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La Târgul absolvenþilor 2010,

Universitatea Spiru Haret
ºi-a prezentat oferta educaþionalã
îmbrãþiºatã de numãrul mare de
tineri prezenþi la târg.
Reporter: Eºti la standul Universitãþii Spiru Haret, cum þi se pare
oferta educaþionalã a universitãþii?
Cezar Marian Stoica: licenþiat
al Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale: Este o
ofertã foarte generoasã. Meritã sã ne
uitãm cu atenþie peste ea. Am urmat
cursurile Universitãþii Spiru Haret,
am absolvit Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale, cursurile de zi. Este
o oportunitate pentru oricine. Este o
Universitate care îþi oferã cu mult
mai multe facilitãþi decât cele de la
stat, din punctul meu de vedere. Am
auzit numai lucruri bune, în ciuda
celor spuse anul trecut. Aºa cã meritã
ca fiecare sã încerce ºi sã treacã peste
cele spuse de concurenþã sau de
cei rãu-voitori.
La Târgul Absolvenþilor
2010, organizat
de
Junior
Achievement România, pe
parcursul a douã zile, 7 ºi 8 mai,
companii de top, universitãþi ºi
instituþii de elitã, cu rol în educaþie
ºi carierã, din România ºi
strãinãtate, au expus împreunã
oferte ºi servicii profesioniste de
facilitarea accesului absolvenþilor
unei forme de învãþãmânt la
continuarea educaþiei, la piaþa forþei
de muncã ºi viaþa independentã, din
punct de vedere financiar.

Fidelã principiului educaþiei
permanente ºi receptivã întotdeauna
la ce este nou pe piaþa muncii,
Universitatea Spiru Haret a venit în
sprijinul celor tineri - dornici de
acumulare de noi cunoºtinþe în
domeniile de activitate pe care ºi
le-au ales, aici amintind absolvenþii
cursurilor de licenþã, care opteazã
sã-ºi continue pregãtirea prin
masterat, dar ºi de cei care sunt la
vârsta alegerii în viaþã, liceenii.
Aºadar, oferta educaþionalã a
Universitãþii Spiru Haret a fost

Reporter: Cercetaþi oferta Universitãþii Spiru Haret. Cum vi se pare
ºi ce oportunitãþi credeþi cã vi se oferã?
Constantin Busuioceanu: student: Poate se leagã ceva. Bãnuiesc
cã este ceva foarte interesant, în ceea
ce priveºte cultura ºi studiile
superioare. Poate voi alege sã mã

înscriu la cursul oferit de EBC*L.
Din câte am înþeles, se va da la
finalizarea acestui curs ºi o diplomã
cu recunoaºtere internaþionalã.
Poate va fi bine.
Reporter: La ce crezi cã îþi va
folosi acest curs?
Constantin Busuioceanu:
Bineînþeles, la o angajare într-un
mediu de afaceri mult mai motivant
ºi, în cazul în care voi pleca din þarã,
va reprezenta un atu în vederea unei
posibile angajãri.
(Continuare în pag.8)

Oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret pentru anul universitar
2010-2011 o gãsiþi în suplimentul editat de revista Opinia naþionalã

Prezentul continuu al Dicþionarului  Tezaur al Limbii Române
Colaboratorul nostru, Corneliu Toader, a avut privilegiul  pe care-l împãrtãºeºte
cititorilor Opiniei naþionale - unor excepþionale dialoguri cu academicienii Dan Berindei,
Marius Sala ºi Eugen Simion pe tema apariþiei Catedralei limbii române, DICÞIONARUL
 TEZAUR AL LIMBII ROMÂNE.
Paginile 4 ºi 5
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Revista de informaþii, opinii ºi idei de larg interes naþional,
editatã de Fundaþia România de Mâine, Opinia naþionalã, a ajuns la
numãrul 500.
Atunci când am fondat-o, în 1992, asumându-mi ºi rolul de director,
am dorit ca revista sã devinã o tribunã de dezbatere a problemelor de
interes naþional ale dezvoltãrii României, de cultivare a valorilor culturii
ºi civilizaþiei naþionale ºi universale. Ca atare, sã ofere paginile sale,
fãrã opreliºti ºi tendinþe partizane, dezbaterii publice ºi confruntãrii
creatoare de idei pe teme majore ale vieþii socio-economice, ºtiinþifice,
de învãþãmânt ºi culturã din societatea româneascã, din lumea
contemporanã în general.
În spiritul unei reale democraþii ºi al diversitãþii fireºti a valorilor
ºi opþiunilor, spirit care-i guverneazã întreaga conduitã publicisticã,
revista Opinia naþionalã gãzduieºte în paginile sale opiniile unor
specialiºti de înalt prestigiu ºtiinþific  membri ai Academiei Române,
profesori universitari, cercetãtori  care supun analizei ºtiinþifice
probleme esenþiale ale României ºi avanseazã idei competente
privitoare la depãºirea stãrilor prin care trece þara, la apãrarea ºi
consolidarea interesului ei naþional. Alãturi de mari personalitãþi ale
vieþii româneºti, în paginile revistei Opinia naþionalã se gãsesc ºi
opiniile studenþilor, masteranzilor, tinerelor cadre didactice din
Universitatea Spiru Haret

O fereastrã Cu suflet ºi
spre viaþa cu credinþã
U.S.H.
Sãptãmânalul Opinia naþionalã este o fereastrã luminatã prin
care se poate privi viaþa ºi lucrarea
celei mai mari instituþii de
învãþãmânt superior din România,
Universitatea Spiru Haret.
Comentarii pe teme ale
culturii ºi istoriei naþionale,
informaþii calde pentru studenþii ºi
dascãlii universitãþii, documente
ale Senatului universitar, relatãri
ample despre activitatea internaþionalã a unuia dintre cei mai
autorizaþi mesageri ai ºcolii
superioare româneºti, îndeosebi în
domeniul învãþãmântului la
distanþã, care este învãþãmântul
viitorului.
Stau alãturi semnãturile unor
prestigioºi profesori de acelea ale
studenþilor, îºi are locul sãu în
fiecare numãr programul celor douã
canale de televiziune România de
Mâine Educaþional ºi România de
Mâine Cultural ºi al postului de
radio RRM Student FM.
Opinia naþionalã este o
publicaþie fãcutã cu profesionalism ºi cu dragoste. La
aniversarea numãrului 500, mã
alãtur celor care-i doresc viaþã
lungã ºi realizãri pe mãsurã.
La mulþi ani!

Nicolae Dan
FRUNTELATÃ

În perioada 5-6 mai 2010, la Bruxelles, The Brussels Office of the
Vienna Business Agency a iniþiat ºi organizat seminarul Innovative
Strategies and Methods to promote Europes Entrepreneurial Spirit,
întâlnirea internaþionalã a reprezentanþilor EBC*L.
Scopul întâlnirii a constat în dezvoltarea ºi promovarea Proiectului
Internaþional EBC*L în cadrul Comisiei Europene.
Participanþii la seminar au fost euro-parlamentari din þãrile membre
ale UE, funcþionari ai Comisiei Europene ºi parteneri EBC*L
International. Printre aceºtia, s-a aflat ºi Universitatea Spiru Haret
Bucureºti, cu Centrul de Formare ºi Testare Profesionalã. EBC*L, creat
ºi dezvoltat, conform standardelor
EBC*L,
prin
directorul
CFTP.EBC*L, lector universitar
drd. Ramona ªtefãnescu.
Adaptarea valorilor EBC*L
rigorilor impuse de Uniunea
Europeanã pe plan educaþional,
lãrgirea reþelei internaþionale
EBC*L, prin cooptarea unor noi
parteneri de business, informarea
asupra strategiilor Comisiei
Europene în promovarea gândirii
antreprenoriale, cât ºi iniþiativele
Vienna Business Agency de a
transforma toate ideile bune de
business în practicã au fost, în linii
generale, ideile ce au dat contur
evenimentului.

Centrul de Formare ºi Testare Profesionalã. EBC*L 
Universitatea Spiru Haret  a primit felicitãri pentru felul în care a
fost creat ºi organizat, pentru profesionalismul echipei care l-a fãcut
vizibil într-un timp record, de numai douã luni.
Au luat cuvântul: Monika Unterholzner, Vienna Business Agency,
Head of European Department, Simone Baldassarri, DG ENTR, E.1,
Promotion of entrepreneurship and improving the business
environment for SMEs, Peter Baur, DG EAC, Deputy HoU, A3,
CEDEFOP and university/entreprise cooperation (tbc), Victor Mihalic,
EBC*L International, Chairman.
În cadrul sesiunii de întrebãri,
alocatã la finalul fiecãrei
prezentãri a celor patru
personalitãþi amintite mai sus,
lector univ. drd. Ramona
ªtefãnescu s-a prezentat ºi
identificat prin Universitatea
Spiru Haret Bucureºti  una dintre
cele mai prestigioase universitãþi
private din România  ºi, totodatã,
a subliniat avantajele studiilor
universitare în cadrul Universitãþii
noastre, în special prin utilizarea
platformei Blackboard, platformã
electronicã invocatã de cãtre Peter
Baur ca fiind un element al
viitorului în University 
business cooperation.

Dinu SÃRARU

Prof. univ. dr. Aurelian Gh. BONDREA,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret

Opinia de bazã
Mi-a fost greu sã înþeleg ºi cu atât mai greu sã accept poziþia unor
intelectuali faþã de aceastã puternicã vatrã de culturã ºi intelectualitate,
care este Universitatea Spiru Haret ºi revista ei, Opinia naþionalã.
Crezusem în ideea de competiþie liberã, caracteristicã unei societãþi
care, în reconstrucþia ei, a pierdut destule, dar mãcar accesul la
competiþia liberã ºi l-a câºtigat.
Din nefericire, zaþul ºi nãravul condiþiei umane s-au regãsit ºi în
vremea noastrã. În loc sã construiascã, la rândul lor, Fundaþii generatoare
de spirit ºi de eficienþã a intelectualului, destui competitori de pe piaþa
ºcolilor superioare ºi-au sporit în fals înãlþimea, încercând sã decapiteze
ceea ce se fãcuse durabil ºi serios aici. Desigur, sunt pãrtinitor. Sunt cadru
didactic la aceastã Universitate. Dar subiectivitatea mea e o garanþie cã
spun adevãrul. Ea nu mi-ar da voie sã particip la un concurs de pigmei.
Am intrat în aceastã nouã carierã în urmã cu ani buni, sfãtuit de
profesorul Gheorghe Cazan ºi de profesorul Gheorghe Rãboacã. Ei
ºi-au dat seama cã mi se potriveºte acest drum ºi cã Universitatea are
nevoie ºi de un om ca mine.

