu aplicat
de principii, metode ºi tehnici de
lucru pentru planificarea ºi execuþia
de cãtre o echipã de lucru, sub
conducerea unui manager, a unui
proiect definit prin obiectivele
proiectului ºi caracterizat prin
specificaþiile conþinute în obiectivele
produsului sau serviciului nou.
Institutul pentru managementul
proiectelor din SUA (PMI, Project
Management Institute) defineºte
programul ca fiind un grup de
proiecte corelate ce sunt coordonate
astfel încât sã se obþinã beneficii ºi
un control ce nu ar fi posibile în
cazul unui management individual al
acestor proiecte. Programele pot
include componente rezultate din
activitãþi exterioare scopului
proiectelor din program. Un
program dispune împreunã un
numãr de proiecte ºi activitãþi
operaþionale sub formã de proiecte,
pentru atingerea unui scop mai
amplu al organizaþiei economice.
Programele sunt, de regulã,
mai complexe decât proiectele.

Student: Se ºtie cã mediul
socio-economic internaþional
beneficiazã de numeroase
proiecte ale dezvoltãrii durabile consacrate arhitecturilor
comunitare durabile. Ce
obiective vizeazã acestea?
Profesor: Într-adevãr, se poate
spune cã acest mediu socioeconomic internaþional abundã de
proiecte ale dezvoltãrii durabile. În
principal, ele sunt consacrate
realizãrii de oraºe durabile,
parcuri naþionale durabile, zone
agricole durabile, zone de locuit
rezidenþiale durabile, firme durabile

Conceptul de portofoliu este situat
deasupra celor de proiect ºi
program. Definiþia datã de cãtre
PMI conceptului de portofoliu este:
o colecþie de proiecte sau programe
ºi alte activitãþi ce sunt grupate
pentru a facilita un management
eficient al acestora în sensul
atingerii obiectivelor strategice.
Proiectele ºi programele implicate
nu sunt în mod obligatoriu
interdependente sau corelate în mod
direct.
Portofoliile, programele ºi
proiectele dezvoltãrii durabile se
încadreazã în categoria celor
strategice, deoarece ele se referã la
obiective extrem de importante ale
dezvoltãrii societãþii omeneºti
pentru un timp îndelungat.

Development) are sediul în Canada
ºi filiale în SUA ºi Elveþia. În fiecare
an, IISD întocmeºte un raport care
prezintã rezultatele cercetãrilor ºi
puncte de vedere referitoare la
reperele dezvoltãrii durabile,
inclusiv cu privire la finanþarea ºi
derularea proiectelor internaþionale
destinate dezvoltãrii durabile ºi la
rolul ºi realizarea conectivitãþii
globale, prin intermediul tehnologiilor informaþionale durabile
(reþeaua Internet trebuie sã rãmânã
sigurã ºi gestionabilã în sprijinul
dezvoltãrii durabile). IISD apreciazã
cã, în perioada urmãtoare, principalele
aspecte critice din managementul
proiectelor durabile se referã la
înþelegerea ºi conºtientizarea
problemelor bunurilor ºi serviciilor
ecologice de a avea valoare
monetarã (aspect care va influenþa
pozitiv deciziile de investiþii ºi de
politici în domeniu), precum ºi la
importanþa socialã a bunurilor ºi
serviciilor ecologice pentru populaþia
ruralã sãracã, purtãtoare mutã a
responsabilitãþii menþinerii calitãþii
ecosistemului agricol.

UNELE ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI
PROIECTELOR DEZVOLTÃRII DURABILE
etc. Sunt implementate deja
proiecte de reþele de locuinþe cu
zero carbon (în Marea Britanie),
proiecte active cu alternative de
dezvoltare în India (sisteme
destinate protecþiei ºi conservãrii
mediului ambiant  facilitãþi
de monitorizare a mediului
înconjurãtor, particularitãþile
mediului urban ºi ale celui
industrial, monitorizarea biodiversitãþii), sisteme tehnologice, de
exemplu, proiecte pentru producerea de materiale de construcþii
ecologice, sisteme de comunicaþii
aferente, ca de pildã, reþeaua
informaþionalã pentru alternative de
dezvoltare DAINET etc.), proiecte
de turism durabil în Haiti,
Republica Dominicanã, Australia,
Noua Zeelandã, proiectul satului
tibetan etc.

li se alocã resurse limitate, prin care
Student: Sub aspect instituþional, funcþioneazã numeroase
se urmãreºte îndeplinirea obiectivului unitãþi internaþionale de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare
prestabilit. Prima definiþie are
caracter restrictiv în sensul cã prin tehnologicã, organizaþii neguvernamentale ºi firme
proiect se înþelege doar crearea unui specializate care se ocupã de managementul proiectelor
produs sau asigurarea unui serviciu internaþionale ale dezvoltãrii durabile?
nou, iar cea de-a doua definiþie are
Profesor: Desigur, existã Internaþional pentru Dezvoltare
un caracter mai general, ceea ce
înseamnã cã se poate denumi proiect asemenea unitãþi ºi mã voi referi la Durabilã, IISD (International
for
Sustainable
orice ansamblu de activitãþi care cele mai importante: Institutul Institute

Student: Managementul proiectelor durabile constituie
deja o preocupare constantã a mediilor educaþionale din
întreaga lume. Cum se configureazã aceasta?
Profesor: Transmiterea cãtre
tânãra generaþie a ideilor de bazã ale
dezvoltãrii durabile  energii
regenerabile ºi nepoluante, soluþii
inginereºti durabile ºi conservarea
mediului ambiant  se materializeazã prin participarea efectivã
la conceperea ºi impunerea unor
proiecte durabile de mare interes.
De exemplu, începând cu anul
2008-2009, în fiecare an are loc, în
SUA, Olimpiada internaþionalã a
proiectelor lumii durabile (energie,
inginerie ºi mediu) I-SWEEEP.
Reþeaua internaþionalã a campu-

Profesor: La începutul anului
2008, din iniþiativa Comisiei
Europene, având drept scop
sensibilizarea opiniei publice cu
privire la utilizarea surselor
regenerabile de energie, s-au
premiat ºase proiecte europene
aparþinând portofoliului dezvoltãrii
durabile din patru state membre ale
Uniunii Europene (Italia, Austria,

Istoria administraþiei publice româneºti
Transilvania. În a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea se cristalizeazã
studiul statului ºi dreptului, sub
influenþa ideilor iluministe, a
programelor revoluþionare de la
1848 ºi a formãrii statului român
modern (1859), se asimileazã o
metodologie modernã de studiu a
sistemului juridic:
 creºte interesul pentru
cunoaºterea vechiului drept
românesc, care se considerã ca
punctul ºi sursa de pornire în opera
de înzestrare a României cu
instituþii juridice moderne;
 B. P. Hasdeu studiazã
obiceiurile juridice tradiþionale la
români (1866);
 P. Negulescu cerceteazã
instituþiile politice româneºti
(1880);
 A. D. Xenopol analizeazã
justiþia sub fanarioþi (1886);
 C. D. Dissescu examineazã
originile vechiului drept românesc
(1890);
 I. Hodoº consultã constituþiile
Transilvaniei (1871);
 prin contribuþiile lui N. Iorga,
Xenopol, I. Tanoviceanu, A.
Rãdulescu ºi M. Djuvara, în prima
parte a secolului al XX-lea, istoria
dreptului românesc se constituie ca
disciplinã autonomã în cadrul
ºtiinþelor juridice naþionale;
 Ion Peretz realizeazã primul
tratat de istorie a dreptului
românesc (patru vol. 1921-1925).
Andrei Rãdulescu continuã sã
cerceteze originea vechiului drept
românesc ºi raporturile lui cu alte
sisteme de drept. El conchide cã
dreptul românesc are origini
autohtone, pãmântene, dar... este
aproape tot aºa de original ca ºi al
altor popoare latine. La aceeaºi
concluzie ajunge ºi G. Fotino. Alþi
remarcabili cercetãtori juriºti ºi
universitari ai perioadei interbelice
sunt: C.A. Spulber, D.C. Arion, V.
Oniºor, V. Moldovan, M. Djuvara.
S. G. Longinescu, mare jurist,
profesor la Universitatea Bucureºti,
publicã un curs în douã volume de
istorie a dreptului. În ciuda
vitregiilor politice, în perioada
postbelicã, cercetãrile au continuat
ºi, în anii 1980-1984, s-a tipãrit
Tratatul de istoria dreptului
românesc, în 3 vol., coordonat de
prof. dr. doc. Ioan Ceterchi.

Pentru a conferi lucrãrii un
caracter mai pregnant didactic,
autorul simte nevoia ca la unele
capitole sã realizeze ceea ce domnia
sa a numit Explicaþia denumirilor
 þarã, cnezat, voievodat,
câmpulung, jupa , consemnatã în
capitolul Statul ºi organizarea
administraþiei în perioada
prefeudalã sau unele Concluzii la
alte capitole sau subcapitole.
Ca mod de abordare, autorul a
recurs la formula Note de curs, atât
în formã, cât ºi în conþinut, un text
laconic, enunþiativ, dar dens,
cuprinzând o bogãþie de informaþii,
în genul conspectelor, cu care
studenþii sunt familiarizaþi.
Aceste Note de curs  instrument
comod, succint ºi accesibil
studentului  au fost inspirat însoþite,

la fiecare din cele 13 capitole, în care
a fost structuratã lucrarea, de repere
bibliografice, divizarea didacticã
urmând periodizarea cunoscutã ºi
acceptatã îndeobºte de istorici, a
istoriei naþionale, periodizare deplin
valabilã ºi pentru evoluþia
administraþiei publice, a instituþiilor
sale.
Valoarea
didacticã,
metodologicã a acestei instructive
lucrãri sporeºte ºi datoritã
consistentului Dicþionar de instituþii
ºi
terminologie,
specificã
administraþiei publice, fie el chiar
incomplet, datoritã numãrului
extrem de mare al conceptelor,
instituþiilor
ºi
limbajului
caracteristic acestei discipline.
În Cuvânt înainte, autorul
explicã faptul cã s-a simþit nevoia

surilor durabile (International
Sustainable Campus Networking)
permite grupurilor de lucru din
universitãþi punerea în practicã, de
cãtre studenþi, a cunoºtinþelor
despre proiectele dezvoltãrii
durabile referitoare la campusuri ce
servesc pentru procesul de inovare
ºi testare a noi produse ºi servicii
ecologice. Reþeaua internaþionalã a
campusurilor durabile are ca scop
maximizarea impactului ultimelor
evoluþii în acest domeniu, prin
facilitarea unui schimb de experienþã
între universitãþi din întreaga lume.

regenerabile de energie în
agriculturã în provincia Mantova
(pe bazã de biogaz ºi biomasã);
3. ÖKOPROFIT ® (Graz, Austria);
programul Ecoprofit a sprijnit
companiile private în optimizarea
consumului lor de energie, în
îmbunãtãþirea productivitãþii ºi în
reducerea costurilor. 4. AL Integrarea curriculei ºcolare cu
învãþarea activã ºi cu monitorizarea
energiei (Ungaria); ºcolile implicate
în proiect au redus facturile de
energie cu aproximativ 15%;
5. Plan de acþiune pentru eficienþa
energeticã în provincia Milano;
introducerea unor reglementãri în
domeniul construcþiilor noi a

îmbunãtãþit izolaþia termicã
pentru case ºi sisteme de încãlzire;
pentru o mai bunã comunicare
publicã, a fost realizat un sistem
de certificare a energiei ºi
a centrelor de InfoEnergy;
6. MODEL  Managementul
domeniilor legate de energie
regenerabilã în cadrul autoritãþilor
locale (Franþa).
Uniunea Europeanã dezvoltã ºi
alocã fonduri considerabile pentru
proiecte de cercetare în domeniul
dezvoltãrii durabile, atât în cadrul
Programului FP-7, cât ºi al
Programului Europa energiei
inteligente (IEE, Intelligent
Energy Europe).