Adrian PÃUNESCU
(Continuare în pag.3)

La aniversarã...

De peste un deceniu, cred,
m-am obiºnuit sã citesc sãptãmânal
revista Opinia naþionalã, prin care
prestigioasa Fundaþie România de
Mâine a îmbogãþit peisajul presei
româneºti.
O revistã care ºi-a onorat titlul,
fãcând din paginile sale o tribunã
realã a dezbaterii problemelor care
preocupã, uneori, pânã la obsesie,
opinia publicã, mai cu seamã
tineretul studios, în legãturã cu
trecutul îndepãrtat ºi recent, ca ºi
cu prezentul.
Ceea ce nu înseamnã cã
orientarea revistei întoarce faþa de

la profilul viitorului, mai ales cã
marii dascãli care predau diverse
discipline în cadrul Universitãþii
Spiru Haret semneazã în paginile
revistei, realizând ºi emisiuni la
Televiziunea România de Mâine.
Aceºtia fac parte din tagma
elitelor reale, chemaþi sã dea
rãspunsuri temeinice numeroaselor ºi complicatelor
întrebãri ale vieþii, sã schiþeze ºi
sã stimuleze cãi ºi soluþii valabile
viitorului.

Ion BRAD

(Continuare în pag.3)

Colectivul redacþiei Opinia naþionalã mulþumeºte colaboratorilor ºi cititorilor
pentru drumul parcurs împreunã pânã la borna 500. Sperãm sã fim împreunã
ºi la numãrul 1000 ºi mai departe
Aleasã gratitudine tuturor celor care ne-au adresat felicitãri  prezenþi în
pagina de faþã ºi în pagina a 3-a, dar ºi celor care ne-au telefonat, ne-au transmis
mesaje  ºi ne-au demonstrat cã demersul nostru este împãrtãºit ºi susþinut.

Dialoguri

Felicitãri de la Bruxelles
pentru Universitatea Spiru Haret

Aniversarea de azi, a Opiniei
naþionale, îmi aminteºte una din
cele mai frumoase clipe de Speranþã
jurnalisticã ºi culturalã la începutul
unui drum inspirat, pe care ne
chema Profesorul ºi vãrul meu
Aurel Bondrea, creatorul, în
ultimele douã decenii, a universului
academic care ºi-a reverberat ecoul
fericit, cred eu, în toatã geografia
spiritualã româneascã postdecembristã.
Sã nu se supere cã mi-l amintesc
pe acest Dascãl din stirpea haretistã,
într-o primãvarã imediat dupã cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial, cu
mâna dreaptã încleºtatã pe cornul
unui plug þãrãnesc tras de doi
juncani de ispravã, care ºtiau
cãutãtura brazdei, ºi cu mâna stângã
þinând o carte deschisã, din care
citea pentru apropiatele teze la
liceul fãcut astfel în particular, dând
ºi doi ani într-unul.
Acest Dascãl adevãrat vine
dintr-un neam de þãrani ºi de
învãþãtori olteni care visau, încã de
atunci, cu ochii deschiºi, ªcoala pe
care Profesorul Aurel Bondrea avea
s-o împlineascã astãzi.
Am fost ºi eu de faþã ºi cu
sufletul ºi cu credinþa la primii paºi
ai Opiniei naþionale, sãrbãtoritã pe
merit astãzi.

Toate marile iniþiative naþionale ale Societãþii Naþionale Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, ale Fundaþiei România de Mâine,
între care se detaºeazã edificarea ºi continua perfecþionare a activitãþii
celei mai mari universitãþi particulare din România, Universitatea Spiru
Haret, au fost ºi sunt reflectate pe larg în revistã.
Pentru ca Opinia naþionalã sã ajungã la numãrul 500, mulþi ziariºti,
oameni de culturã cunoscuþi ºi recunoscuþi  directori ai publicaþiei, în
ordine cronologicã: Dinu Sãraru, regretatul Eugen Florescu, Adrian
Pãunescu, Alexandru Ionescu, Mircea Itul  au imaginat, proiectat ºi
construit cu ºtiinþã, conºtiinþã, culturã ºi talent. De-a lungul timpului,
din Colegiile de redacþie au fãcut parte personalitãþi marcante ale vieþii
spirituale româneºti, care, prin autoritatea ºi prestigiul lor, au înnobilat
actul jurnalistic. Dintre aceºtia, academicienii Ion Coteanu, Radu
Voinea, Anghel Ruginã, David Davidescu, Romulus Vulcãnescu, N.N.
Constantinescu, D.R. Popescu, Radu Beligan. Le adresãm mulþumirile
ºi recunoºtinþa noastrã!
Actualului colectiv îi dorim succes pe drumul spre numãrul 1000!

Ueli Brauen ºi Doris Wälchli

Seria conferinþelor internaþionale, organizatã de Facultatea de
Doris Wälchli este absolventã a Ecole Polytechnique Fédérale
Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret, continuã.
(Lausanne), licenþiatã în arhitecturã din 1988, iar Ueli Brauen este
absolvent al Ecole dingénieurs (Burgdorf) ºi al Ecole Polytechnique
Fédérale (Lausanne), dublu-licenþiat în inginerie civilã, din 1976, ºi
arhitecturã, din 1988.
Cei doi invitaþi ai Facultãþii de Arhitecturã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, au înfiinþat, în 1990, biroul Brauen+Wälchli, printre cele
mai importante proiecte ale lor numãrându-se: Ambasadele Elveþiei
(Moscova, Rusia; La Paz, Bolivia; Praga, Republica Cehã), Centrul sportiv
Champs de la joux (Ste-Croix, Elveþia), sediul ªcolii de la Drize
(Geneva, Elveþia), noul sediu al Uniunii Interparlamentare (GrandSaconnex, Geneva, Elveþia), Centrul multifuncþional al Comitetului
Dupã succesul înregistrat joi, 6 mai a.c. de conferinþa Parcul urban Olimpic Internaþional (Lausanne, Elveþia), La Miroiterie (Lausanne,
ca arhetip, cu participarea extraordinarã a profesorului Elia Zenghelis, Elveþia), Podul Langensand (Lucerna, Elveþia), Parcarea din centru
audiatã de peste 400 de studenþi ºi cadre didactice ai Facultãþilor de (Lausanne, Elveþia) etc. .
Arhitecturã din cadrul Universitãþii Spiru Haret ºi Universitãþii de
Conferinþa s-a desfãºurat joi, 13 mai a.c., începând cu orele 17.00,
Arhitecturã Ion Mincu, în data de 13 mai a.c. s-a organizat un dialog în Sala Studio a Universitãþii Spiru Haret, din str. Ion Ghica nr. 13.
cu alþi doi reprezentanþi ai arhitecturii contemporane: Ueli Brauen ºi
Ana Maria CETÃÞEAN
Doris Wälchli.

Ne-a pãrãsit academicianul Radu Voinea
O veste a întristat lumea ºtiinþificã
ºi universitarã  plecarea, în ziua de 12
mai, în veºnicie, a celui care a fost
academicianul, profesorul universitar dr.
ing. Radu P. Voinea,
S-a nãscut la 24 mai 1923, la
Craiova. A urmat cursurile ºcolii primare
Petrache Triºcu din Craiova (19291933), apoi cursurile Liceului Fraþii
Buzeºti din Craiova (1933-1941). A
absolvit, la Institutul Politehnic
Bucureºti, studiile universitare (1946) ºi
doctorale (1949) cu rezultate strãlucite.
Titlul ºtiinþific de doctor inginer, obþinut
cu distincþia Magna Cum Laude, i-a fost
echivalat cu titlul de doctor docent (1963). Timp de peste 65 de ani, ca
asistent, ºef de lucrãri, conferenþiar, profesor, conducãtor ºtiinþific de
doctorat ºi-a desfãºurat activitatea didacticã, ºtiinþificã ºi administrativã
la Universitatea Politehnica din Bucureºti. Are lucrãri remarcabile în
mecanica teoreticã, teoria mecanismelor, stabilitate elasticã, dinamica
autovehiculelor ºi maºinilor, publicate în cãrþi ºi articole valoroase.
Profesorul univ. dr. ing. Radu VOINEA, ca prorector al Institutului
Politehnic Bucureºti (1964-1967) ºi în înalta funcþie de rector al

Institutului Politehnic Bucureºti (1972-1981), a avut contribuþii
semnificative la dezvoltarea sistemului de învãþãmânt superior din
România. Personalitate ºtiinþificã de mare anvergurã, profesorul univ.
dr. ing. Radu Voinea a fost ales Membru corespondent al Academiei
Române în anul 1963, iar Membru titular în 1974. În 1972, a obþinut
titlul de Profesor Emerit, iar în 1974 titlul de Om de ªtiinþã Emerit. A
fost secretar general al Academiei Române (1967-1974), Preºedinte al
Secþiei de ºtiinþe tehnice al Academiei (din 1984) ºi Preºedinte al
Academiei Române (1984-1990). A fost preºedinte al Academiei de
ªtiinþe Tehnice din România (1997-2010). Ca semn al recunoaºterii
contribuþiei la dezvoltarea cercetãrii ºtiinþifice ºi învãþãmântului
românesc, profesorului academician Radu Voinea i s-a conferit titlul
de Doctor Honoris Causa din partea Universitãþii Politehnica din
Timiºoara, Universitãþii din Craiova, Universitãþii Tehnice Gheorghe
Asachi din Iaºi, Universitãþii Tehnice de Construcþii din Bucureºti,
Universitãþii din Piteºti, Universitãþii din Petroºani, Universitãþii
Dunãrea de Jos din Galaþi, Universitãþii ªtefan cel Mare din
Suceava, Universitãþii Transilvania din Braºov, Universitãþii
Ovidius din Constanþa, (1996-2002). Profesorul univ. dr. ing.
academician Radu VOINEA constituie un model de viaþã ºi activitate,
pentru generaþii de dascãli ºi studenþi, pentru noi toþi, cei care l-am
cunoscut ºi ca membru al primului Senat al Universitãþii Spiru Haret.
Va rãmâne pentru totdeauna în memoria noastrã.