Student: Puteþi oferi un exemplu reprezentativ de
participare româneascã la proiecte europene ale dezvoltãrii
durabile?
Profesor: Am în vedere un
asemenea exemplu din domeniul
transporturilor, ºi anume, este cel al
proiectului ECORailS al Uniunii
Europene, proiect dezvoltat ca
rezultat al unui efort intens ºi creativ,
printr-un parteneriat strategic a unui
numãr de 14 instituþii de prestigiu din
ºase þãri europene (Germania,
Danemarca, Suedia, Italia, România
ºi Ungaria). Realizarea proiectului
ECORailS este prevãzutã pe o
duratã de 26 de luni, începând cu 1
mai 2009, cu un buget total de
aproximativ 1,4 milioane de euro. În
zilele de 25-26 mai 2009 a avut loc
la Berlin întâlnirea de lucru pe
problemele proiectului ECORailS
referitoare la Criterii de eficienþã
energeticã ºi de mediu în atribuirea
serviciilor ºi a mijloacelor de
transport feroviar regionale.
Proiectul ECORailS a pornit de la
ideea cã transportul feroviar, deºi
este cel mai ecologic, sigur, prietenos
ºi confortabil, nu este încã suficient
de competitiv. Astfel, în cadrul
proiectului ECORailS se va acorda
o atenþie deosebitã achiziþiilor

materialului rulant, prin proceduri de
atribuire, în conformitate cu noile
metodologii din managementul
proiectelor (PM), în mãsurã sã
stimuleze dezvoltarea sa, în special
din punctul de vedere al costurilor
sistemului pe întreg ciclul de viaþã
(de aproximativ 30 de ani) ºi al
satisfacerii criteriilor de conservare
a mediului înconjurãtor. În România,
aplicaþiile-pilot sunt dezvoltate în
zona Timiºoara, cu participarea
firmei Integral Consulting R & D
Bucureºti, a Universitãþii Politehnica din Timiºoara ºi a CFR
Timiºoara.
În domeniul proiectelor
referitoare la energii regenerabile
(durabile), Uniunea Europeanã
finanþeazã, în perioada 2007-2013,
astfel de proiecte prin intermediul
fondurilor structurale (fonduri de
dezvoltare europeanã regionalã 
ERDF ºi fonduri sociale europene
 ESF) ºi a fondului de coeziune
(36% din bugetul total al
UE), pentru Bulgaria, Cehia,
Lituania, Polonia, România ºi
Slovenia.

Student: În concluzie, ce aspecte se pot reþine din aceastã
temã de mare actualitate?
Profesor: Între acestea, se
înscrie managementul proiectelor

concrete la proiecte naþionale
importante ca energie curatã,

durabile (SD) a societãþii omeneºti,
dezvoltare ce poate fi pusã în operã
numai prin eforturile conjugate ºi
continue ale tuturor participanþilor
la realizarea ºi implementarea
proiectelor.
Strategia pentru Dezvoltarea
Durabilã a României. Orizonturi
2013-2020-2030, adoptatã în forma
actualã în ºedinþa de guvern din 12
noiembrie 2008, face referiri

gestionarea resurselor naturale,
sãnãtate publicã, incluziune socialã,
demografie ºi migraþie, educaþie,
amenajarea teritoriului, servicii
publice, culturã. Aceastã Strategie
configureazã direcþiile de acþiune ºi
creeazã premisele apropierii
semnificative a României de nivelul
mediu din acel an al þãrilor membre
ale UE, din punctul de vedere al
indicatorilor dezvoltãrii durabile.

Student: În ce constã managementul proiectelor europene dezvoltãrii durabile, care face parte transport durabil, producþie ºi
ale dezvoltãrii durabile?
din contextul mai larg al dezvoltãrii consum durabile, conservarea ºi

IOAN VLAD
O incursiune amplã în
universul cunoaºterii istoriei
statului, dreptului ºi administraþiei
publice româneºti este absolut
indispensabilã în procesul de
formare a juristului. În concepþia
autorului
acestei
lucrãri
universitare, apãrutã în Editura
Fundaþiei România de Mâine, Ioan
VLAD, ea oferã posibilitatea
interpretãrii logico-raþionale a
instituþiilor juridice, care oglindesc
societatea
româneascã
contemporanã, a cunoaºterii unui
trecut glorios, care îngãduie
juristului sã nu se rezume numai la
supoziþii tehnico-juridice de
suprafaþã, ci sã se raporteze la
înaintaºi. Studierea istoriei
dreptului românesc se impune cu
atât mai mult la acest început de
mileniu, când poporul român
construieºte statul de drept ºi
instituþiile juridice ºi administrative
democrate, civilizatoare.
Lucrarea vizând evoluþia
istoricã a administraþiei publice la
români, cu destinaþie prioritar
didacticã, se adreseazã studenþilor
în
ºtiinþele
juridice
ºi
administrative, interesaþi sã
reconstituie moºtenirea noastrã
istoricã în domeniul pentru care se
formeazã ca specialiºti, cu
convingerea cã recursul la istorie,
inclusiv la istoria administraþiei
publice, este un demers benefic,
atât în plan formativ, cât ºi în cel al
valorificãrii unei bogate ºi
interesante moºteniri de la
înaintaºi, moºtenire de care trebuie
sã se þinã seamã ºi azi, inclusiv în
acþiunea
reformatoare
în
administraþia publicã sau în cea de
integrare a acesteia în cea a Uniunii
Europene.
În Introducere în istoria
administraþiei publice româneºti,
autorul dezvãluie obiectul de
studiu, precizând faptul cã istoria
dreptului administrativ a apãrut
odatã cu ºtiinþa legilor, în a doua
jumãtate a secolului al XVIII-lea,
odatã cu prelegerile juridice þinute
în Academiile sau liceele domneºti
de juriºti sau avocaþi ca D. Skaletti,
D. Bojincã, în Moldova, I.
Bãrbulescu, C. Brãiloiu, C.
Moroiu, V. Petroni, I.E. Rãdulescu,
în Þara Româneascã, Al. Papiu
Ilarian, G. Bariþiu, Petre Dobra, în

Managementul proiectelor
durabile (SPM  Sustainable Project
Management) reprezintã ºi o agenþie
internaþionalã de dezvoltare nonprofit ce are ca scop crearea
parteneriatelor public-privat locale
cu funcþionare comercialã de afaceri
în domeniul serviciilor de energie,
apã ºi deºeuri specifice comunitãþilor
locale. SPM a fost înfiinþatã pentru
a sprijini, identifica, proiecta ºi
structura proiecte de afaceri
eco-eficiente cu bugete cuprinse
între 3 ºi 50 de milioane dolari. Un
astfel de proiect susþinut de SPM este
denumit The Carpathian Oportunity
ºi este destinat þãrilor din estul
Europei. Acest proiect a pornit de la
premisa cã Regiunea Carpaticã
reprezintã o eco-regiune unicã, bogatã
în resurse naturale ºi biodiversitate,
având ca obiectiv stimularea economicã concomitent cu promovarea
dezvoltãrii durabile a mediului
înconjurãtor (atragere de investiþii,
crearea prin IMM-uri de noi locuri de
muncã, punerea în valoare a
avantajelor naturale), coordonarea cu
obiectivele de dezvoltare regionalã,
construirea de infrastructuri durabile.

ca majoritatea termenilor din
Dicþionar sã vizeze realitãþi ale
istoriei vechi ºi medievale. Cei
specifici epocii moderne, în marea
lor majoritate, s-au pãstrat pânã în
zilele noastre sau cel puþin sunt
cunoscuþi ºi nu s-ar mai simþi nevoia
includerii lor în Dicþionar.
Lucrarea pune la îndemâna
cititorilor, a studenþilor, în primul
rând, o listã cu Abrevierile utilizate
 Termeni, Semne convenþionale,
Lucrãri citate în text, publicate în
prefaþa Dicþionarului, care
transcriu, din perspectivã istoricã,
semnificaþiile ºi atribuþiile unor
instituþii ºi terminologia folositã în
administraþia publicã, cum sunt agã,
anaforã, aprod, aºezãmânt, carte
funciarã, cãimãcãnie, diocezã,
dietã, diploma leopoldinã,
imunitate etc.
Construitã dupã
toate
criteriile ºtiinþific-didactice, din
lucrare nu putea sã lipseascã Lista
orientativã a temelor de referate,
studii sau alte articole la
disciplina istoria administraþiei
publice, care cuprinde 50 de titluri
incitante pentru studenþi, un
registru tematic ce abordeazã
Mari personalitãþi din istoria
statului,
a
dreptului,
a
administraþiei ºi a învãþãmântului
de drept: Bogdan Petriceicu
Hasdeu, Vasile Conta, Al. D.
Xenopol, Mihail Kogãlniceanu,
Titu Maiorescu, Nicolae Titulescu
etc., Domnia în România
modernã, Al. I. Cuza, domn ºi ºef
al statului român, Începuturile
vieþii parlamentare româneºti
(1856-1866), Instituþia monarhicã
în perioada 1866-1914, Regele
Carol I ca ºef al statului român,
Constituþia din 1923 ca bazã
juridicã a administraþiei publice
în România Mare, ca sã ne oprim
la câteva din aceste posibile teme
ce trebuie elaborate ºi prezentate
pentru a putea intra în examene.
Cu asemenea calitãþi, lucrarea
se recomandã de la sine,
parcurgerea ei contribuind, de bunã
seamã, la dezvoltarea culturii
generale a viitorilor specialiºti, la
aprofundarea cunoºtinþelor de
specialitate în domeniul istoriei
administraþiei publice româneºti.

Adela DEAC

Ungaria ºi Franþa). Proiectele
câºtigãtoare au fost: 1. Desire Dezvoltare ºi durabilitate în cadrul
Reþelei internaþionale de energii
regenerabile (ENEA, International
Renewable Energies Network,
Italia); este un proiect bazat pe
e-learning ºi care vizeazã þãrile din
Europa de Est ºi þãrile din sudul
Mediteranei; 2. Fo.R.Agri - sursele

Târgul de joburi
Angajatori de top

 o generoasã ºansã oferitã tinerilor
În peisajul tot mai auster al economiei de piaþã
sever afectatã de crizã, târgurile de cariere sunt tot mai
atractive, reprezentând, pentru cei care cautã un loc
de muncã, o irezistibilã oportunitate. Întâlnirile
potenþialilor candidaþi cu reprezentanþii companiilor
de top le conferã acestora posibilitatea sã aleagã pe
cei mai buni participanþi dintre cei buni, fiind
edificatoare, benefice pentru ambele pãrþi.
Unul dintre cele mai mari târguri de locuri de
muncã pentru tinerii profesioniºti la nivel naþional se
desfãºoarã în 23 ºi 24 aprilie, la Sala Palatului din
Bucureºti, redând speranþa atât studenþilor sau
proaspeþilor absolvenþi, cât ºi candidaþilor cu
experienþã cã nu este încã totul pierdut. La prima ediþie
din acest an participã 70 de angajatori, cu 16% mai
mulþi faþã de ultima ediþie a târgului, ce a avut loc în
noiembrie 2009. Este tonic sã afli cã numãrul de joburi
puse la dispoziþie de companii este, de asemenea, cu
30% mai mare decât în toamna anului trecut. Se pare
cã interesul companiilor este vizibil mai mare decât
anul trecut, ceea ce poate sã semnifice o uºoarã
revigorare a pieþei locurilor de muncã faþã de ediþia
precedentã, când criza se simþea mult mai acut decât
anul acesta.
Cele mai mari oportunitãþi de carierã la Târgul de
joburi Angajatori de top din
Bucureºti oferã industria BPO
(Business Process Outsourcing),
prin externalizarea serviciilor,
cum ar fi suport IT, achiziþii sau
administrarea contractelor.
Un alt domeniu important, în
care se fac recrutãri, cu numãr
mare de angajatori ºi locuri de
muncã este IT&C.
La prima ediþie a Târgului de
joburi din 2010 participã ºi companii
internaþionale din acest domeniu,
printre care Microsoft Development
Center din Copenhaga, iar
oportunitãþile de carierã din domeniul
tehnologiei informaþiei au vizat
dezvoltarea software, administrare de
sisteme Linux ºi Windows,
administrare baze de date, testare, dar
ºi suport IT.
Angajãri se mai fac ºi în
domeniul bunurilor de consum, în
departamentele
marketing,
finanþe, achiziþii, logisticã ºi
resurse umane.
Printre firmele care îºi vor
prezenta ofertele la Târgul de
joburi de la Sala Palatului s-au
aflat Coca Cola HBC, PepsiCola