500  17 mai 2010
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspunde,

 alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.
Pentru elementele de activ la
care s-au constatat deprecieri, pe
baza listelor de inventariere
întocmite distinct, comisia de
inventariere face propuneri privind
constituirea provizioanelor pentru
depreciere sau de înregistrare a unor
Student: Fiecare societate are obligaþia sã întocmeascã deprecieri suplimentare, pentru
situaþii financiare anuale. Care sunt acestea ºi ce fel de deprecierile ireversibile ale imobilizãrilor, acolo unde este cazul,
informaþii trebuie sã furnizeze ele?
precizând, totodatã, cauzele care au
a) politicile contabile utilizate determinat aceste deprecieri.
Profesor: Într-adevãr, fiecare
societate are obligaþia sã întocmeascã la întocmirea situaþiilor financiare
anuale/consolidate sunt în conforsituaþii financiare anuale.
Student: Ce reprezintã
Situaþiile financiare anuale mitate cu reglementãrile contabile
trebuie sã cuprindã (conform aplicabile;
solvabilitatea ºi ce presupune
b) situaþiile financiare anuale stabilirea acesteia pentru o
prevederilor Ordinului nr. 3129 din
oferã
o imagine fidelã a poziþiei
21.12.2005 pentru aprobarea
entitate de asigurare?
reglementãrilor contabile conforme financiare, a performanþei financiare
Profesor: Solvabilitatea reprecu Directivele europene specifice ºi a celorlalte informaþii referitoare
zintã numerarul disponibil pe termen
domeniului asigurãrilor cu modi- la activitatea desfãºuratã;
c) persoana juridicã îºi des- lung (numerar disponibil în viitor).
ficãrile ºi completãrile ulterioare):
fãºoarã activitatea în condiþii de
Solvabilitatea asigurãtorului
a) bilanþul;
continuitate.
reprezintã raportul dintre marja de
b) contul de profit ºi pierdere;
Situaþiile financiare anuale
solvabilitate de care dispune
c) situaþia modificãrilor capitalului
trebuie sã ofere o imagine fidelã a
propriu;
activelor, datoriilor, poziþiei asigurãtorul ºi marja de solvabilitate
d) situaþia fluxurilor de trezorerie; financiare, profitului sau pierderii minimã.
Marja de solvabilitate exprimã
e) notele explicative la situaþiile entitãþii, pentru respectivul
financiare anuale.
valoarea cu care activele unui
exerciþiu financiar.
Conform Legii contabilitãþii nr.
Situaþiile financiare trebuie sã asigurãtor sunt mai mari decât
82/1991, republicatã, situaþiile furnizeze informaþii care sã fie: valoarea obligaþiilor sale.
financiare anuale trebuie însoþite de  relevante pentru nevoile utiliStabilirea solvabilitãþii preo declaraþie scrisã de asumare a zatorilor de luare a deciziilor;
supune cunoaºterea riguroasã atât a
rãspunderii conducerii persoanei  credibile, în sensul cã:
riscurilor la care este expusã
juridice pentru întocmirea situaþiilor
 reprezintã fidel rezultatele ºi societatea, cât ºi a necesarului de
financiare anuale, în conformitate cu poziþia financiarã a societãþilor;
active pentru limitarea riscurilor.
 reflectã substanþa economicã
Directivele europene aplicabile
Pentru a desfãºura activitate de
a evenimentelor ºi tranzacþiilor, ºi asigurare fiecare asigurãtor trebuie
domeniului asigurãrilor.
În declaraþia scrisã a admi- nu doar forma juridicã;
sã menþinã cumulativ (conform pre sunt neutre, adicã nepãrtinitoare; vederilor Legii nr. 32/2000 privind
nistratorului, prin care îºi asumã
 sunt prudente;
rãspunderea pentru întocmirea
activitatea de asigurare ºi suprave sunt complete sub toate gherea asigurãrilor, cu modificãrile
situaþiilor financiare anuale, trebuie
aspectele semnificative.
sÎ se confirme ºi faptul cã:
ºi completãrile ulterioare):

de la Facultatea de Management Financiar-Contabil,

 prof. univ. dr. Marinicã DOBRIN

Student: Care sunt categoriile de persoane juridice ce
desfãºoarã activitatea de asigurare în România?
Profesor: În România activitatea
de asigurare se desfãºoarã în
conformitate cu prevederile legale, de
cãtre urmãtoarele categorii de
persoane juridice (denumite în
continuare entitãþi):
 societãþi de asigurare, de
asigurare-reasigurare ºi de
reasigurare (denumite în continuare
asigurãtori);
 brokeri de asigurare ºi/sau de
reasigurare (denumiþi în continuare
brokeri de asigurare);
Sintagma asigurãtori desemneazã
atât societãþile de asigurare, persoane juridice române, autorizate în
baza prevederilor Legii nr.32/2000
privind activitatea de asigurare ºi
supravegherea asigurãrilor, cu

modificãrile ºi completãrile
ulterioare, cât ºi sucursalele
asigurãtorilor sau reasiguratorilor
autorizaþi în statele membre care
desfãºoarã activitate de asigurare
sau de reasigurare pe teritoriul
României, în conformitate cu
dreptul de stabilire ºi libertatea de
a presta servicii.
Toate societãþile din domeniul
asigurãrii, din þara noastrã au obligaþia
sã organizeze ºi sã conducã
contabilitatea proprie la sediile
declarate pe teritoriul României
(conform prevederilor art. 1 din Legea
contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã
ºi Reglementãrilor contabile
conforme cu Directivele europene
specifice domeniului asigurãrilor).

Student: În ce constã cadrul juridic care reglementeazã
contabilitatea în domeniul asigurãrilor ºi care este moneda de
raportare?
Profesor: Cadrul juridic care
reglementeazã contabilitatea din
domeniul asigurãrilor este asigurat,
în principal, de:
 Legea contabilitãþii nr. 82/
1991, republicatã în M. Of. nr. 454
din 18 iunie 2008;
 Legea nr. 32/2000 privind
activitatea de asigurare ºi supraveghere
a asigurãrilor, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
 Ordinul preºedintelui CSA
nr. 3129/2005, pentru aprobarea
reglementãrilor contabile conforme cu Directivele europene
specifice domeniului asigurãrilor,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, publicat în M. Of. 1187
din 29 decembrie 2005 ºi modificat
de Ordinul nr. 7 din 26.06.2007, publicat în M. Of. 495 din 24 iulie 2007;
 Legea nr. 31/1990 privind
societãþile comerciale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Reglementãrile contabile pentru
unitãþile de asigurare-reasigurare se
elaboreazã de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor (CSA) ºi se

aprobã de Ministerul Finanþelor
Publice (MFP).
Contabilitatea se þine în limba
românã ºi în moneda naþionalã.
Contabilitatea
operaþiunilor
efectuate în valutã se þine atât în
moneda naþionalã, cât ºi în valutã,
potrivit reglementãrilor elaborate în
acest sens. Cursul utilizat pentru
conversia în moneda naþionalã a
situaþiilor financiare anuale
întocmite într-o altã monedã este
cursul de schimb valutar comunicat
de Banca Naþionalã a României,
valabil la data bilanþului. Acest curs
se prezintã în notele explicative.
Societãþile din domeniul
asigurãrilor au obligaþia sã conducã
contabilitatea în partidã dublã ºi sã
întocmeascã situaþii financiare
anuale ºi, dupã caz, consolidate.
O evidenþã contabilã strictã ºi
efectuatã la timp este esenþialã.
Student: Ce schimbãri au fost produse în plan legislativ
Sistemul contabil aplicat în prezent
ºi
dacã
acestea au influenþat industria asigurãrilor?
serveºte atât nevoilor de informare
ºi analizã ale entitãþilor organiProfesor: Evoluþia industriei aprobarea reglementãrilor conzatorice din domeniul asigurãrilor, asigurãrilor a fost puternic tabile conforme cu Directivele
cât ºi ale pãrþilor interesate.
influenþatã de schimbãrile produse europene specifice domeniului
publicat
în
în plan legislativ, în vederea alinierii asigurãrilor,
Student: Cui îi revine rãspunderea pentru organizarea la prevederile acquis-ului Monitorul Oficial, Partea I, nr.
comunitar. Astfel, în vederea 1187 din 29 decembrie 2005. Acest
ºi conducerea contabilitãþii în entitãþile de asigurãri?
armonizãrii legislaþiei specifice ordin a fost completat ulterior cu
Profesor: Rãspunderea pentru subordinea acestora, în domeniul asigurãrilor cu prevederile Ordinul nr. 7/2007 privind
europene
ºi modificarea ºi completarea
organizarea ºi conducerea con- contabilitãþii, se stabilesc de cãtre Directivelor
implementarea
acestora,
CSA
a Ordinului preºedintelui Comisiei de
tabilitãþii, în conformitate cu administrator sau altã persoanã care
prevederile legii, revine admi- are obligaþia gestionãrii societãþii adoptat prevederile Directivelor Supraveghere a Asigurãrilor nr.
privind conturile anuale ºi conturile 3129/2005 pentru aprobarea
nistratorului. În acest scop, respective, potrivit legii.
contabile
consolidate, pentru a se facilita Reglementãrilor
administratorul societãþii trebuie
Contabilitatea
poate
fi
tranziþia la IFRS, prin Ordinul nr. conforme cu Directivele europene
sã asigure, potrivit legii, condiþiile organizatã ºi condusã:
3129 din 21.12.2005 pentru specifice domeniului asigurãrilor.
necesare pentru:
 de cãtre personalul angajat al
 întocmirea documentelor societãþii;
justificative privind operaþiunile
 pe bazã de contract de prestãri
Student: Ce indicatori ar trebui interpretaþi pentru a
economice efectuate;
de servicii, de persoane juridice putea evidenþia situaþia financiarã realã a unei entitãþi de
 organizarea ºi þinerea autorizate de persoane fizice care au asigurare?
corectã ºi la zi a contabilitãþii;
calitatea de expert contabil.
Profesor: Pentru a putea
 activele admise sã reprezinte
 organizarea ºi efectuarea
Lucrãrile de contabilitate
inventarierii elementelor de activ întocmite poartã semnãtura evidenþia stabilitatea financiarã rezervele tehnice;
realã a unei societãþi de asigurare
 gradul de diversificare a
ºi pasiv, precum ºi valorificarea persoanelor autorizate.
rezultatelor acesteia;
Rãspunderea pentru aplicarea trebuie interpretaþi mai mulþi activelor;
 coeficientul de lichiditate;
 respectarea regulilor de necorespunzãtoare a reglemen- indicatori sau aspecte esenþiale,
cum
ar
fi:
 portofoliul de investiþii;
întocmire a situaþiilor financiare, tãrilor contabile revine directorului
 marja de solvabilitate;
 rata profitabilitãþii;
aprobarea, publicarea ºi depu- economic, contabilului-ºef sau altei
 gradul de solvabilitate;
 sistemul contabil de raportare;
nerea acestora la termen la persoane imputernicite sã înde rezervele tehnice;
 structura portofoliului.
organele în drept;
plineascã aceastã funcþie, împreunã
 pãstrarea documentelor cu personalul din subordine. În cazul
justificative, a registrelor ºi în care contabilitatea este condusã pe
Student: Societãþile de asigurãri au obligaþia sã
situaþiilor financiare;
bazã de contract de prestãri de
 organizarea contabilitãþii de servicii, încheiat cu persoane fizice efectueze inventarierea generalã a elementelor de
gestiune adaptatã la specificul sau juridice, autorizate potrivit activ ºi de pasiv deþinute la începutul activitãþii, cel
unitãþii.
legii, membre ale Corpului Experþilor
puþin odatã pe an pe parcursul funcþionãrii sale. Ce
Atribuþiile directorului eco- Contabili ºi Contabililor Autorizaþi
nomic, ale contabilului-ºef sau din România, rãspunderea pentru trebuie sã înþelegem prin acest proces de inventariere, cum
altei persoane împuternicite sã conducerea contabilitãþii revine se desfãºoarã ºi unde se consemneazã rezultatele
îndeplineascã aceastã funcþie, acestora, potrivit legii ºi prevederilor inventarierii?
precum ºi a personalului din contractuale.
Profesor: Inventarierea repre- situaþiei reale a bunurilor din
zintã ansamblul operaþiunilor prin gestiunea fiecãrei societãþi ºi
care se constatã existenþa tuturor cuprinde toate elementele de activ
elementelor de activ ºi de pasiv, ºi de pasiv, precum ºi bunurile ºi
cantitativ-valoric sau numai valoric, valorile deþinute cu orice titlu
dupã caz, la data la care aceasta se aparþinând altor persoane juridice
efectueazã.
sau fizice.
Inventarierea se desfãºoarã cu
Rezultatele inventarierii se
respectarea normelor legale consemneazã într-un proces verbal
(conform Ordinului Ministrului de inventariere, în care se înscriu,
Finanþelor Publice nr. 2861/2009 în principal, urmãtoarele elemente:
pentru aprobarea normelor privind
 data întocmirii;
organizarea ºi efectuarea inven numele ºi prenumele
tarierii elementelor de natura membrilor comisiei de inventariere;
activelor, datoriilor ºi capitalurilor
 numãrul ºi data actului de
proprii.). Societãþile din domeniul numire a comisiei de inventariere;
asigurãrilor trebuie sã respecte
 gestiunea inventariatã;
prevederile legale privind orga data începerii ºi terminãrii
nizarea inventarierii, regulile de operaþiunii de inventariere;
evaluare a elementelor patrimoniale
 rezultatele inventarierii;
ºi de reflectare a rezultatelor
 concluziile ºi propunerile
inventarierii fiind cele prevãzute comisiei cu privire la cauzele
în Ordinul Comisiei de plusurilor ºi ale lipsurilor constatate
Supraveghere a Asigurãrilor ºi la persoanele vinovate;
(CSA) nr. 3129/2005, cu
 propuneri de mãsuri în
modificãrile ºi completãrile legãturã cu acestea;
ulterioare.
 volumul bunurilor depreciate;
Comisia de Supraveghere a
 propuneri de scoatere din uz a
Asigurãrilor poate emite în materialelor de natura obiectelor de
completare reglementãri specifice inventar ºi de clasare sau casare a
cu privire la organizarea ºi unor stocuri;
efectuarea inventarierii elementelor
 constatãri privind pãstrarea,
de natura activelor, datoriilor ºi depozitarea, conservarea ºi
capitalurilor proprii. Inventarierea asigurarea integritãþii bunurilor din
are ca scop principal stabilirea gestiune;

 capitalul social vãrsat sau
fondul de siguranþã;
 marja de solvabilitate minimã.
Fondul de siguranþã reprezintã
o treime din marja de solvabilitate
minimã. Mãrimea fondului de
siguranþã nu poate fi mai micã decât
cea prevãzutã în legislaþia europeanã
din domeniul asigurãrilor ºi este
actualizatã prin norme emise de
autoritatea de supraveghere,
valoarea minimã a acestuia
stabilindu-se în funcþie de clasele de
riscuri subscrise.

Student: Ce indicã rentabilitatea ºi cum sunt determinaþi
indicatorii de rentabilitate specifici asigurãrilor?

Profesor: Capacitatea unui
asigurãtor de a fi rentabil va garanta
supravieþuirea ºi creºterea firmei.
Rentabilitatea indicã dacã condiþiile
existente sunt suficient de atractive
pentru a atrage fluxuri de capital în
domeniul asigurãrilor, în vederea
extinderii capacitãþii de asigurare.
Indicatorii de rentabilitate sunt
determinaþi prin:
 combinarea rezultatelor din
activitatea de subscriere ºi investiþii;
 raportarea profitului la
vânzãri, active ºi valoarea netã;
 determinarea câºtigurilor pe
acþiune.
Indicatorii de rentabilitate
specifici asigurãrilor sunt:
 rata combinatã;
 rata de daunã purã;
 rata de daunã netã;
 rata cheltuielilor.
Indicatorul cel mai frecvent
folosit este rata combinatã, care este
utilizatã ºi ca indicator al rentabilitãþii pe termen scurt.
Rata combinatã ilustreazã
performanþele obþinute din activiStudent: Cum poate fi definitã lichiditatea ºi cum poate tatea de subscriere pe întreaga
perioadã a exerciþiului financiar.
fi ea determinatã în cazul asigurãtorilor?
Rata combinatã este determinatã
Profesor: Lichiditatea reprezintã numerarul disponibil pe termen prin însumarea ratei daunei ºi a ratei
scurt.
cheltuielilor. Dacã ambele rate
Lichiditatea unui asigurãtor poate fi determinatã prin raportarea folosesc la numitor primele cuvenite,
disponibilitãþilor plus valoarea curentã a activelor investite la obligaþiile se obþine rata combinatã financiarã.
Primele cuvenite se determinã
societãþii faþã de asiguraþi.
ca diferenþã între primele brute
subscrise ºi variaþia rezervei de

CONTABILITATEA SOCIETÃÞILOR DE ASIGURÃRI
DIN ROMÂNIA ARMONIZATÃ CU DIRECTIVELE
EUROPENE ªI CU STANDARDELE
INTERNAÞIONALE DE CONTABILITATE

prime, si reprezintã ºi cifra de
afaceri a asigurãtorului.
Rata combinatã = rata de daunã
+ rata cheltuielilor.
Rata combinatã financiarã =
rata de daunã + rata cheltuielilor /
prime cuvenite.
Dacã din 100% scãdem rata
combinatã financiarã obþinem rata
profitului din subscriere.
Rata profitului din subscriere =
100% - rata combinatã financiarã.
Situaþia asigurãtorului este
favorabilã când rata combinatã a
activitãþii de subscriere este redusã.
Rata de daunã purã exprimã
relaþia dintre daune ºi prime ºi este
datã de formula:
Rata de daunã purã = daune
apãrute / prime cuvenite * 100%
Rezultatul acestui indicator
reflectã costul activitãþii de
subscriere.
Rata de daunã netã = daune
apãrute + cheltuieli de soluþionare
a daunei / prime cuvenite *100%
Rata cheltuielilor exprimã
relaþia dintre cheltuielile efectuate
ºi prime.
Rata cheltuielilor poate fi:
 comercialã;
 financiarã.
Rata cheltuielilor comercialã =
cheltuieli efectuate / prime
subscrise *100%
Rata cheltuielilor financiarã =
cheltuieli efectuate / prime cuvenite
*100%