HP, Microsoft, IBM, Adobe România, Dacia Group
Renault, Grupul Veolia, BCR, Raiffeisen Bank,
Kaufland, Real-Hypermarket.
La ediþia precedentã a târgului au participat 16.000
de vizitatori, iar acum organizatorii au estimat cã
interesul tinerilor profesioniºti cu privire la
oportunitãþile de carierã va fi ºi mai mare, deºi anul
acesta, din cauza crizei financiare, evenimentul se va
organiza numai în Bucureºti în douã ediþii, una de
primãvarã ºi cealaltã de toamnã. În anii trecuþi, au fost
organizate asemenea târguri de joburi ºi în alte oraºe
din þarã  la Iaºi, Timiºoara ºi Cluj-Napoca.
Având în vedere cã, acum, pe piaþa muncii cererea
este mai mare decât oferta ºi salariile se vor stabili cu
fiecare angajat în parte, în funcþie de mai multe criterii,
de postul oferit sau de experienþa solicitantului.
Accesul tinerilor la Târgul de joburi de la Sala
Palatului se va face pe bazã de CV sau cu
preînregistrare online pe portalul www.hipo.ro.
Sã credem, în continuare, în eficienþa, în
performanþa acestor târguri, în oferta lor generoasã de
joburi, în efortul companiilor, firmelor care le prezintã
de a sprijini noile generaþii de absolvenþi în
valorificarea pregãtirii lor, a carierei în care s-au
format.
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NICHIFOR CRAINIC
naþionale, în viaþa politicã a þãrii,
fiind pedepsit pentru aceasta cu ani
de temniþã, petrecuþi în iadul de la
Aiud. La închisoare a creat, nu a
scris, n-avea cu ce ºi pe ce ºi nu era
voie, a creat în memorie, ca un
anonim popular cele mai frumoase
poezii religioase, care s-au rãspândit
pe cale oralã. Nedic Lemnaru le-a
publicat în 1990, la Editura Roza
Vânturilor cu titlul ªoim peste
prãpastie, cu subtitlul Versuri
inedite create în temniþele Aiudului.
Lucrând în redacþia publicaþiei
Comitetului
Român
pentru
Repatriere, Glasul Patriei, publicã
poezii, articole, reportaje, încercând
fãrã succes sã-ºi republice opera. A
adresat un memoriu cu acest scop,
mai multor foruri, inclusiv Consiliului
Culturii... Fraza prag a memoriului
este cutremurãtoare. Foarte bine miaduc aminte. Subsemnatul, Nichifor
Crainic, fost om liber, fost director de
reviste, fost profesor universitar, fost
academician, fost ministru, fost
puºcãriaº, fost.... M-a impresionat
pânã la lacrimi acest fost, care mai
stãruie, ca un nor peste numele lui
Nichifor Crainic. Remarcabilul poet
ºi om de culturã cu sufletul rãnit, s-a
stins în noaptea de 20 spre 21 august
1972 la Casa Scriitorilor din
Mogoºoaia.
Existenþa oricât de zbuciumatã
a lui Nichifor Crainic, poezia sa ºi
filosofia culturii cu note atât de
originale în paginile Gândirii,
studiile lui teologice degajã o
concepþie unitarã, coerentã, solid
argumentatã ºi sprijinitã pe o
neclintitã credinþã, dezvãluind una
dintre cele mai proeminente
personalitãþi culturale din perioada
interbelicã, pe mentorul miºcãrii
ortodoxist-gândiriste de la noi.

neamurilor cu Tatãl Ceresc, cãci în
concepþia lui esteticã  el a creat
prima esteticã ortodoxã în cultura
româneascã  artistul gândirist este
un mãrturisitor al neamului întru
Dumnezeu, un mijlocitor între
pãmântul ºi cerul nostru.
Elementul religios în lirica lui
Nichifor Crainic se confundã pânã
la un punct cu felul românesc de a-L
percepe pe Dumnezeu care e în toate:
în mama Naturã, în femeia mamã,
din lumea statelor legendare, parcã
fãrã început ºi fãrã sfârºit, din Þara
de peste veac. Dar Dumnezeu e
îndeosebi în om, cum atât de limpede
ºi frumos ºi convingãtor zice poetul
în poezia Excelsior: Dumnezeu e în
sufletele noastre. Þara din lirica lui
Nichifor Crainic e strãbãtutã de
fiorul dumnezeirii, e o þarã de baladã
misterioasã ºi de colindã, þara lui
Lerui-Ler, din cântecele de la
Naºterea Domnului, þara spre care:
Nu e zbor nici drum de fier./ Numai
lamurã de gând,/ Numai suflet
tremurând./ ªi vâslaº un înger.
Pãmântescul ºi divinul se
întrepãtrund, se îngemãneazã, se
lumineazã, reciproc, precum în
mitologia popularã: Spre þara de
peste veac/ Nesfârºire fãrã leac,/
Vãmile vãzduhului,/ Sãbiile
Duhului;/ Pururea de strajã la
poarta cetãþii lui Sfântu Petru:
Cine bate, cine bate?/ Om din
lume mic ºi slab,/ Om din lume,
ticãlos,/ C-am iubit flori vãtãmate,/
ªi-am lucrat pãgânãtate/ Raiu-i sus,
lumea-i prea jos,/ Sfinte Petre, bob
de rouã,/ Arde-n parã om stingher/
Ori de-arºitã ori de ger,/ Ori
deodatã de-amândouã.
E în aceste versuri simple,
directe,
de-o
tulburãtoare
muzicalitate ºi sinceritate, ceva
esenþial din concepþia românului
despre om, ceva esenþial din
portretul etnopsihologic al
neamului nostru, din viziunea lui

Nichifor Crainic este un
polemist ideologic, un scriitor
care nu ia condeiul în mânã decât
pentru a impune un punct de
vedere sau pentru a doborî un
adversar. Metoda sa nu este însã
retoricã ºi cu toate cã, prin
atitudini, el aminteºte uneori pe
N. Iorga, arta sa scriitoriceascã
se cãlãuzeºte de alte principii.
Oricine strãbate unul din
eseurile lui Crainic, trãieºte, la
sfârºitul lui, impresia unui lucru
bine articulat în toate
încheieturile lui, limpede
determinat în spaþiu, un adevãrat
organism autonom, din care este
greu sã clinteºti vreunul din
elementele alcãtuitoare.
În latura evocativã, Crainic
foloseºte marile simboluri ale

(22 decembrie 1889 - 20 august 1972)

culturii, din care se pricepe a
extrage toatã solemnitatea
patosului lor.
Mijloacele lui Crainic sunt însã
mai variate. Când nu este simbolul
sublim, avem disertaþia de idei, în
care precizãrile gândirii sunt duse
de valul unei comunicativitãþi
calde. În importanta miºcare a
eseului contemporan, Nichifor
Crainic aduce simþul construcþiilor
solide, un patos extras din
contemplarea marilor simboluri
ale culturii, cãldura expunerii
ideologice. Multe din eseurile
scrise în ultimele douã decenii
s-au orientat dupã modelul lui.
TUDOR VIANU
(Fragmente din Arta
prozatorilor români, Bucureºti,
Editura Contemporanã, 1941)

risipit în stropi,/ Mamã de departe./
ªi de-atunci mereu/ Lacrimile tale
cad în gândul meu:/ Frunze veºtejite
peste lacul pal/ Tulburându-i veºnic,
sfãrâmatul val.
Regretatul teolog Dumitru
Stãniloaie spunea cu maximã
îndreptãþire: Nichifor Crainic este
poetul nostru creºtin prin excelenþã,
cum este Paul Claudel, poetul
creºtin francez prin excelenþã sau
Rainer Maria Rilke poetul creºtin
german prin excelenþã.
Între anii 1908-1012, Nichifor
Crainic, elev fiind, publicã în
revistele
Ramuri,
Cultura
românilor de la Craiova, Viaþa
Româneascã (Iaºi), Pastorul
ortodox (Piteºti), Luceafãrul
(Sibiu), Sãmãnãtorul ºi Neamul
românesc (Bucureºti ºi, respectiv,
Vãlenii de Munte). În anii
studenþiei, între 1912-1916, va
publica la Lumina literarã
(Bucureºti), Revista ortodoxã
(Bucureºti), Cosânzeana (Orãºtie),
Revista politicã ºi literarã (Blaj),
Cãminul nostru (Bucureºti),
Ramuri, Viaþa Româneascã,
Lumina nouã (Bucureºti).
În 1916, anul în care îºi susþine
examenul de licenþã, debuteazã
editorial cu volumul ªesuri natale, la
Editura Ramuri din Craiova. În
acelaºi an, la Bucureºti, va publica
volumul de poezi Zâmbete în lacrimi.
În timpul rãzboiului e
concentrat, la Iaºi, ca soldat sanitar.
Dupã terminarea rãzboiului, va fi
redactor la Dacia, de sub direcþia
protectorului sãu, A. Vlahuþã, ºi Al.
Brãtescu-Voineºti, ºi la revista
Luceafãrul, mutat pentru scurtã
vreme, de la Sibiu la Bucureºti.
În 1916, se cãsãtoreºte, cu
intenþia de a deveni preot, avându-l
naº pe scriitorul Gala Galaction. Va
divorþa în curând, aflându-se cu o
bursã la Viena, unde-l cunoaºte pe
Lucian Blaga, cu care va lega o
trainicã prietenie, va cunoaºte ºi pe
studenta în medicinã, Lizzi, cu care
se va cãsãtori, având, peste puþin
timp, o fiicã, Fortuna Ioana Crainic,
care i-a fost fidelã ºi sprijin în trista
perioadã când s-a aflat în temniþã.
În 1962, la 24 aprilie, este pus în
libertate ºi va lucra, pânã în 1968 ca
redactor la revista pentru strãinãtate,
Glasul Patriei, unde scriau ºi alþi
eminenþi foºti deþinuþi politici.
Pensionat în 1968, va continua sã
colaboreze la Glasul Patriei ºi la
Tribuna României, pânã la moartea
sa, survenitã la 20 august 1972.
Personalitate de prim ordin a
spiritualitãþii româneºti, Nichifor
Crainic a avut o vocaþie de tribun ºi
de apostol; s-a implicat cu toatã
priceperea ºi energia de pe poziþii

Legat organic de satul natal,
Crainic aduce în lirica noastrã o
viziune nobil-þãrãneascã ºi o
interpretare creºtinã a lumii,
legãtura lui organicã, intimã cu
neamul sãu dacoroman, admirabilã
sintezã liricã a etnogenezei
poporului român, a curgerii lui prin
istorie ºi a integrãrii poetului în
povestea neamului sãu.
Unul dintre marii poeþi
interbelici, alãturi de T. Arghezi, L.
Blaga, G. Bacovia, I. Barbu, Aron
Cotruº, V. Voiculescu, Ion Pillat, Al.
A. Philippidi, I. Vinea ºi alþi câþiva,
Nichifor Crainic a avut o soartã mai
amarã ºi mai tristã decât toþi
colegii sãi.
Tristã, ca zilele din Sãptãmâna
Patimilor. Acrã ºi amarã, ca oþetul
oferit lui Iisus pe cruce.
În concepþia esteticã a lui
Nichifor Crainic Gândirismul este
expresia organicã a spiritualitãþii
româneºti, o fatalitate, aºa cum
Expresionismul este pentru cea
germanã ºi Impresionismul pentru
cea francezã: Aceastã fatalitate
etnicã  scria în eseul Sensul
tradiþiei, republicat în volumul
Puncte cardinale în haos, Editura
Cugetarea, p. 112-113, - noi o
vedem determinând caracterul
literaturii, artei plastice, muzicii ºi
celorlalte forme încã nedefinite ale
creaþiei româneºti autohtone.
Crainic îºi construieºte sistemul
estetic pe tradiþie, pe forþele etnicistautohtone ºi pe ortodoxism (Sensul
tradiþiei). Gândirismul ortodox
considerã cã imitaþia, proclamatã de
modernismul lovinescian, echivaleazã cu moartea spiritului creator.
Crainic pune accentul pe opoziþia
funciarã dintre ortodoxismul oriental
ºi catolicismul occidental. Concepþia
cuprinzãtoare, exhaustivã despre
artã, Nichifor Crainic ºi-a expus-o
în cursurile lui universitare
Creºtinismul este a doua creaþie
a lumii, adicã refacerea ei în har prin
jertfa pe cruce a Mântuitorului. Dupã
cãderea omului în pãcat, singur
Dumnezeu, autorul lumii, putea sã
aducã restabilirea mântuitoare, din
dragostea nemãrginitã pentru
propria-i operã. De aceea, poate, una
din temele cele mai caracteristice ale
liricii lui Nichifor Crainic este
strãbãtutã de nostalgia dupã
Paradisul pierdut, este nostalgia
teluricului pãcãtos de a se ridica la
cer, aspiraþia efemeritãþii de a se
încorpora în veºnicie ºi a lumii
transcendente de a coborî în
vremelnicie, în uman. În universul
sãu liric, vizibil sau mai tãinuit, totul
aspirã sã se contopeascã în
rugãciune, în convorbirea omului
cu Dumnezeu ºi, mai exact, a