Student: ªtim cu toþii cã acþionarii urmãresc
profitabilitatea.
Ce reprezintã profitul ºi ce implicã
Coeficientul de lichiditate este
Obligaþiile asigurãtorilor faþã
calcularea
acestuia?
dat de raportul dintre activele de asiguraþi pe termen scurt sunt:
lichide ºi obligaþiile pe termen scurt
ale asigurãtorului faþã de asiguraþi.
Coeficientul de lichiditate =
active lichide / obligaþiile pe termen
scurt ale asigurãtorului faþã de
asiguraþi
Activele lichide, atât pentru
asigurãrile generale (conform
Ordinului preºedintelui CSA
nr.113130/2006 pentru punerea în
aplicare a Normelor privind
activele admise sã acopere
rezervele tehnice brute pentru
asigurãtorul care practicã
activitatea de asigurãri generale,
dispersia activelor admise sã
acopere rezervele tehnice brute,
precum ºi coeficientul de
lichiditate, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare), cât ºi
pentru asigurãrile de viaþã
(Conform Ordinului preºedintelui
CSA Ordinul nr.113131/2006
pentru punerea în aplicare a
Normelor privind rezervele tehnice
pentru asigurãrile de viaþã,
activele admise sã le acopere ºi
dispersia activelor admise sã
acopere rezervele tehnice brute,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare), sunt:
a) titlurile de stat ºi obligaþiunile
emise de autoritãþile administraþiei
publice locale;
b) depozitele bancare;
c) disponibilitãþile în conturi
curente ºi casierie;
d) valorile mobiliare tranzacþionate pe pieþele reglementate
ºi supravegheate în urmãtoarele
condiþii:
 în limita a 5% din totalul valorilor
mobiliare emise de aceeaºi entitate;
 în calculul activelor lichide
obligaþiunile vor fi ponderate cu un
coeficient de 0,75;
 în calculul activelor lichide
acþiunile vor fi ponderate cu un
coeficient de 0,50;
e) titluri de participare la
organisme de plasament colectiv în
valori mobiliare (OPCVM) ponderate cu un coeficient de 0,90, în
limita a maximum 20% din activul
net pentru fiecare fond.
Activele lichide de la literele d
ºi e, vor fi luate în calculul
coeficientului de lichiditate în limita
a 50% din totalul activelor lichide.
Activele lichide grevate de
sarcini nu sunt luate în considerare
la calculul coeficientului de
lichiditate.

1. pentru asigurãri generale rezerva de daune brutã.
2. pentru asigurãri de viaþã:
 0,5% din sumele asigurate, în
cazul asigurãrilor de deces;
 maximum dintre 0,5% din
sumele asigurate ºi 10% din valorile
de rãscumpãrare, în cazul asigurãrilor care acoperã riscul de deces
ºi la care este garantatã o valoare
de rãscumpãrare;
 10% din valorile de rãscumpãrare, în cazul asigurãrilor care nu
acoperã riscul de deces ºi la care
este garantatã o valoare de
rãscumpãrare;
 rezerva de daune brutã.
Pentru activitãþile desfãºurate în
statele membre, activele lichide trebuie localizate pe teritoriul acestora.
În calculul coeficientului de
lichiditate, activele lichide se vor
evalua la valoarea de piaþã.
Asigurãtorii au obligaþia de a
avea coeficientul de lichiditate atât
pentru activitatea de asigurãri
generale, cât ºi pentru cea de viaþã,
de cel puþin 1. În situaþia în care
rata lichiditãþii are o valoare
subunitarã, atunci acest lucru indicã
o situaþie nefavorabilã societãþii, din
punct de vedere al lichiditãþii.
Societãþile de asigurare sunt
obligate sã aducã la cunoºtinþa
Comisiei de Supraveghere a
Asigurãrilor, în orice moment,
diminuarea valorii activelor lichide
care conduce la obþinerea unui
coeficient de lichiditate sub cel
prevãzut de norme. În astfel de
cazuri, conducerea societãþii va
înºtiinþa Comisia de Supraveghere
a Asigurãrilor cu privire la cauzele
diminuãrii lichiditãþii ºi va prezenta
un plan de mãsuri pe termen scurt,
în vederea îndeplinirii obligaþiei
unui coeficient de lichiditate
supraunitar.
Coeficientul de lichiditate se
raporteazã Comisiei de Supraveghere
a Asigurãrilor lunar.
Desigur, acesta este coeficientul
de lichiditate determinat pentru
activitatea de asigurare, conform
prevederilor legislaþiei specifice.
Un calcul al coeficientului de
lichiditate general, la nivelul tuturor
obligaþiilor de platã a asigurãtorului
nu este solicitat de legislaþie ºi nu
este publicat de asigurãtori, deºi
acesta ar prezenta informaþii mai
cuprinzãtoare privind lichiditatea
efectivã a asigurãtorului.

Profesor: Principalul obiectiv
al societãþilor de asigurãri ºi
reasigurãri este obþinerea de profit.
Calcularea profitului implicã
respectarea regulilor impuse pentru
dimensionarea veniturilor ºi
cheltuielilor înregistrate de firmã.
Profitul contabil reprezintã
diferenþa dintre venituri ºi
cheltuieli.
Profitul contabil se obþine prin
aplicarea unor norme contabile la
evenimentele financiare care
influenþeazã firma. Normele
contabile pot fi:
 principiile contabile generale;
 principiile contabile din
asigurãri;
 procedurile fiscale;
 principiile contabile ale unei
alte þãri;
 alte convenþii contabile.
Profitul economic reprezintã
modificarea activului net al unei
firme într-o perioadã datã.
Societãþile de asigurãri au cinci
surse de profit economic, ºi anume:
 profitul din activitatea de
subscriere (Ps);
 venitul net din investiþii (Vni);
 câºtigurile (pierderile) de
capital realizate (Cr);
 câºtigurile (pierderile) de
capital nerealizate (Cn);
 profiturile excepþionale (Pe).
Deci, profitul total este exprimat
prin urmãtoarea formulã:
Profit total = Ps + Vni + Cr + Cn + Pe;
Profitul din activitatea de
subscriere (Ps) este obþinut dacã
primele cuvenite, într-un exerciþiu
financiar, depãºesc volumul
daunelor apãrute (inclusiv cheltuielile cu soluþionarea daunelor).
Rata profitului din activitatea
de subscriere (Rp) = 1  rata
combinatã ajustatã,
unde: Rata combinatã ajustatã =

unde:
DI = daunele ºi cheltuielile de
soluþionare a daunelor înregistrate
pentru o perioadã datã
PC = primele cuvenite în
aceeaºi perioadã
CI = cheltuielile înregistrate în
aceeaºi perioadã
PS = primele subscrise în
aceeaºi perioadã

O societate de asigurãri poate
obþine profit scãzut din subscriere
datoritã:
 condiþiilor competitive de pe
piaþã;
 evoluþiei ciclice a profitului în
activitatea de asigurare;
 impactului oportunitãþilor de
câºtig din investiþii.
Venitul net din investiþii (Vni)
este format din:
 dobândã;
 dividende;
 venitul net obþinut din
investiþiile în active imobilizate.
Profiturile (pierderile) nete din
investiþii = profiturile (pierderile)
nete din vânzarea activelor + venitul
net din investiþii.
Rata câºtigurilor din investiþii
= profitul net din investiþii / media
activelor cu lichiditate mare.
Rata profitului din investiþii
= profitul total (pierderea) din
investiþii / media activelor cu
lichiditate mare.
Câºtigurile (pierderile) de
capital realizate (Cr) se realizeazã
atunci când asigurãtorii înregistreazã
un profit (pierdere) din vânzarea
unui activ la un preþ mai mare (sau
mai mic) decât costul lui. Profiturile
(pierderile) nete realizate din
vânzarea activelor sunt reflectate în
contul de profit ºi pierdere.
Câºtigurile (pierderile) de
capital nerealizate (Cn) nu sunt
incluse în contabilitatea veniturilor,
ele contribuie la profitul total al
societãþii, reprezentând o componentã a profitului economic,
deoarece influenþeazã activul net al
asigurãtorului.
Profiturile excepþionale (Pe)
sunt profituri obþinute din veniturile
ºi cheltuielile care nu sunt aferente
activitãþii de subscriere sau investiþii.
Profitul acþionarilor este
reprezentat de dividendele acordate
plus modificãrile apãrute în
valoarea de piaþã a acþiunilor.
Rata profitului de exploatare
este o ratã care prezintã profitul în
raport cu veniturile.
Rata profitului de exploatare
= Rata profitului din activitatea de
subscriere + Fondurile asiguraþilor
* profitul net din investiþii (altele
decât cele din acþiuni) / primele
cuvenite.
Rata profitului în funcþie de
activul net raporteazã profitul net
total la diferenþa dintre activele ºi
obligaþiile companiei, anume
= Profit net / activ net x 100%.

500  17 mai 2010

Opinia de bazã
(Urmare din pag.1)
Consolidarea mea în toate
formele de evoluþie personalã, aici,
o datorez însã atmosferei de
excepþionalã comunicabilitate,
permeabilitate, exigenþã ºi
încredere a rectorului Universitãþii,
profesorul Aurelian Bondrea, pe
care l-am cunoscut, aºa cum e ºi azi,
în vremurile în care prezenþa sa în
ministerul de resort era o garanþie a
echilibrului ºi dreptãþii.
ªi dumnealui i se atribuie o
biografie contrafãcutã. Tânãrul care
am fost þine minte prea bine oamenii
de
valoare
ai
perioadei
antedecembriste. Vocaþia de
constructor în spirit a generosului
boier de Vâlcea s-a ilustrat fireºte
in aceºti ani. Dupã Bondrea va
rãmâne în aceastã þarã (ºi nu numai
în ea) o durabilã vatrã de educaþie,
civilizaþie ºi intelectualitate.
Pentru noi, profesorii de la
USH, în ciuda vremurilor grele pe
care le trãim cu toþii, perspectiva
cea mai fecundã ar fi adâncirea
participãrii noastre la opera delicatã
de salvare a tinerei generaþii de
inculturã, violenþã, prost gust ºi
mizerie ºi de creare a unor
competenþe reale ºi a unui orizont
larg - umanist. Poate cã ar trebui sã
ne gândim la fructificarea inspiratã
a relaþiei noastre cu studenþii ºi sã
le oferim, pe lângã revista Opinia
naþionalã, niºte focare de spirit care

Opinia naþionalã reprezintã un forum original,
atractiv ºi util pentru
exprimarea liberã a ideilor
studenþilor, personalului
didactic ºi specialiºtilor din
domeniul socio-economic ºi
cultural. Revista contribuie
deopotrivã la asigurarea
calitãþii procesului de
învãþãmânt, prin publicarea
unor întrebãri ºi rãspunsuri din
lecþiile predate, opinii ale
studenþilor rezultate din
aplicaþii practice ºi studiul
manualelor, precum ºi
dezbateri ºtiinþifice, care
completeazã armonios resursele de învãþare ale
Universitãþii Spiru Haret.
La mulþi ani Opinia
naþionalã nr.500! Felicitãri
colectivului revistei!

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

sã-i atragã ºi care sã solidarizeze
singurãtãþile noastre.
Începusem acum câþiva ani, cu
un grup masiv de studenþi ai mei,
un cenaclu numit Har. Ne vedeam
o datã pe sãptãmânã, citeam lucrãri
ale oamenilor de talent din grup,
discutam ºi publicam, scriam despre
ei în publicaþiile pe care le
frecventam. De ce trebuie sã ne
cuprindã aºa de lesne depresia? Se
vede cu ochiul liber cât de
importantã este publicaþia noastrã.
Ea ar putea fi alimentatã ºi de
viitorii jurnaliºti, pe care îi avem în
faþa noastrã, la seminarii ºi la
cursuri.
Se întâmplã sã notez aceste
lucruri tocmai la sãrbãtorirea
revistei. Universitatea e mai
puternicã susþinând o asemenea
publicaþie serioasã ºi luminatã, deºi,
desigur, eu fac un alt fel de
gazetãrie. Modelul marilor
universitãþi din strãinãtate se
regãseºte în toate detaliile de
organizare ale Universitãþii Spiru
Haret, de la facultãþile propriu-zise
la televiziunea Universitãþii ºi la
Opinia naþionalã. E un îndemn
pentru cei tineri sã aibã, sã exprime
ºi sã-ºi apere opinia. România are
nevoie de oameni de meserie ºi de
conºtiinþã, care s-o ajute sã renascã.
Participarea noastrã, a USH, la acest
proces decisiv de iluminare a cât
mai multor compatrioþi ºi
contemporani înseamnã exercitarea
unui act de meserie ºi de conºtiinþã.

Spre
numãrul
1000

Cele 500 de numere ale Opiniei
naþionale reprezintã o biruinþã a
spiritualitãþii româneºti, care ºi-a
dovedit, ºi pe aceastã cale,
vitalitatea, în anii când pãrea
acoperitã de mâlul negaþiei ºi al
defetismului. Reprezintã, deopotrivã, una dintre cele mai fertile
punþi pe care Universitatea Spiru
Haret le-a clãdit între generaþiile
care au acumulat o experienþã
intelectualã ºi tinerii doritori s-o
ºtie, s-o cunoascã.
Drumul Opiniei naþionale spre
numãrul o mie este marcat de
numeroase biruinþi, iar locul ei în
istoria publicisticii româneºti
contemporane s-a statornicit.
Cei care au colaborat se pot simþi
mândri de ceea ce s-a realizat aici, iar
cei care au tipãrit-o pot sã aibã acelaºi
sentiment de mândrie, pentru cã au
participat la o operã culturalã legatã
de aceastã instituþie de culturã
Universitatea Spiru Haret care, va
împlini, curând, 20 de ani.

La aniversarã...

La vreme de Jubileu, gândul nostru bun însoþit de urãri pentru
îndelungã prelungire a lucrãrii de culturã, artã, ºtiinþã, pe care o
dedicaþi civilizaþiei de care ne-am cam îndepãrtat, reprezintã o
cuvenitã mãrturisire de apreciere, respect ºi chiar recunoºtinþã.
Consemnaþi în continuare Opiniile de care Naþia are mare
nevoie pentru a depãºi prea multele rãtãciri printre nimicurile
tarabelor suprasaturate de maculatura publicisticã!
Îndemnaþi, ca ºi pânã acum, tinerii, toþi oamenii þãrii sã
revinã în lumea trãirilor pentru valorile cunoaºterii prin arta
ºtiinþei de carte, pentru adevãrurile temeinice ale României de
Mâine, nu doar pentru clipele amãgitoare ale mondenului
agresiv de acum!
La mii de ediþii!

Un plãmân prin care
respirã Universitatea
Spiru Haret

Revista Opinia naþionalã, publicaþie a Fundaþiei România de Mâine
ºi al Universitãþii Spiru Haret, în paginile cãreia au publicat reputaþi
scriitori, academicieni ºi ziariºti, a ajuns la numãrul 500. Un adevãrat
eveniment cultural de prestigioasã þinutã, de încãrcãturã emoþionalã.
De la 1829 încoace, de la apariþia Curierului românesc al lui Ion
Heliade Rãdulescu, la Bucureºti, ºi a Albinei româneºti a lui Gh. Asachi,
la Iaºi, de la 1838, de când apãrea la Braºov, Gazeta de Transilvania a lui
Gh. Bariþiu, presa de bunã calitate a fost în toate provinciile noastre cel
mai viu laborator al conºtiinþei obºteºti.
Gãsindu-ºi colaboratori în rândul unor scriitori iluºtri din toate
generaþiile, de la Kogãlniceanu la Eminescu, Goga, Iorga, G. Cãlinescu,
Camil Petrescu, Nae Ionescu, pânã la Mihai Ungheanu, Nicolae Dan
Fruntelatã, Adrian Pãunescu, C.V. Tudor, Cristian Tudor Popescu, presa
din vremuri vechi  cum spunea poetul pãtimirii noastre  a fost o tribunã
consacratã de îndrumare a opiniei publice. Din acest tip de presã a fãcut
parte, prin cele 500 de numere ale sale, revista Opinia naþionalã.
Sub îndrumarea unui eminent sociolog, prof. univ. dr. Aurelian Gh.
Bondrea, pe baza programului Fundaþiei România de Mâine, revista, prin
colaboratori de înalt prestigiu, a continuat marile tradiþii ale presei
naþionale, a promovat valorile ºtiinþei, culturii româneºti ºi universale,
democraþia ºi colaborarea dintre diverse culturi, a cultivat limba naþionalã
ºi sentimentele patriotice în rândurile studenþilor ºi absolvenþilor,
constituindu-se, totodatã, într-o înaltã tribunã de informare asupra
cuceririlor moderne ale ºtiinþei ºi minþii omeneºti.
Prin cele 500 de numere, Opinia naþionalã a fost o oglindã fidelã a
marilor realizãri ale Universitãþii Spiru Haret, un plãmân, prin care a
respirat  dupã tradiþia presei de valoare, despre care strãlucitul publicist
Octavian Goga scria: De o sutã de ani respirãm prin presã, gazetele
sunt plãmânii neamului.
Încãlcând caracterul aniversar al evenimentului, trebuie sã spunem
cã, pentru a respecta adevãrul, o întinsã parte a presei de la noi are plãmânii
bolnavi, purtând microbii dezbinãrii de sine, pierderii credibilitãþii.

Prof. univ. dr. Ion Dodu BÃLAN

Subliniez aceastã idee, ºtiind cã tocmai atitudinea lor responsabilã ºi
autentic patrioticã, devenitã emblema acestei instituþii fraterne ºi a
oamenilor, care le alcãtuiesc ºi le îndeamnã, nu este pe placul unor
demagogi ºi oportuniºti, cocoþaþi la putere, care se bat cu pumnul în piept,
atribuindu-ºi însuºiri ºi merite, pe care nu le au ºi nu le-au avut nici în
trecutul pe care îl blesteamã cu spumele la gurã.
Aceste grupãri, oficiale sau mafiotice, se opun mijloacelor de educaþie
ºi presã, printre care ºi Opinia naþionalã, care luptã ca sã rãmânã vie, în
sufletul tineretului încrederea cã meritã sã te pregãteºti temeinic, sã
munceºti ºi sã fi cinstit ºi harnic, sã crezi în ziua de mâine a României.
Cu aceste gânduri, schiþate sumar, fiind ºi eu dintre numeroºi cititori
iar din când în când, ºi colaborator la Opinia naþionalã, ajunsã iatã cu
bine la 500 de numere, þin sã mã alãtur astãzi celor care îi doresc ºi ureazã
preafrumoasei reviste o viaþã lungã, pagini mereu inspirate ºi luminoase,
atât de necesare tuturor românilor.
La mulþi ani!

A citi Opinia naþionalã
a devenit parte a vieþii
noastre

Sã numeri pânã la 500 pe nerãsuflate este  credeþi-mã  un tur de
forþã .ºi astãzi, când evenimentele se precipitã cu atâta repeziciune, când
secolul trepideazã din toate încheieturile, parcã nici nu ai rãbdarea de a o
face. Cu toate acestea, existã oaze de liniºte, în care ceva te cheamã sã te
retragi puþin din calea vremuirii pentru a zãbovi asupra cuvintelor pline
de esenþa gândurilor ºi a ideilor ce privesc spre viitor.
Cadoul pe care redacþia revistei Opinia naþionalã îl face continuu, de
500 de ediþii încoace, cititorilor sãi ne obligã  la propriu - sã ne oprim
din activitatea cotidianã ºi sã ne acordãm rãgazul necesar de a o citi, de
fiecare datã, cu ochi proaspeþi. A o citi, nu a trece cu privirea peste paginile
ei, nu înseamnã a o rãsfoi, aºa cum se întâmplã cu multe alte publicaþii.
Opinia naþionalã este o revistã care ne þine întotdeauna la tensiunea
evenimentului universitar, a celui de culturã, la nivelul comunicãrii directe
între studenþi, licenþiaþi, masteranzi ºi marile conºtiinþe ale pedagogiei
româneºti de formaþie haretistã.
Desigur, Opinia îºi are povestea ei. Pornitã de la câteva pagini de
ziar, pe care trecerea timpului le îngãlbenea, dar nu le reducea forþa ideilor,
a crescut în timp, impunându-se cu aplomb. Or, tocmai forþa ºi adevãrul
ideilor pe care le-a transmis mereu este motivul pentru care, din totdeauna
ca ºi astãzi, revista este cititã, recititã ºi chiar adnotatã, pentru cã în ea
simþim viaþa acestui organism complex în care vibreazã pulsul universitar
prin reprezentanþii lui. A citi Opinia naþionalã a devenit parte a vieþii
noastre. A o colecþiona  de asemenea. A apãrut numãrul 500?!? Deja?!?
De necrezut! . Cum trece timpul!?!