specificã asupra lumii. Poetul ne
sugereazã un creºtinism primar,
idilic, dar foarte natural, lipsit de
nota uscatã a livrescului. E un
creºtinism care s-a nãscut ºi s-a
dezvoltat o datã cu poporul român.
Nimic înspãimântãtor, sever,
pedepsitor în atitudinea Sfântului
care, om ºi el cândva, înþelege
slãbiciunile omeneºti ºi le iartã în
urma mãrturisirii cã a sãvârºit ºi
fapte bune, foarte definitorii pentru
firea românului. Omul din lume,
ticãlos, a fost odatã o bãrdacã de
rãcoare/ Unui cãlãtor strein/ ªi-un
crâmpeiu de lumânare.
E foarte semnificativ modul
original în care Crainic contureazã
fizionomia moralã a românului prin
intermediul poeziei religioase, în
care nu se exprimã numai Eul sãu
liric, ci ºi Eul colectiv al neamului,
credinþa din copilãrie, sentimentul
patriei îndumnezeite, chipul mamei
are practicã datini sfinte, murmurând: Icoanelor misterioase
ºoapte,/ Tãmâie îndelung ºi luminos/
Al ramurilor pârguit prinos/ ªi iese
ca ºi mine-n dimineþi/ Duminicale/
O, Doamne-n cinstea rodniciei Tale/
Sã-mpartã-ntâmplãtorilor drumeþi
(Prinos, din volumul Darurile
pãmântului).
Crainic ºi-a însuºit modul
românesc de a trãi sentimentul
religios, felul þãranului nostru de a
se aºeza în raporturi cu Dumnezeu,
cu divinitatea umanizatã, coborâtã
din cer pe pãmânt, în viaþa obiºnuitã
a oamenilor, în livezile ºi câmpurile
lor, precum în acea antologicã
poezie Iisus prin grâu: Prin grâul
copt, pe unde-aleargã/ ºerpuitoarea
mea cãrare/ Ce scapãtã departe-n
aur/ de glorioasã înserare.// Mi s-a
pãrut cã treci, Iisuse,/ precum
treceai pe vremea ceea/ Gustând în
mers prietenia/ pescarilor din
Galileea.// ...// Vorbeai ºi inimile
toate/ se aninau de vorba ta/ ªi le
purtai ca o podoabã/ de ciucuri
prinsã la manta.// Cã vorba ta era
mai dulce/ ca rodiile din Eden/ ...
Treceai... ºi sângera în tine/
prigoana crudelor sinedrii/ În zãri
vã aºteptau gigantici,/ cu crengi
ocrotitoare, cedrii,// iar eu pãrea cã
merg în ceata/ de ucenici ºi ucenice/
ªi sfarãm ºi eu, pentru cinã/ cu
palmele amândouã, spice.// Eram,
socot, prea mult al lumii/ ºi prea
puþin al vremii tale/ ...//Trecurã
veacuri, ºi cu ele/ cã treci din nou
mi s-a pãrut/ ªi-þi caut urma luminoasã,/ în lutul moale, s-o sãrut.
Crainic în poezie, nu în studiile
docte de înaltã teologie, îl înþelege
pe Iisus cu sufletul copilãriei,
îmbibat pentru totdeauna de viaþa
spiritualã a þãranului român.

Prof. univ. dr. Ion Dodu BÃLAN
De mic, o, tatã m-ai crescut în
dorul/ De-a tãlmãci a firii largã
carte,/ Mi-ai revãrsat în inimã
fiorul/Câmpiilor desþelenite-n
Marte...//.../Când tu arai cu-un tril
de doinã-n gurã/Sub arcul cerurilor
unduiate/ Am învãþat a versului
mãsurã/Din simetria brazdelor
arate:// Din zborul ce-l grãbeºte
ciocârlia/Am învãþat aprinsele
avânturi/ªi ritmul, care naºte
armonia/Din legãnarea grânelor în
vânturi// Tu scrii ºi-acum cu plugul,
primãvãra/ A þarinii mãnoasã
poezie:/ Eu, grea dar dulce, mi-am
primit povara/ De-a zugrãvi divina-i
mãreþie. (Poetul)
Spre deosebire de mulþi scriitori
a cãror copilãrie a fost marcatã
îndeosebi de imaginea ºi amintirea
mamei (Eminescu, Creangã,
Coºbuc, ªt. O. Iosif, N. Iorga),
Nichifor Crainic e dominat ºi
fascinat de imaginea tatãlui: Când
am început sã-mi dau seama de mine
însumi, am înþeles cã tata mi-a fost
întâiul dascãl pe gustul sufletului
meu. Cu el am intrat în împãrãþia
frumuseþii. Prin el a cunoscut
sufletul satului, baladele ºi legendele
din bãtrâni, munca sfântã a þãranului
ºi duhul misterios al câmpiei care va
deveni substanþa volumului sãu de
versuri ªesuri natale din 1916.
Asta nu înseamnã cã poetul n-a
închinat ºi mamei rãscolitoare
versuri, precum cele din poezia
Mama de departe, din volumul
Cântecele patriei, 1916-1918, care
ne duc cu gândul la O, mamã de M.
Eminescu: Lângã lacul larg miorât
ºi pal,/ Te-am vãzut în toamnã
rãmânând pe mal,/ Profilatã trist pe
cerul sângeriu,/ Printre foi cãzute
prea de timpuriu,/ Cu nãframa-n care
cãutai sã îngropi/ Sfâºiatul suflet
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Libertate ºi creaþie existenþialã
Prof.univ.dr. Ion TUDOSESCU
Cea mai importantã consecinþã
a trãirii libere a omului o constituie
dimensiunea creativã a prezenþei
acestuia în univers, care se
manifestã în douã direcþii.
Prima o reprezintã plãsmuirea
transcendentului  prin mijlocirea
prezenþei cãruia în universul sãu de
valori omul îºi stabileºte un temei
al medierii situãrii sale într-o
condiþie specificã (în univers) 
aceea de fiinþare ontic-ontologicã.
Salvându-se astfel de animalitatea
condiþiei sale naturale  trãirii
umane naturale adãugându-i ºi o
trãire spiritualã.
A doua consecinþã o reprezintã
manifestarea omului ca instituitor
în aria existenþei în care-ºi aflã
fiinþarea proprie. Din acest punct de
vedere, omul se dimensioneazã ca
fiinþare creatoare a mediului sãu de
existenþã, manifestându-se ca agent
al acestuia ºi al propriei lui condiþii
existenþiale. Astfel încât, societatea
(lui) nu îi este datã (obiectiv), ci este
construitã de el (subiectiv). Iar prin
mijlocirea produsului creaþiei
sale existenþiale, universul se
structureazã ºi pe verticalã.
Respectiv, se structureazã universul
valoric ºi universul spiritual de idei
ºi cunoºtinþe despre univers ºi
despre el însuºi. Lumea ideilor ºi
lumea valorilor nu numai cã
reprezintã noi straturi (nomologice
ºi axiologice) ale universului, dar
constituie ºi mediul sãu existenþial

specific care-i asigurã trãirea
spiritualã, constituindu-l ca fiinþare
raþionalã ºi cugetãtoare.
Prin urmare, omul, pentru a
fiinþa ca specie, acþioneazã din
necesitate sau din libertate. Îºi
produce nu numai bunurile ci ºi
valorile ce-i asigurã vieþuirea,
precum ºi societatea proprie care-i
mediazã aceastã vieþuire specificã.
O atare societate, în mãsura în care
este edificatã democratic, îi
faciliteazã omului situarea mereu în
deschidere, pe temeiul cãreia se
sprijinã procesul istoric (al
societãþii) ºi, implicit, înnoirea
umanã. A fi în deschidere înseamnã
a-þi construi viitorul, a interveni în
procesul devenirii sociale, astfel
încât aceasta sã se producã în
strânsã legãturã cu împlinirea
nãzuinþelor umane de realizare de
sine. În acest sens, datoritã libertãþii
lui de alegere ºi de acþiune, omul
este factor al devenirii ºi
determinismului vieþii sociale.
Intervenþia omului, din
libertate, în construcþia societãþii lui
viitoare, presupune o prealabilã
exercitare
previzionatã
ºi
teleologicã a gândirii sale, care-i
deschide posibilitatea de elaborare
a unor strategii acþionale în procesul
devenirii sociale ºi al propriei lui
condiþionãri existenþiale.
Libertatea îi potenþeazã, deci,
omului capacitãþile lui creatoare,

manifestarea ipostazei sale
demiurgice, exercitatã prin trãirea
lui istoricã, în care retrospecþiile
trecutului îi permit sã-ºi orienteze
situarea conºtientã în prezent ºi
deschiderea spre viitor. ªi tocmai în
mãsura în care se aºeazã conºtient
în aceastã deschidere, îºi croieºte
drum pentru a accede la orizontul
fericirii. ªi, implicit, al cuceririi
orizontului nemuririi în mãsura în
care se universalizeazã prin creaþie
ºi responsabilitate de sine.
Rezultã cã libertatea îi
mijloceºte omului situarea atât în
limitã, cât ºi în nelimitare, mai bine
zis, cum ar spune Constantin Noica,
într-o limitare care nu limiteazã.
Situarea în limitã se realizeazã prin
mulþumirea de sine a omului, iar
situarea în nelimitare prin situarea
lui în deschidere  fapt ce-i conferã
acestuia condiþia nemulþumirii de
sine ºi de societatea lui. Din aceastã
cauzã, în calitate de fiinþã liberã (sã
aleagã ºi sã acþioneze), omul este
nu numai constructor, ci ºi
responsabil de sine ºi de societate.
Prin toate acestea, el este o
fiinþare singularã în univers  în
sensul cã este nu numai o fiinþare
conºtientã de condiþia sa obiectivã,
ci ºi producãtor al acestei condiþii,
este atât creator (subiect ºi agent),
cât ºi creaturã (de sine). În procesul
devenirii existenþei umane
obiective, care structureazã
imanentul (ca lume a omului),
transcendentul îi este omului temei
ºi cãlãuzã de sine.