Prof. univ. dr. Petru STOIANOV
Facultatea de Muzicã
a Universitãþii SPIRU HARET

La mulþi ani!

O revistã de suflet a comunitãþii
universitare Spiru Haret

0
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Ilie CIURESCU

5

Valeriu RÂPEANU

(Urmare din pag.1)
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OPINIA NAÞIONALÃ

În diferite momente ale existenþei, fiecare dintre noi ne confruntãm
cu obligaþia de a lua decizii. Avem atunci nevoie de experienþa altcuiva
care a trãit ceva asemãnãtor, care s-a implicat în rezolvarea unei probleme
ºi a reuºit sã gãseascã o soluþie sau chiar de competenþa unei persoane
specializate. Ne încurajeazã, ne inspirã ceea ce o persoanã, care a trecut
prin situaþia noastrã, are de spus.
Într-un peisaj publicistic colorat ca o junglã tropicalã, într-o lume în
care lemele ºi dilemele se confundã, în epoca în care trãim orice instituþie
de prestigiu are un mijloc de comunicare ºi de formare a imaginii. Apariþia
revistei OPINIA NAÞIONALÃ este beneficã atât pentru activitatea
facultãþilor din cadrul Universitãþii Spiru Haret, cât ºi pentru învãþãmântul
românesc în ceea ce priveºte problemele din epoca globalizãrii. Acestea
vin mai uºor ºi mai repede spre cititor, pun numeroase semne de întrebare
ºi îºi gãsesc în paginile revistei OPINIA NAÞIONALÃ rãspunsuri
formulate competent. Este vorba despre opiniile unor specialiºti de
prestigiu, membri ai Academiei Române, profesori universitari - care
supun analizei inteligente ºi constructive probleme esenþiale ale
economiei, justiþiei, educaþiei ºi învãþãmântului, cercetãrii ºtiinþifice ºi
avanseazã idei constructive privitoare la depãºirea stãrilor prin care trece
þara, la apãrarea ºi consolidarea interesului naþional al României. Alãturi
de acestea, în paginile revistei se gãsesc ºi opiniile documentate,
efervescente ºi implicate ale studenþilor, masteranzilor, doctoranzilor sau
ale tinerelor cadre didactice din Universitatea Spiru Haret.
Revista OPINIA NAÞIONALÃ, publicaþia sãptãmânalã de
informaþii, opinii si idei de larg interes naþional, editatã de Fundaþia
România de Mâine, creeazã astfel oportunitãþi pentru cooperarea în cadrul
comunitãþii academice, pentru creºterea creativitãþii, pentru lãrgirea capacitãþii
de a gândi critic ºi pentru a concretiza pe deplin potenþialul ºtiinþific.
Modul de prezentare graficã este deosebit, conþinutul articolelor,
interesant, deschiderea spre lume cu vizibilitate on-line actualizatã
sãptãmânal ºi toate acestea reflectã în bunã mãsurã preocupãrile faþã de
problemele de actualitate cu care se confruntã învãþãmântul academic
românesc, ca ºi problemele de strategie ºi de dezvoltare ale acestuia.
Prin politica sa editorialã, revista inspirã mediul universitar spre abordarea
unor probleme noi ºi spre dezvoltarea unor noi cãi de rezolvare a unor
probleme complexe ale societãþii contemporane. Revista furnizeazã
studenþilor informaþii cruciale pentru piaþa muncii din lumea în plin proces
de globalizare de astãzi, pentru cã Universitatea pe care o reprezintã s-a
strãduit în permanenþã, din multe puncte de vedere, sã atingã excelenþa
în predare, cercetare ºi servicii.
Tribunã de dezbatere a problemelor de interes naþional ale dezvoltãrii
României, de cultivare a valorilor culturii ºi civilizaþiei naþionale ºi
universale, revista OPINIA NAÞIONALÃ reflectã educaþia din
Universitate. Vorbind despre Universitate, mã gândesc la asocierea ei cu
vasele comunicante: ceea ce primeºte aici studentul se va reflecta pe
parcursul întregii lui existenþe, acest fapt întregind societatea. Prin esenþa
ei, Universitatea formeazã temelia societãþii morale a cunoaºterii. Prin
filierele ei multiple dirijeazã, organizeazã ºi - dispunând de mecanismulcheie (tinereþea descendenþilor) - orienteazã societatea.
Se spune cã tinereþea este perioada în care omul are un potenþial maxim
de dezvoltare ºi afirmare, potenþial pe care trebuie sã îl utilizeze cu
înþelepciune ºi raþiune, pentru cã nu va dispune de el pentru totdeauna.
Orientarea acestui potenþial creator a fost întotdeauna o preocupare a revistei
OPINIA NAÞIONALÃ, care acordã consultaþii în sprijinul pregãtirii
studenþilor în sistemul învãþãmântului cu frecvenþã redusã ºi zi, prin
intermediul paginii sãptãmânale Studenþii întreabã. Profesorii rãspund.
Pentru a putea avea succes în orice activitate ar întreprinde, omul
trebuie sã-ºi conºtientizeze simþul datoriei. Aceasta îl motiveazã pe om
sã persevereze în munca sa. Urez echipei redacþionale un sincer La mulþi
ani! la împlinirea celui de al 500 -lea numãr.

Conf. univ. dr. Luiza MARINESCU
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã

Sunt un vechi cadru didactic al
Universitãþii ºi, de-a lungul întregii
existenþe a instituþiei noastre, am
trãit apropiat sufleteºte de ziarul
Opinia naþionalã. Motive puternice
explicã legãtura dintre mine ºi acest
ziar.
De fiecare datã, ziarul m-a
ajutat sã cunosc problemele
esenþiale ale Universitãþii, motivele
progresului unor sectoare de
activitate ºi ale rãmânerii în urmã
ale altora, pentru ca sã pot orienta
mai eficient propria activitate spre
acele domenii care trebuiau repede
ºi eficient ajutate. Opinia naþionalã
m-a informat continuu asupra stãrii
de spirit a colegilor mei, cadre
didactice, vis-a-vis de problemele
care le stãteau în faþã. M-a þinut tot
timpul aproape de studenþi, care, la
rândul lor, au acces nelimitat la
paginile sale, putându-ºi exprima
opiniile, sã-ºi prezinte propriile
realizãri, ori neîmplinirile
constatate nu numai în activitatea
lor, dar ºi în cea a profesorilor. De
fapt, pentru studenþi, revista a fost
întotdeauna un veritabil mijloc al
învãþãrii, prin perseverenþa cu care
a publicat materiale didactice:

Vivat,
crescat,
floreat!

Înainte de toate  în nume
propriu, dar ºi în numele studenþilor
mei  vã mulþumesc pentru
excelentele numere ale revistei
Opinia naþionalã. Revista are un
conþinut complex, de o profunzime
ºi de o varietate impresionante ºi
este însoþitã de reprezentãri grafice
de mare fineþe.
Prin tematica de mare
actualitate, rubricile revistei cuprind
dezbateri privind probleme
importante
ale
activitãþii
desfãºurate în cadrul Universitãþii
noastre: curriculum, conþinut
ºtiinþific, modalitãþi de evaluare,
formare/perfecþionare pedagogicã,
dialog cu universitãþi euro-atlantice,
reflecþii, prezentarea vieþii artistice.
Implicit, prin abordarea unor
aspecte cotidiene ale culturii ºi ale
educaþiei, revista aduce în primplan aspecte ale învãþãmântului
universitar românesc, cum este
dezbaterea Proiectului Legii
Educaþiei Naþionale.
Accentul pus pe fluxul miºcãrii
educaþionale ºi literare actuale,
evocarea unor nume mari ale
literaturii române, conturarea
realitãþii românilor de dincolo de
Prut  toate acestea contribuie
negreºit la succesul revistei Opinia
naþionalã.
Nu în ultimul rând, vã exprim
 cu plãcere ºi emoþie  întreaga
gratitudine pentru interesul
manifestat de colectivul dv.
redacþional de a se apleca asupra
preocupãrilor Cercului studenþesc
ºtiinþific ºi de creaþie literarã al
Facultãþii de Limba ºi Literatura
Românã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, dar ºi de a da curs
contribuþiei pe care am avut-o  prin
articole sau eseuri  în spaþiul
revistei dumneavoastrã.
Vã felicit pentru munca depusã,
pentru viziunea ºi pentru echilibrul
demonstrat
în
asigurarea
conþinutului armonios al revistei!
Cred cã cea mai potrivitã urare
pentru revista Opinia naþionalã, la
apariþia numãrului 500, ar fi
aceasta: Vivat, crescat, floreat!
La mulþi ani!