Atelier de creaþie

Întruchiparea personajului etapã evolutivã de împlinire a unui rol dramatic
Lector univ. dr. George V. GRIGORE,
cancelar  Facultatea de Teatru

Imaginaþia este mai importantã decât cunoaºterea. Cunoaºterea este
limitatã, imaginaþia înconjoarã lumea. (Albert Eistein)
Teatrul fãrã personaje este ca
pictura fãrã culori. El existã prin
întruchipare, prin metamorfozare
umanã ºi ne prezintã spectacolul
vieþii în marea sa complexitate.
Dacã nu am înþeles mesajul sãu de
la prima întâlnire, atunci ne
cuprinde în braþele sale generoase
ºi, ca un bunic sfãtos, are rãbdarea
de a ne reinventa povestea pe
înþelesul nostru. Simbolul este arma
sa, este alfabetul artei care scrie pe
aer. Din simbol fiecare ia ceea ce
înþelege prin puterea sa de
receptare, aºa cum percepem - sau
nu - un zbor diafan de fluture sau
un diseminant ºi vrãjitor parfum de
floare.
Traseul evolutiv atât de nuanþat
al elaborãrii personajului prin care
trece actorul cuprinde mai multe
etape de cunoaºtere ºi cercetare:
documentarea, analiza operei
dramatice ºi a rolului, investigarea
acþiunilor fizice în concordanþã cu
cele psihice, stabilirea legãturilor
diferenþiale
cu
partenerii,
descoperirea ritmului interior al
personajelor ºi integrarea lui în
ritmul general al spectacolului,
adãugarea costumului ºi purtarea
acestuia cu naturaleþe, toate acestea
pregãtind momentul esenþial al
procesului de creaþie: întruchiparea
personajului scenic  aceasta fiind
de fapt forma de împlinire a rolului,
înainte de a avea un prim contact
cu publicul. Pânã la acest stadiu,
natura creatoare a artistului actor a
înaintat prin cercetãri aprofundate,
prin acumulãri apãrute în urma

repetiþiilor de text ºi scenice, prin
tatonãri ºi plãsmuiri aduse întru
întâmpinarea adevãratului personaj
spectacular, încât acum se poate
realiza joncþiunea cu trãirea
intuitivã pe întregul parcurs
evolutiv al rolului.
Aceastã fazã este abandonatã
aproape total subconºtientului, ce
capãtã aici o importanþã decisivã,
hotãrând asupra forþei creatoare, a
puterii ei de comunicare ºi de
convingere. La atingerea acestei
trepte superioare concurã faptul cã
actorul are acum înmãnunchiat
într-un singur tot întregul arsenal
de mijloace de expresie, mijloace ce
sunt acum pregãtite ºi pot fi dirijate
ºi comandate.
Dar nu numai aceste mijloace
ce sunt conºtient elaborate de cãtre
gândirea creatoare a artistului
ajutã la procesul întruchipãrii

personajului, ci ºi alambicatul
proces intim al actorului fiinþã vie
ce produce reacþii, stãri, vibraþii
aduse în planul existenþial de ceea
ce numim spirit, suflet, inimã ºi care
sunt continue, dar ºi instabile, ºi de
neprevãzut.
Psihotehnica
creatã
de
Stanislavski viza, ca efect,
conducerea actorului cãtre starea în
care, printr-o activitate conºtientã,
sã se poatã crea condiþiile naºterii
unui proces subconºtient organic
uman, proces ce oferã acele clipe
fericite, aparent inexplicabile ºi
inexprimabile, de maximã inspiraþie
creatoare a interpretului.
Grotowski aspirã ºi el la trezirea
prin antrenament a subconºtientului
adormit, dorind sã obþinã imagini,
semne specifice de maximã
expresivitate artisticã. Stãrile
psihice, gândurile unui erou
dramatic nu pot fi percepute ºi
comunicate decât prin intermediul unui înveliº concret
 comportament, aspect, cuvânt 
astfel cã actorul va propune o
imagine fizicã a personajului, ce va
cuprinde aceste atribute specifice,
individualizate.
Descoperirea acestei imagini
fizice este de o importanþã capitalã
pentru declanºarea vieþii scenice
(fizice ºi spirituale) a eroului
dramatic.
Întruchiparea unui personaj
cuprinde sesizarea ºi înfãþiºarea
subtilã a particularitãþilor sale
specifice, de la cele ideologice,
psihice, pânã la cele fizice, ca ºi
desfãºurarea evolutivã a
acestora în acþiunea
procesului dramatic.
Rafinarea detaliului
obþinut printr-o muncã
asiduã a actorului cu
sine însuºi ºi cuprinzând
o
excepþionalã
mobilitate, contactul
cerebral cu rolul,
plasticitatea jocului,
capacitatea de a crea o
culoare localã specificã,
fereºte de pericolul unei
interpretãri simpliste.
Exactitatea tuturor
caracteristicilor
exterioare poate deveni
inutilã, dacã actorul nu
se
identificã
cu
dispoziþiile interioare
ale personajului. Pentru
definirea acestora,
interpretul este dator sã
urmãreascã
în
permanenþã rezonanþa
pe care o are în el
atitudinea celorlalþi, modul în care
resimte ambientul social. Fiind
obligat sã se defineascã în raport cu
lumea, personajul este influenþat de
ea ºi îºi modificã gândurile,
sentimentele  elemente aflate
într-o continuã miºcare. Aceste
mutaþii cameleonice rapide ºi
greu perceptibile vor conduce la
concretizarea elementului viu, al
personajului aflat sub jurisdicþia
implacabilei legi a evoluþiei.
În acest proces de întruchipare
existã diferenþieri determinate de
natura talentului actorului, de
puterea sa de compoziþie, de
autenticitatea
emoþiei,
de
dispoziþiile sale psihice. Putem
spune cã întruchiparea rezultã
dintr-o sumã de operaþiuni care se
interfereazã, operaþiuni a cãror
importanþã sau preponderenþã
este variabilã. Numai inteligenþa

actorului va conduce la cea mai
judicioasã alcãtuire. Orice absolutizare a uneia dintre laturi riscã o
dezechilibrare a întruchipãrii.
Totuºi, acceptând specificul
individual din creaþia actoriceascã,
trebuie sã nu neglijãm unele
permanenþe comune ale procesului
de întruchipare.
La compunerea imaginii fizice
a personajului ºi selectarea
mijloacelor de exprimare  printre
acestea aflându-se costumul, fardul,
chipul etc.  actorul este obligat sã
aducã, pe lângã contribuþia
regizorului ºi a scenografului, a
costumierului ºi machiorului,
contribuþia sa personalã.
Capacitatea de transpunere
depinde de puterea de decriptare
imaginativã a rolului scris, de
intensitatea afectivã ºi de harul de
transpunere prin expresivitate,
aceasta constituind, de fapt, o
obiectivizare a stãrilor interioare,
comunicabile printr-un infinit
alfabet scenic, ce împlineºte mult
aºteptatul act al întruchipãrii.
Modul de a vorbi, timbrul
glasului, pauzele, linia corpului,
gesturile, privirile, ticurile, modul
de aºezare, relaþia cu obiectele
înconjurãtoare,
tãcerile,
comportamentul diferenþiat faþã de
celelalte personaje, ritmul stãrilor
interioare, toate aceste mijloace vor
fi modelate de cãtre actor pentru
obþinerea imaginii scenice a
personajului.
Interpretul se va contopi cu
lumea acestuia  a personajului -,
creând acel echilibru atât de necesar
între el ºi lumea spectacolului.
Creatorul va aduce în actul
interpretativ ºi stilul sãu propriu,
unitatea structurii sale artistice, în
care îºi face simþitã prezenþa operele
sale anterioare, el fiind influenþat de
individualitate, naþiune, epocã,
cercul de culturã frecventat. Stilul
nu este ceva fix, cãci teatrul
contemporan respinge orice
tendinþã de blocare în imagini
scenice deja constituite, cunoscute
anterior.
Teatrul nu mai este interesat de
performanþele mimetice, ce nu
implicã personalitatea actorului, ºi
nici nu poate exclude atitudinea
acestuia, ce determinã substanþial
direcþia interpretãrii. A transmite o
atitudine nu presupune ºi un joc
detaºat. Dupã adoptarea poziþiei
faþã de personaj, ea trebuie trãitã
autentic.
Teoria brechtianã referitoare la
relaþia atitudine  distanþã este
mobilã, asigurând o continuã
raportare la personaj.
Actul întruchipãrii implicã
actorul total ºi orice separare a unei
singure laturi a naturii sale creatoare
va produce un dezechilibru fatal
imaginii scenice.
Aceastã etapã evolutivã de
împlinire a rolului presupune o
reuºitã actoriceascã, o adevãratã ºi
palpabilã creaþie, exprimând
rezultatul contopirii totale, perfect
convingãtoare a vieþii exterioare ºi
interioare a interpretului nu numai
cu personajul, ci ºi cu rolul pe care
acesta îl deþine în universul
dramatic, cuprins în piesa de teatru
abordatã.
Idealul întruchipãrii, greu de
atins ºi cu atât mai greu de definit,
nu acceptã reguli ºtiinþifice, nu
acceptã drãmuirea dãruirii
sufleteºti, ci cere sacrificiul iubirii
ºi al dãruirii totale pe altarul
creaþiei, spre distilarea unor energii
nebãnuite ce vor da naºtere unui
nou ºi original univers spectacular
dãruit Alteþei Sale, publicul, în faþa
cãruia, iatã, ne înclinãm
reverenþios.

Poate vã intereseazã...

Dicþionarul monumentelor ºi locurilor
celebre din Bucureºti
Propunând un itinerar istoric al arhitecturii bucureºtene, volumul
semnat de Valentina ºi Angela Belcea, cu o eruditã prefaþã aparþinând
academicianului Rãzvan Theodorescu, debuteazã cu o cronologie a
Bucureºtiului, de la data primei atestãri documentare (20 septembrie
1459) pânã în 2009, la sãrbãtorirea a 550 de ani de existenþã a oraºului.
În aceastã viziune, Dicþionarul reprezintã o relevantã trecere în
revistã a ascendenþei ºi a momentelor de descendenþã temporarã ale
oraºului, un instrument util de investigare pentru sociologi, istorici ºi
pentru istoricii de artã ºi, de ce nu, o necesarã secvenþã de memorie
pe care ar trebui sã o aibã orice locuitor al Capitalei.
Rând pe rând, în
ordine alfabeticã,
monumentele ºi
clãdirile
reprezentative
sunt
însoþite, dincolo de
datele topologice, de
un scurt istoric, de la
data ctitoriei lor ºi
pânã astãzi, de prezentarea detaliatã a
structurii ºi decoraþiei exterioare ºi
interioare. De un larg
interes se bucurã informaþiile cu privire la arhitecþii care le-au
construit, la autorii picturilor interioare, atunci când este cazul, ca la
Academia de ªtiinþe Economice, de pildã, de unde este descrisã celebra
frescã a Ceciliei Cuþescu-Storck.
Bisericile vechi ale oraºului sunt prezentate cu istoria lor ºi, uneori,
a ctitorilor prin generozitatea cãrora au fost ridicate, ca, de exemplu,
în cazul Bisericii Kreþulescu, iar povestea Fundaþiei Universitare Carol
I are similitudini cu aceea a Hotelului Union.
Edificii, strãzi, bulevarde, fântâni, care, în decursul istoriei, au
atras în jurul lor preocupãrile ºi aspiraþiile unor întregi generaþii ale
oraºului, recompun cu pasiune istoria Bucureºtiului  Micul Paris.
Cititorii aflã informaþii inedite cu privire la unele clãdiri vestite, care
au dispãrut, pur ºi simplu, din peisajul urbei, cum ar fi Hipodromul,
autoarele fãcând apel la sursele istorice pentru cunoaºterea poveºtii
caselor sau vechilor hanuri, la împrejurãrile în care casele au
devenit muzee, ca acelea ale inginerului Dumitru Minovici sau a
armeanului Melic.
Cu ajutorul Dicþionarului, cititorii aflã cã au existat în Bucureºti
clãdiri de referinþã, purtând numele proprietarilor lor, cum ar fi Casa
Vernescu, actualul Casino Victoria, Casa Manu, Casa Cleopatrei
Trubeþkoi, a Miþei Biciclista sau a familiei Monteoru.
Fiind conceput ca o lucrare ºtiinþificã, în mod firesc, Dicþionarul
monumentelor ºi locurilor celebre ale Bucureºtiului oferã ºi o
riguroasã aparaturã, cu instrumente specifice de lucru. Un glosar de
termeni explicã denumirile tehnice din domeniul arhitecturii, iar pentru
cei care doresc sã aprofundeze universul arhitecturii existã o bogatã
bibliografie cu lucrãri editate din secolul al XIX-lea pânã astãzi.
Pentru a motiva acest nobil demers, autoarele evocã un citat din
Istoria Bucureºtilor a lui Nicolae Iorga, cu acute rezonanþe în
actualitate. Trãim într-un oraº pe care nu-l înþelegem ºi de aceea nu-l
ºtim îngriji ºi-l îndepãrtãm adesea de linii de dezvoltare care ar fi
trebuit sã rãmânã întotdeauna strãine, stricându-i astfel, prin adaosurile
ºi prefacerile noastre, acel caracter care, în ciuda multor lipsuri ºi
neglijenþe, îl fãceau totuºi simpatic odinioarã strãinilor care ne
vizitau, scria, în 1939, marele savant.
ªi este remarcabil faptul cã Dicþionarul monumentelor ºi locurilor
celebre din Bucureºti reuºeºte sã pãstreze ºi sã redea în stilul lui
specific farmecul, structura ºi atmosfera unor zone care conferã
continuitate istoriei locurilor salvate de ghilotina demolãrilor.

Imaginea României 
prin vizorul fotografilor
Poate cã puþinã lume ar putea bãnui cã o competiþie artisticã este
organizatã de o prestigioasã instituþie financiarã. ªi totuºi, excelenta
idee de a iniþia, din anul 2004, un concurs de fotografie, ECB Annual
Photography Award, aparþine Bãncii Centrale Europene, care, prin
aceastã ofertã generoasã a lansat, de fapt, o adevãratã provocare.
Concursul anual de fotografie este deschis tuturor þãrilor membre ale
Uniunii Europene, în fiecare an fiind invitatã sã participe câte o þarã:
Polonia (2004), Ungaria (2005), Austria (2006), Grecia (2007) etc.
Anul acesta a fost invitatã sã participe România.
Cât de ample sunt posibilitãþile fotografiei de a contribui la
investigarea complexei probleme a identitãþii româneºti din cele mai
diferite unghiuri, de a reda o viziune transistoricã proprie asupra
locurilor comune, ce compun imaginea României? La aceste întrebãri
ºi-au propus sã rãspundã lucrãrile unor artiºti români ce s-au remarcat,
prin activitatea lor. Juriul, alcãtuit din critici de artã din Germania,
Austria, Anglia ºi România a deliberat, nominalizând zece finaliºti.
Lucrãrile lor reprezintã obiectul expoziþiei ce a fost gãzduitã de
Muzeul de Artã Contemporanã din Bucureºti. Nicu Ilfoveanu, Iosif
Király ºi Dragoº Lumpan sunt câºtigãtorii concursului din anul acesta.
Abordarea problematicii identitãþii româneºti, dintr-o perspectivã ce
traverseazã dimensiunile spaþio-temporale, reprezintã caracteristica
comunã a câºtigãtorilor competiþiei.
Nicu Ilfoveanu, câºtigãtorul premiului I, cu seria de lucrãri
intitulatã Steampunk Autochrome, realizeazã o combinaþie inspiratã
a tehnicilor, de la
analog la digital, ºi
aparate, de la rudimentar la modern,
pentru a ilustra
locuri din apropierea
zonelor
industriale de la
marginea oraºelor.
Sentimentul,
rezultat dintr-o serie
de imagini, vizeazã
un trecut, care ºi-a
pierdut claritatea, câºtigând poezia ºi senzaþia prezenþei unui spaþiu
foarte familiar nouã.
Referindu-se la cele douã concepte-cheie ale lucrãrilor lui
Ilfoveanu, Martin Hochleitner, membru al juriului, numeºte
reflectarea mijloacelor ºi mãiestria artisticã elementele care i-au
decis acestuia locul întâi. În timp ce directorul Landesgalerie Linz
din Austria aprecia cã lucrãrile artistului amintesc de fotografiile de
înaltã clasã ale anilor 1900.
Pentru a realiza seria intitulatã Reconstrucþii, cu care artistul
Iosif Király a câºtigat premiul al II-lea al concursului, fotograful
român a fãcut apel la o tehnicã ce a devenit emblema stilului sãu.
Astfel, artistul juxtapune imagini surprinse în momente diferite,
recompunând arhitectura unui spaþiu, urmãrind sã redea mãsura în
care timpul modificã aparenþa ºi sensul acestuia.
Pentru a motiva ºi mai solid decizia juriului, Martin Hochleitner
a afirmat cã tehnica lucrãrilor lui Király permite evenimentelor ce
aparþin unor straturi temporale distincte sã fie adunate simultan
într-o constelaþie unicã.
Incredibil, dar adevãrat. Un an ºi jumãtate a consacrat artistul
Dragoº Lumpan pentru a fotografia una dintre tradiþiile definitorii
din þara noastrã, dar care se aflã pe cale de dispariþie. Ultima
transhumanþã este lucrarea pentru care artistul a obþinut premiul al
III-lea al acestui concurs, denumitã pur ºi simplu Fãrã titlu, ºi care
redã imagini tulburãtoare din viaþa unei familii de ciobani care a
practicat, pânã nu de mult, aceastã ocupaþie veche de când lumea, cu
rãdãcini adânci în tradiþia româneascã ºi care, din pãcate, se pare cã
astãzi este total abandonatã.
ªi poate nu întâmplãtor, juriul, apreciind valoarea lucrãrilor lui
Dragoº Lumpan, le-a comparat cu celebrele picturi ale artistului italian
Caravaggio, din perioada Barocului, care a prezentat tradiþiile
iconografice într-o nouã viziune a realitãþii sociale contemporane.
Expoziþia România ECB Annual Photography Award, care a
fost gãzduitã de Muzeul Naþional de Artã Contemporanã, conferã
registrului problematic al identitãþii româneºti, abordatã dintr-o
perspectivã ineditã, noi ºi reconfortante conotaþii tehnice ºi artistice,
vizitatorilor, momente de admiraþie a acestui gen de artã, de cunoaºtere
a unor noi resorturi, care definesc convingãtor coordonatele unui
asemenea peisaj.
Grupaj realizat de Maria Adela DAVIDESCU
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OPINIA NAÞIONALÃ

SUGESTII ªI PROPUNERI
la PROIECTUL LEGII EDUCAÞIEI NAÞIONALE,
lansat în dezbaterea publicã, în data de 18 martie 2010,
de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului
Proiectul Legii Educaþiei Naþionale, supus dezbaterii publice,
îºi propune sã stabileascã un nou cadru reglementativ pentru unul
dintre cele mai importante domenii ale vieþii sociale din România,
cu implicaþii profunde ºi de duratã pentru prezentul ºi viitorul
naþiunii noastre. Este un demers necesar, care vizeazã
modernizarea sistemului de educaþie, prin construirea unui cadru
legal care sã facã din învãþãmântul românesc un învãþãmânt
performant, compatibil cu exigenþele economiei ºi societãþii bazate
pe cunoaºtere, capabil sã rãspundã adecvat necesitãþilor
economice ºi sociale prezente ºi de perspectivã ale României, sã
permitã conectarea ºcolii cu viaþa realã, cu piaþa muncii, cu nevoile
individuale.
Obiectivele urmãrite  fie deschis exprimate, fie subînþelese 
sunt pertinente, însã, în momentul transpunerii lor în textul proiectului
de lege, apar discordanþe ºi imperfecþiuni, incoerenþe ºi confuzii,
datorate, probabil, unei redactãri grãbite, sau scãpãrii din vedere a
unor aspecte principiale, de importanþã majorã.
Ne vom opri asupra a douã aspecte fundamentale: autonomia
universitarã ºi învãþãmântul superior particular, care  considerãm 
nu-ºi gãsesc reflectarea corespunzãtoare în proiectul Legii Educaþiei Naþionale.
1. Autonomia universitarã
Constituþia României a consacrat, prin articolul 32 alin. (6), principiul
autonomiei universitare , fãrã, însã, a-l defini, lãsând legiuitorului
ordinar libertatea de a stabili elementele autonomiei universitare.
În proiectul Legii Educaþiei Naþionale, la art. 3 alin. (8) ºi art. 105
alin. (1) este precizat, între principiile care guverneazã învãþãmântul
superior din România, principiul autonomiei universitare, fãrã însã
a fi definit undeva, pe parcursul proiectului legii.
Considerãm cã, în definirea autonomiei universitare, trebuie plecat
de la principiile fundamentale cuprinse în Magna Charta
Universitatum, document programatic semnat la Bologna, în anul
1988, dar ºi de la tradiþia naþionalã ºi experienþa universitãþilor
prestigioase din întreaga lume.
În general, conþinutul conceptului de autonomie universitarã
cuprinde, în mod necesar, componenta academicã, cea organizatoricã
ºi funcþionalã ºi componenta economico- financiarã.
Componenta academicã a conceptului de autonomie universitarã
are în vedere dreptul comunitãþii universitare de a se conduce, de a-ºi
exercita libertãþile academice, fãrã nici un fel de ingerinþe de naturã
politicã, ideologicã, religioasã, de a-ºi asuma un ansamblu de
competenþe ºi obligaþii în acord cu orientãrile strategice naþionale ale
dezvoltãrii învãþãmântului superior.
Componenta organizatoricã ºi funcþionalã a conceptului de autonomie
universitarã vizeazã stabilirea structurii interne a instituþiei de învãþãmânt
superior, selectarea ºi promovarea personalului didactic ori ale celorlalte
categorii de personal angajat, stabilirea criteriilor de apreciere a
activitãþilor didactice ºi ºtiinþifice, acordarea titlurilor didactice, ºtiinþifice
ºi onorifice, eligibilitatea, prin vot secret, a tuturor organismelor de
conducere, asigurarea ordinii ºi disciplinei în spaþiul universitar etc.
Componenta economico-financiarã a conceptului de autonomie
universitarã se referã, în principal, la stabilirea necesitãþilor financiare
ºi materiale, utilizarea ºi gestionarea fondurilor, identificarea ºi
stabilirea unor surse suplimentare de venituri, organizarea ºi controlul
serviciilor economico-gospodãreºti etc.

Altfel spus, autonomia universitarã se referã la domeniile
conducerii, structurãrii ºi funcþionãrii instituþiei de învãþãmânt
superior, ale activitãþii didactice ºi de cercetare ºtiinþificã, ale
administrãrii ºi finanþãrii acesteia.
În consecinþã, autonomia universitarã, fiind garantatã de
Constituþia României, trebuie sã-ºi gãseascã reflectarea deplinã 
conþinut, domenii de manifestare, modalitãþi de realizare etc.  în
noua Lege a Educaþiei Naþionale.
Învãþãmântul superior particular
Este absolut necesarã operarea unei distincþii clare între
învãþãmântul superior de stat (public) ºi învãþãmântul superior
particular (privat). În proiectul Legii Educaþiei Naþionale nu existã
aproape nicio deosebire între cele douã tipuri de instituþii,
învãþãmântul superior fiind tratat nediferenþiat.
Delimitarea, fãrã echivoc, între cele douã categorii de instituþii
trebuie sã porneascã de la tipul de proprietate care stã la baza înfiinþãrii,
organizãrii ºi funcþionãrii lor.
Universitãþile de stat (publice) au drept fundament proprietatea
de stat, sunt finanþate din fonduri publice, sunt instituþii publice, aflate în
subordinea ministerului de resort. Ele sunt, prin urmare, dependente de stat.
Universitãþile particulare au drept fundament proprietatea
privatã, garantatã de Constituþia României (art. 44 alin. (2) din legea
fundamentalã), fiind înfiinþate de particulari, se autofinanþeazã ºi
autogestioneazã, nu se aflã în subordinea sau coordonarea Ministerului
Educaþiei. Ele sunt persoane juridice de drept privat, nonprofit, de
utilitate publicã. În aceste condiþii, toate aspectele ce vizeazã
înfiinþarea, domeniile conducerii, structurãrii ºi funcþionãrii lor, ale
activitãþii didactice ºi de cercetare ºtiinþificã, ale finanþãrii ºi
administrãrii sunt numai de competenþa acestor instituþii, deciziile
definitive revenindu-le în mod exclusiv.
Dacã înfiinþarea, prin lege, a instituþiilor de învãþãmânt superior
de stat este justificatã, în cazul instituþiilor de învãþãmânt superior
particulare nu existã temei constituþional, ele fiind înfiinþate de
particulari ºi având ca fundament proprietatea privatã garantatã de
Constituþie.
Pentru recunoaºterea diplomelor eliberate de instituþiile de
învãþãmânt superior particulare este necesarã parcurgerea etapelor
de autorizare ºi acreditare, prevãzute de legislaþia naþionalã, europeanã,
internaþionalã. Pretutindeni în lume, instituþiile de învãþãmânt superior

(academicã, organizatorico  funcþionalã, economico-financiarã) ºi
proprietatea privatã, garantate de Constituþie.
2. Universitãþile particulare sunt înfiinþate din iniþiativa ºi cu
resursele materiale ºi financiare ale unei persoane fizice, ale unui
grup de persoane fizice, ale unei fundaþii, asociaþii sau ale unui alt
furnizor de educaþie.
3. Structurile ºi funcþiile de conducere ale universitãþilor
particulare, atribuþiile, modul de constituire, precum ºi alte
considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de Carta
universitarã, aprobatã de fondatori ºi de Senatul universitar. Deciziile
definitive revin, in acest sens, universitãþilor.
4. Universitãþile particulare pot înfiinþa funcþia de preºedinte al
universitãþii, ordonator de credite, cu atribuþii stabilite de Carta
universitãþii.
Art .Acreditarea instituþiilor de învãþãmânt superior
particulare
1. Pentru recunoaºterea lor, universitãþile particulare parcurg
etapele de autorizare ºi acreditare prevãzute de legislaþia naþionalã,
europeanã ºi internaþionalã în domeniul învãþãmântului superior.
2. Acreditarea instituþiilor de învãþãmânt superior particulare se
face prin decizii ale organismelor naþionale de evaluare ºi asigurare a
calitãþii în învãþãmântul superior.
3. Instituþiilor de învãþãmânt superior particulare li se recunoaºte
perioada de funcþionare legalã prin decizia de acreditare.
Art
Patrimoniul instituþiilor de învãþãmânt superior
particulare
1. Patrimoniul instituþiilor de învãþãmânt superior particulare
constã din patrimoniul iniþial al fondatorilor, la care se adaugã
patrimoniul dobândit ulterior. Acesta este alcãtuit din bunuri mobile,
imobile ºi din creanþe.
2. Patrimoniul instituþiilor de învãþãmânt particulare este
proprietatea lor privatã, de care dispun în mod liber.
Art
Finanþarea instituþiilor de învãþãmânt superior
particulare
1. Sursele de finanþare ale instituþiilor de învãþãmânt superior
particulare sunt compuse din sumele depuse de fondatori, din taxe de
ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR PARTICULAR
Art Înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea instituþiilor de studiu ºi alte taxe ºcolare, finanþãri de ordin public ºi privat,
sponsorizãri, donaþii ºi alte asemenea sume legal constituite.
învãþãmânt superior particular (universitãþilor particulare).
Art Desfiinþarea, dizolvarea sau lichidarea instituþiilor de
1. Universitãþile particulare sunt instituþii de învãþãmânt superior
libere, deschise, care au ca fundament autonomia universitarã învãþãmânt particulare
1. Desfiinþarea, dizolvarea sau lichidarea instituþiilor de învãþãmânt
superior particulare se face la propunerea fondatorilor.
2. În cazul desfiinþãrii, dizolvãrii sau lichidãrii, patrimoniul
universitãþilor particulare revine fondatorilor.
particulare sunt acreditate nu prin lege, ci prin decizia unor organisme
independente de evaluare ºi asigurare a calitãþii în învãþãmântul
superior, alcãtuite din cadre didactice universitare prestigioase,
recunoscute ca personalitãþi, din punct de vedere profesional ºi demne
de întregul respect, din punct de vedere etic.
În aceste circumstanþe, nu poate fi susþinutã nicidecum ideea cã
trebuie sã existe egalitate absolutã între învãþãmântul superior
particular ºi învãþãmântul superior de stat, atâta vreme cât
învãþãmântul superior particular are la bazã proprietatea privatã,
garantatã de Constituþie, iar statul n-a contribuit cu nimic la înfiinþarea,
funcþionarea ºi dezvoltarea acestuia.
Totodatã, nu se poate nega învãþãmântului superior particular o
marjã de acþiune mai mare în ce priveºte organizarea procesului de
învãþãmânt ºi libertate deplinã în gestionarea economico-financiarã
ºi a patrimoniului propriu.
Singura obligaþie pe care statul o poate institui învãþãmântului
superior particular trebuie sã se limiteze la respectarea, de cãtre acesta,
a orientãrilor strategice naþionale ale învãþãmântului superior, furnizând
beneficiarilor procesului educaþional un învãþãmânt de calitate.
În S.U.A., de pildã, unde ponderea învãþãmântului superior privat
este dominantã, iar calitatea procesului de învãþãmânt este larg
recunoscutã în toatã lumea, instituþiile de învãþãmânt superior
particulare se bucurã de autonomie universitarã totalã, ingerinþele
din afarã ºi controlul federal fiind interzise.
Prevederile Legii nr. 480/2006 pentru modificarea ºi completarea
Legii învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, nu au fãcut decât sã
consacre caracterul distinct al instituþiilor de învãþãmânt superior
particular. Sunt drepturi câºtigate, dupã 16 ani de la înfiinþarea ºi
funcþionarea învãþãmântului superior particular, care a adus o
contribuþie importantã la dezvoltarea învãþãmântului superior din
România, fãrã nici un sprijin din partea statului.
În concluzie, propunem introducerea, în proiectul Legii Educaþiei
Naþionale, a unui capitol consacrat învãþãmântului superior particular,
dupã art. 166, ºi renumerotarea articolelor.

Existenþa unui popor nu este asiguratã decât atâta timp cât toate
elementele lui sunt strâns unite, ºi unire nu poate fi dacã întregul popor
nu se creºte ºi nu se întreþine în simþiri comune de iubire de þarã ºi de
neam. Întrebarea este dacã noi dãm destulã atenþie acestui lucru ºi
dacã ºcoala noastrã meritã pe deplin numele de ºcoalã naþionalã.

Spiru HARET

90 DE ANI LA NAªTEREA ACADEMICIANULUI NICOLAE N.CONSTANTINESCU
Prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN
Membru corespondent al Academiei Române
Preºedinte AGER
La 25 martie 2010, s-au împlinit
90 de ani de la naºterea academicianului N.N. Constantinescu,
distinsã personalitate a ºtiinþei
economice româneºti, profesor
universitar de excepþie, stimat de
generaþii întregi de studenþi ºi
doctoranzi, cercetãtor ºtiinþific de
prestigiu la nivel naþional ºi
internaþional. Academicianul N.N.
Constantinescu ne-a lãsat o operã
vastã, cu contribuþii incontestabile în
domenii de maximã importanþã
pentru dezvoltarea ºtiinþei ºi practicii
economice nu numai în România,
dar ºi la nivel internaþional.
Folosesc acest prilej aniversar
pentru a face o scurtã evocare a
viabilitãþii ºi rezistenþei în timp ºi a
capacitãþii vizionare a ideilor ºi
sistemului de gândire a profesorului ºi academicianului N.N.
Constantinescu, mai ales în
condiþiile crizei economice pe care
o traverseazã România.
Contribuþiile ºtiinþifice ale prof.
N.N. Constantinescu vizeazã un larg
areal problematic, între care
menþionãm: istoria economiei
naþionale ºi a gândirii economice;
economia politicã; economia
mediului ºi a dezvoltãrii durabile;
metodologia cercetãrii ºtiinþifice în
domeniul economiei; abordãri
teoretice ºi practice privind tranziþia
României la economia de piaþã.
1. Lucrãrile, studiile ºi analizele
profesorului N.N. Constantinescu în
domeniul istoriei economiei naþionale
acoperã o perioadã de timp foarte
extinsã, practic de la începuturi pânã
în anul 1999, înscriindu-se printre
cele mai reprezentative cercetãri din
România în domeniu. În calitate de
coordonator ºi/sau autor a publicat
volumele I-III ale Istoriei economice
a României la Editura Academiei
Române, continuate cu vol. IV-VI de
cãtre un colectiv de cercetãtori
prestigioºi, sub coordonarea
academicianului Iulian Vãcãrel. O
serie de alte cãrþi ºi lucrãri despre
istoria economiei naþionale vin sã
aprofundeze aspecte majore din
evoluþia în timp a economiei
româneºti, cum ar fi capitalul de
împrumut ºi credit, problema
revoluþiei industriale în România,
istoria formãrii ºi dezvoltãrii clasei
muncitoare din România, pânã la
Primul Rãzboi Mondial, populaþie,
istorie ºi economie, acumularea
primitivã a capitalului în România,
situaþia clasei muncitoare din
România 1940-1944, istoria
capitalului strãin în România de la
sfârºitul Primului Rãzboi Mondial
pânã la ieºirea din criza economicã
din 1929-1933, capitalismul
premonopolist în România.
Ca lucrare de mare amploare menþionãm ºi Tratatul de
Istorie a României, la care
N.N. Constantinescu a participat ca

autor ºi membru în colegiul de
redacþie cu aport substanþial la
realizarea
ºi
coordonarea
capitolelor de istorie economicã.
Concomitent cu studiile de istorie
a economiei naþionale, N.N.
Constantinescu cerceteazã gândirea
economicã a unor autori români de
referinþã, între care Dimitrie Cantemir,
D.P. Marþian, B.P. Hasdeu, A.D.
Xenopol ºi P.S. Aurelian (sec.XIX),
Spiru Haret, I.N. Angelescu, V.
Madgearu, M. Manoilescu, Gh. N.
Leon, P. Suciu, G. Mladenatz (prima
jumãtate a sec.XX), Mitiþã
Constantinescu, ªtefan Zeletin,
Gheorghe Zane, Anghel Ruginã etc.
Cercetãrile de istorie economicã
ale prof. N.N. Constantinescu
reprezintã un exemplu de analizã ºi
sintezã a faptelor ºi proceselor
economice ºi sociale, cuprinse în
izvoare istorice ºi documente, în serii
cronologice de indicatori statistici,
mecanisme
de
funcþionare
economico-financiarã ºi instituþionalã, la care se adaugã exegeza
confruntãrii de doctrine, teorii ºi

privinþã, întrucâtva, pe direcþia
gândirii lui Ion N. Angelescu,
Mitiþã Constantinescu, Constantin
Bãicoianu ºi Victor Slãvescu,
consideraþi exponenþi ai curentului
naþionalismului economic,
conceput în sens pozitiv, în
concordanþã cu criteriul win-win.
Mãsurile de politicã liberalã
promovate de doctrina prin noi
înºine susþine necesitatea unei
structuri majoritar naþionale a
capitalului investit în bãnci ºi
industrie. I.N. Angelescu sublinia cã
politica economicã româneascã
trebuie sã serveascã interesele
economice naþionale, indiferent
dacã aceasta este în armonie sau
conflict cu tendinþele politicii
marilor ai lumii nu prezintã
importanþã, dacã se realizeazã cu
preþul distrugerii sau slãbirii
economiei naþionale (vezi I.N.
Angelescu, Politica economicã a
României faþã de politica
imperialistã, Bucureºti, 1923, p. 40;
N.N. Constantinescu, Opera
economicã a lui Ion N. Angelescu
ºi actualitatea ei în Studii de
istorie economicã ºi istorie a
gândirii economice, vol.I, Editura
Academiei Române, p.61).
Interesante, actuale ºi pline de
învãþãminte sunt analizele pe care

Aspectele legate de impactul
crizei economice 1929-1933,
analizate de profesorul N.N.
Constantinescu, din multe puncte de
vedere, au rezonanþã cu criza
economicã ºi financiarã din România,
din anii 2009-2010, îndeosebi în ceea
ce priveºte parteneriatele publicprivat, privat-privat ºi public-public.
Recitind lucrãrile de istorie
a economiei naþionale ale
academicianului N.N. Constantinescu,
nu poþi sã nu faci analogii ºi
comparaþii cu prezentul, sã nu
afirmi cã, pãstrând proporþia ºi
diferenþa, istoria se repetã, chiar
dacã la niveluri diferite.
2. O mare parte a studiilor
academicianului N.N. Constantinescu
acoperã palierele teoriei economice
(Vezi lucrãrile: Problema contradicþiei în economia socialistã, Editura
Politicã, 1973; Teoria valorii muncii
în lumea contemporanã, Editura
Politicã, 1984; Economia protecþiei
mediului natural, ecologic în ºtiinþa
economicã, Editura AGIR, 2005;
Probleme ale metodologiei cercetãrii
în ºtiinþa economicã, Editura Milena
Press, 2005.), în special în ceea ce
priveºte teoria valorii, dezvoltarea
durabilã ºi economia mediului, precum
ºi metodologia cercetãrii ºtiinþifice în
domeniul economiei.

poluãrii mediului, ale reciclãrii
deºeurilor ºi folosirii eficiente a
capitalului natural. Avertismentele
pe care le menþiona profesorul în
legãturã cu deteriorarea calitãþii
factorilor de mediu, în general, ºi
în România, în particular, astãzi au
devenit tot mai pregnante, iar
mãsurile de combatere ºi prevenirea
poluãrii au cãpãtat amplitudini
globale în plan conceptual, deºi
practic ele nu dau efectele scontate;
- teoria contradicþiilor econo/
mie-mediu, þãri dezvoltate  þãri în
curs de dezvoltare îºi gãseºte o serie
de elemente în lucrãrile de avangardã
ale academicianului privind
dialectica proceselor economicosociale, necesitatea asigurãrii
convergenþei ºi a reducerii fracturii
digitale (digital divide);
- societatea bazatã pe
cunoaºtere ºi economia digitalã, a
concurenþei ridicã multiple
probleme, abordate în cercetãrile
academicianului, despre teoria
valorii bazate pe muncã, pe bunurile
intangibile, pe capitalul uman
creativ, pe progres tehnologic ºi
cercetare-dezvoltare-inovare;
- metodologia cercetãrii în
ºtiinþele economice, pe care prof.
N.N. Constantinescu o concepe în
context multi ºi transdisciplinar, la

Principalele lucrãri ale academicianului N.N. Constantinescu, din domeniul istoriei economiei naþionale
ºi al istoriei gândirii economice cuprind: Capitalul de împrumut ºi credit (1953); Cu privire la problema
revoluþiei industriale în România (1957); Consecinþe economice ºi sociale ale cursei înarmãrilor (1982);
redactor responsabil împreunã cu Costin Murgescu ºi Radu Paul autor Contribuþii la istoria capitalului
strãin în România de la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial pânã la ieºirea din criza economicã, Editura
Academiei Române, Secþia de Istorie a Economiei Naþionale a Institutului de Cercetãri Economice; Studii
de istorie economicã ºi istorie a gândirii economice, Editura Academiei Române (vol.I-III, 1997, 1998);
Acumularea primitivã a capitalului în România (1991), Editura Academiei Române; Istoria economicã a
României, Editura Economicã, Bucureºti (1997); Istoria gândirii economice româneºti Editura Economicã
Bucureºti (1999); Din istoria formãrii ºi dezvoltãrii clasei muncitoare din România, Editura Politicã (1959);
coordonator al lucrãrii Istoria economicã a României 1938-1989, vol. 2, Editura Economicã, Bucureºti,
2000; Românias industrialization, Editura Meridiane, Bucureºti (1967); History of Economic Cooperation
in the Black Sea Area during the 20-th Century, Editura Expert, Bucureºti (1997); coautor împreunã cu I.
Constantinescu Istoria gândirii economice ilustrate prin portrete de economiºti, Editura Milena Press (2005); Istoria economicã a României
1989-1999, Editura Economicã, Bucureºti (2000); Scrieri alese, vol. I-II, Editura Economicã, Bucureºti (2000).
opinii ale specialiºtilor vizând
obiectivele strategice ale economiei,
mãsurile ºi instrumentele utilizate, în
vederea realizãrii obiectivelor
respective. Totodatã, studiile se
remarcã prin aplicarea judicioasã a
metodei comparaþiilor internaþionale
ºi analiza structuralã, în vederea
conturãrii ºi particularizãrii
caracteristicilor ºi tendinþelor din
economia României, pe diferite
perioade istorice, în funcþie de etapele
progresului tehnologic ºi de tendinþe
pe plan mondial sau de evenimentele
majore, care au marcat profund
România, cum ar fi formarea
entitãþilor statale româneºti, unirea
principatelor,
independenþa,
rãzboaiele, crizele economice,
tranziþia la economia de piaþã,
integrarea în UE etc.
O trãsãturã definitorie a întregii
activitãþi a neobositului cercetãtor
N.N. Constantinescu a fost
cunoaºterea ºi modalitãþile de
finalizare a interesului economic
naþional, mergând în aceastã

N.N. Constantinescu le realizeazã în
ceea ce priveºte impactul capitalului
strãin în economia interbelicã a
României, ca ºi mãsurile preconizate
pentru protecþia industriei naþionale
ºi promovarea exporturilor.
Analiza pierderilor economice pe
care le-a suferit România de-a lungul
istoriei sale ca urmare a rãzboaielor
la nivel regional, european ºi mondial,
face parte integrantã din studiile de
istorie a economiei naþionale ale profesorului N.N. Constantinescu.
Astfel, în capitolul 2 al lucrãrii
Istoria economicã a României
(ed.2000) se aratã cã România furniza
petrol Germaniei la un preþ mediu de
aproximativ 6600 lei/tone, în timp ce
preþul unei tone de petrol în alte þãri,
potrivit revistei de specialitate
Moniteur du Pétrole Roumain era
de 13.500 lei, ceea ce a însemnat o
pierdere imensã pentru România,
având în vedere cã Germania nazistã
a pompat din þara noastrã peste 6,5
milioane tone de produse petroliere,
la preþuri arbitrar impuse.

Dupã pãrerea noastrã, rezistenþa
capacitãþii vizionare a academicianului a fost probatã de
problematica economico-socialã a
deceniului 2000-2010, în mai multe
privinþe, ºi anume:
- ca precursor al teoriei ºi
practicii dezvoltãrii durabile
(Raportul Brundtland, 1986), prin
problematica economiei mediului,
pe care academicianul a cercetat-o
încã în anii 70, în prezent asistãm
la o intensificare fãrã precedent a
preocupãrilor în materie de mediu,
marcate de noþiunile-cheie, cum
ar fi strategiile naþionale ale
dezvoltãrii durabile, eco-eficienþa,
eco-inovarea, eco-economia,
impactul schimbãrilor climatice,
necesitatea integrãrii aspectelor de
mediu în orice program ºi mãsurã
economicã ºi socialã. Un accent
deosebit îl punea academicianul
N.N. Constantinescu pe tripla
eficienþã (economicã, socialã ºi
tehnologicã), în consens cu
cerinþele combaterii ºi prevenirii

confluenþa abordãrilor cantitative ºi
calitative ºi a complementaritãþii
diferitelor tehnici ºi metode, care
includ ºi pe cele economicomatematice, fãrã drept preferenþial,
însã, între altele, a fost recent
confirmatã ºi de lucrarea, publicatã
în limba românã, a lui Nassim
Nicholas Taleb, Lebãda Neagrã.
Impactul foarte puþin probabilului,
Ed. Curtea Veche, Bucureºti 2009.
Autorul subliniazã cã evenimentele
economice rare (lebede negre),
supradeterminate factorial, nu se pot
previziona pe baza extrapolãrii în
viitor a unor tendinþe sau parametri
ai modelelor economico-matematice,
rezultate ca fiind valabile pe perioade
trecute (clauza caeteris paribus este
pusã în discuþie!).
3. Un alt domeniu, în care opera
prof. N.N. Constantinescu se
situeazã, fãrã rezerve, în plinã
actualitate, vizeazã problematica
economico-socialã a tranziþiei
României la economia de piaþã.
(Vezi lucrãrile: Dileme ale tran-

ziþiei la economia de piaþã.
Microradiografii, 176 pg., Ed.
AGER, Economistul (1992);
coordonator: Probleme ale tranziþiei la economia de piaþã în
România. Studii, Editura Fundaþiei
România de Mâine, Bucureºti
(1997); Învãþãminte ale tranziþiei
economiei în România, Editura
Economicã, Bucureºti (1997).
Analiza criticã a unor mãsuri de
politicã economicã în perioada
tranziþiei s-a concentrat în lucrãrile
prof. N.N. Constantinescu, mai ales
în zonele: raport terapie socialã 
terapie gradualã; rolul statului în
procesul tranziþiei; subcapitalizarea întreprinderilor; fãrâmiþarea
proprietãþii funciare; strategia
privatizãrii; blocajele economicofinanciare;
compatibilizarea
eficienþei economice cu justiþia ºi
echitatea socialã; combaterea
sãrãciei ºi a polarizãrii sociale;
necesitatea unei economii mixte de
piaþã, sociale participative ºi
umaniste; obiectivele strategice ºi
prioritãþile tranziþiei; inegalitatea
repartiþiei costurilor sociale ale
tranziþiei; ºomajul; destructurarea
economiei naþionale; modalitãþi
de identificare ºi promovare a
intereselor economice naþionale;
beneficiile ºi costurile integrãrii;
raportul piaþa internã  piaþa
externã; necesitatea investiþiilor
strãine directe sãnãtoase;
pericolul scãderii populaþiei ºi al
migrãrii creierelor; privatizarea
nu ca scop per se, ci ca mijloc;
complementaritatea formelor de
proprietate; rolul economiºtilor în
procesul decizional.
Considerãm cã învãþãmintele pe
care prof. N.N. Constantinescu le
considera ca necesare a fi avute în
vedere în urma experimentului
economiei de tranziþie a României, în
perioada 1990-2000, îºi pãstreazã, ºi
astãzi, valabilitatea, mai ales în
condiþiile în care criza economicã a
României a invalidat o serie de metode
ºi instrumente ale politicii de laissez
fair..., ale exacerbãrii rolului economiei
monetare, în detrimentul celei reale, ale
caracterului speculativ ºi nontransparent al multora dintre
componentele derivative ale sistemelor
financiare naþionale ºi internaþionale.
Împlinirea a 90 de ani de la
naºterea eminentului om de ºtiinþã
N.N. Constantinescu reprezintã un
prilej cu totul special pentru
generaþiile mai tinere ºi mai
vârstnice de a-i citi ºi reciti opera,
de a-i cunoaºte ºi mai în profunzime
sensurile ºi mesajele în beneficiul
ºi progresul învãþãmântului economic superior ºi al cercetãrii
economice, pe care academicianul
le-a slujit cu neþãrmuritã devoþiune.
Atât cei care i-au fost aproape,
dar poate ºi cei care i-au fost mai
puþin sau deloc favorabili ar trebui
sã-l perceapã încã odatã în contextul
realitãþilor contemporane, pentru a
vedea unde nu l-au înþeles suficient
sau unde au greºit în a-l înþelege,
aducând prinosul ºi recunoaºterea
cuvenitã valorii sale ºtiinþifice reale.

Prevederile cuprinse în art. 203 alin (13) ºi (14) trebuie
eliminate, întrucât încalcã, în mod flagrant, prevederile art. 44 Dreptul de proprietate privatã - din Constituþia României.

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

Katyñ
 un crunt blestem
pentru Polonia
De 70 de ani, codrii de la Katyñ, din nord-vestul Rusiei,
au însemnat unul dintre cele mai mari ºi dureroase blesteme
pentru nobilul popor polonez. Aici au fost împuºcaþi, din
ordinul cãlãilor roºii: Stalin ºi Beria, în primãvara anului 1940,
circa 22 000 de polonezi. Floarea armatei poloneze, atacatã,
la 1 septembrie ºi 17 septembrie 1939, din vest de hileriºti,
din est de bolºevici. Exact aºa cum meticulos se plãnuise
prin Pactul, de tristã amintire, Ribbentrop  Molotov.
Ceea mai bunã parte a acestei armate, peste 50 000 de
ofiþeri ºi soldaþi ºi cam tot atâþia civili s-au retras în Occident,
prin România cea ospitalierã. Drumul pe meleagurile noastre
era bãtãtorit încã din secolul al XVIII-lea pentru polonezi;
ei încã de atunci au strigat: Cine îºi iubeºte Patria, sã fugã
în Valahia..
Aºadar, începând cu aprilie 1940, a fost decimatã, cu o
cruzime asiaticã, floarea armatei ºi intelectualitãþii poloneze.
Toþi cu un glonte în ceafã.
Mai marii lumii, care aflaserã de aceastã tragedie, nu doar
pe canale propagandistice, dar chiar din rapoartele oamenilor
lor de încredere, ar fi putut da crimele în vileag. Au preferat
sã le îngroape sub preº, prin tãcerea lor condamnabilã. A
fost ºi aceasta una dintre marile ruºini ale celui de al Doilea
Rãzboi Mondial.
Adevãrul nu a putut fi ascuns la infinit. Gemetele de durere
pe care acum le-a descris cu har Andrzej Wajda, au fost prea
puternice. Tragedia din 1940 a ieºit la ivealã. Polonia s-a bãtut
ºi se bate de ani buni pentru a cunoaºte pânã la capãt adevãrul
despre acele crime.
ªeful statului polonez, Lech Kaczyñski, un Om al
dreptãþii, fost lider al Solidaritãþii, ministru de justiþie ºi primar
general al Varºoviei, mergea, împreunã cu tot ce avea mai de
preþ poporul polonez, inclusiv cu colegul meu de facultate ºi
de camerã, Janusz Kochanowski, Avocat al Poporului pentru
drepturile omului în Polonia, sã se închine ºi sã se reculeagã
în faþa celor nemilos uciºi.
N-au mai apucat sã fãcã acest gest civilizat ºi creºtinesc.
Toþi au fost rãpuºi de acelaºi blestem ucigaº.
Sã ne rugãm ºi noi, alãturi de Polonia îndoliatã, pentru a
le fi þãrâna uºoarã acestor bravi eroi. Eroi din nou  tot la
Katyñ.
Dumnezeu sã îi odihneascã ºi adevãrul sã învingã pânã la
urmã!

Nicolae MAREª