Conf. univ. dr.
Mioriþa GOT
Facultatea de Limba ºi
Literatura Românã

planuri de seminar, consultaþii,
sinteze ale unor cursuri etc.
Opinia naþionalã a gãzduit de
fiecare datã momentele importante
din viaþa ºtiinþificã a Universitãþii,
de pildã, conþinutul sesiunilor
ºtiinþifice ale diferitelor colective
ale Universitãþii, tematica ce era
dezbãtutã, principalele concluzii la
care ajunsese. ªi acesta este un
element de prim ordin în ridicarea
calitãþii procesului de învãþãmânt în
componentele sale esenþiale. Eu
însumi am publicat în paginile sale
zeci de articole, unele având un
caracter mai general, de informare,
altele, care conþineau în germen
structura unei viitoare lucrãri
ºtiinþifice. În acelaºi timp, revista a
creat posibilitatea unui dialog
amplu între cadrele didactice ºi
studenþi asupra cursurilor, asupra
conþinutului învãþãmântului,
studiilor de caz, al seminariilor,
contribuind la întãrirea orientãrii
mai pragmatice a învãþãmântului în
Universitate.
De asemenea, studenþii au putut
cunoaºte, prin intermediul ei,
posibilitãþile oferite de Universitate
în domenii conexe învãþãmântului

artistic. Apreciem atitudinea de
promovare a tinerelor valori dintre
studenþii haretiºti, care dau dovadã
de cele mai multe ori de un adevãrat
talent. De asemenea, marcarea
reuºitelor la competiþiile din diverse
domenii reprezintã un aspect demn
de lãudat, întrucât promovarea ºi
aprecierea valorilor tinere constituie
fundamentul progresului cultural al
societãþii, valori care se aflã
permanent în atenþia conducerii
Universitãþii Spiru Haret ºi a

Timpul, ca un carusel neobosit de bâlci, ne poartã
mai departe în scârþâitul aproape imperceptibil al
Galaxiei, ce ne oferã ºansa unei panoramãri circulare,
ce, datoritã vitezei, face ca fiecare imagine sã fie
fulgurantã, sã lase în urma sa un contur neclar, o patã
de culoare incertã, ca o coadã de cometã misterioasã,
ce trece pe negrul firmament al boltei înstelate.
Urme pe aer, urme pe vânt, urme în praful unui
drum de þarã sau pe o cãrare de pe malul unui curs de
apã...
Urme de paºi, urmele unei posibile prezenþe...Dar
mai sunt ºi altfel de urme: urme din arhiva noastrã
memorialisticã ºi sentimentalã. Sunt urme  sentiment
ºi urme  eveniment.
Din aceastã categorie face parte ºi ziua de astãzi,
ca sumã a celor 500 de ediþii Opinia naþionalã, loc
de dialog dintre studenþii facultãþilor Universitãþii
Spiru Haret ºi profesori, dar ºi tribunã a înaltelor
exigenþe pedagogice.
Apãrut dintr-o necesitate acutã de comunicare,
sãptãmânalul Opinia naþionalã oferã cititorilor sãi o
largã paletã de informaþii ºi idei de larg interes
naþional.
Un colectiv de redacþie inimos coordoneazã
procesul de creaþie a acestui sãptãmânal, asigurând
spaþiu la discreþie dezbaterii tuturor problemelor
ridicate de un prezent democratic, tumultos ºi novator,
aflat în contact direct cu întregul mapamond.
Întregul corp profesoral, dar ºi studenþii ºi
masteranzii Universitãþii Spiru Haret au acces la
paginile Opiniei naþionale, reuºind sã aducã la
cunoºtinþa celor interesaþi noutãþile legate de procesul
Ajuns la frumosul numãr de
500 apariþii, sãptãmânalul Opinia
naþionalã, trãieºte momente ce
marcheazã pozitiv evoluþia sa în
istoria presei din þara noastrã ºi
atrãgând atenþia, din ce în ce mai
mult, prin ponderea pe care a
cãpãtat-o ca organ de opinii ºi idei
care promoveazã valorile culturii
ºi civilizaþiei naþionale ºi
universale.
În paginile revistei se
vehiculeazã constant idei de
avangardã, de larg interes
naþional major, opinii privitoare
la promovarea ºi protejarea
valorilor, a informaþiilor ºi a
programelor cultural-educative.
Opinia naþionalã a contribuit
foarte mult la adâncirea caracterului academic al învãþãmântului
vocaþional din Universitatea
Spiru Haret, din care face parte
ºi Facultatea de Educaþie Fizicã
ºi Sport, cea mai mare instituþie
de profil din România.
Existenþa
revistei
Universitãþii Spiru Haret se
constituie permanent într-un
spaþiu de comunicare, dialog ºi
prezentare a evenimentelor
specifice facultãþilor, în scopul

VIAÞÃ LUNGÃ!

Sunt o cititoare constantã a revistei Opinia naþionalã ºi doresc sã vã
felicit cu prilejul aniversãrii celui de-al 500-lea numãr.de apariþie. Este un
moment de bilanþ, dar ºi de satisfacþie pentru o muncã susþinutã, fãcutã cu
pasiune ºi profesionalism. Apreciez revista Opinia naþionalã pentru modul
complex ºi competent în care sunt abordate temele ºi problemele
învãþãmântului universitar, educaþiei, culturii ºi ºtiintei, constituind un
instrument valoros în pregãtirea noastrã. Am citit în paginile revistei opiniile
unor specialiºti în jurnalism, academicieni ºi profesori universitari, opinii
deosebit de utile pentru noi, studenþii, aflaþi la început de carierã. Prin
consultaþiile, dezbaterile ºi interviurile publicate, revista Opinia naþionalã
reuºeºte sã apropie studentul de profesori ºi de meseria de jurnalist. Pentru
studenþii de la Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice revista,
Opinia naþionalã este un adevãrat laborator, pentru cã ne oferã ºansa de a
face practicã într-o redacþie unde întotdeauna am avut ceva de învãþat.

Mariana Iuliana VASILE,
studentã, anul II, Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice

Societãþii Naþionale Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.
Prezentarea întrunirilor ºi
conferinþelor internaþionale la care
participã delegaþii din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, reflectã
prestigiul ºi imaginea acesteia pe
plan internaþional. Acest aspect ne
face conºtienþi de valoarea
instituþiei pe care o reprezentãm ºi
ne motiveazã sã menþinem aceste
standarde.
Considerãm cã informaþiile
oferite de cadrele universitare sunt

Aurelian Gh. Bondrea de cãtre
Preºedinta Consiliului American al
Educaþiei, din care cu toþii am avut
de învãþat lucruri deosebit de utile
ºi semnificative pentru evoluþia
actualã ºi de viitor a Universitãþii.
Desigur, sunt mult mai multe
aspecte pe care am putea sã le
dezvoltãm în aceste rânduri, dar
suntem siguri cã Opinia naþionalã
vorbeºte, prin conþinutul sãu ºi prin
forma de realizare a materialelor
publicistice, despre preocupãrile
sale, despre cititorii cãrora le sunt
adresate ºi despre eficienþa lor
asupra publicului decât am putut sã
o realizãm noi acum. Mi-aº permite,
totuºi, în încheiere o micã sugestie.
Prestigiul publicaþiei, utilitatea sa
pentru universitate ºi pentru cititori
ar putea creºte semnificativ, dacã
ziarul ar avea o apariþie sistematicã,
precisã, dacã ar apãrea ºi la oficiile
de difuzare a presei din Bucureºti
ºi din alte localitãþi.
La mulþi ani ziarului ºi
slujitorilor sãi devotaþi!

Profesor universitar dr.
Constantin MECU

La mai multe Opinii naþionale

Liantul între studenþii din teritoriu ºi Universitate

Opinia naþionalã este, cu
siguranþã, o publicaþie apreciatã,
fiind marca Fundaþiei România de
Mâine, cel mai mare trust media
universitar din þarã
Dorim sã felicitãm colectivul de
redacþie al Opiniei naþionale pentru
întreaga activitate desfãºuratã de-a
lungul anilor. Sãptãmânal, reuºiþi sã
aduceþi la cunoºtinþa studenþilor, cu
promptitudine ºi profesionalism,
cele mai noi informaþii, cele mai
interesante articole ºi analize în
domeniile ºtiinþific, cultural,

 cele culturale, sportive, turistice,
cele privind întâlnirile amiabile cu
personalitãþi ºtiinþifice, culturale,
care au trecut în fiecare an pragul
Universitãþii. O contribuþie de
seamã a revistei a constat în ampla
prezentare a desfãºurãrii vizitei
unor
personalitãþi
române
importante în universitatea noastrã,
dar ºi a participãrilor preºedintelui
ºi rectorului Universitãþii de mare
rezonanþã pe plan internaþional ºi,
în egalã mãsurã, pe plan intern.
Menþionez, din prima categorie,
întâlnirile cadrelor didactice cu
numeroºi membri ºi membri de
onoare ai Academiei Române:
regretaþii Radu Voinea ºi N. N.
Constantinescu, cu Alexandru
Surdu º.a. Din a doua categorie, au
rãmas memorabile vizitele
Patriarhului
Teoctist
în
Universitatea noastrã, cele ale unor
rectori din universitãþi occidentale
ºi, mai ales, vizitele preºedintelui ºi
rectorului Universitãþii noastre la
conferinþe, congrese, organisme
proeminente pe plan internaþional.
A stârnit între noi o vie emoþie
primirea excepþionalã fãcutã
domnului rector ºi preºedinte

de un real interes, Opinia naþionalã
reprezentând o punte de legãturã
între studenþii din teritoriu ºi
facultãþile la care sunt înscriºi.
Sperãm ca ºi în continuare sã ne
bucurãm de aceeaºi calitate a
articolelor ºi sã ajungem sã
sãrbãtorim împreunã numãrul 1000!

Centrul tehnologic
e-learning Slobozia
Director,
Floricica DUMITRU

pedagogic, dar ºi de cel de cercetare ºtiinþificã ºi de
creaþie artisticã.
Facultãþile vocaþionale din cadrul Universitãþii
Spiru Haret ºi-au gãsit întotdeauna un bun aliat în
sãptãmânalul Opinia naþionalã, aici apãrând
programul Televiziunii România de Mâine ºi al
Radioului RRM Student FM, mijloace mass-media
unice prin specificitatea misiunii ce ºi-au asumat-o,
unde sunt prezentate, printre alte lucruri deosebite,
astât creaþiile catedrelor de muzicã ºi teatru, cât ºi
competiþiile sportive, la care participã studenþii ºi
masteranzii Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport.
Editura Fundaþiei România de Mâine ne prezintã
în paginile sãptãmânalului Opinia naþionalã noutãþile
sale editoriale, ce includ note de curs ºi cãrþi de
specialitate, atât de necesare studenþilor ºi
masteranzilor noºtri, dar ºi valoroase volume de
cercetare ºtiinþificã din seria Analele Universitãþii
Spiru Haret.
Aºteptãm cu nerãbdare apariþia fiecãrui numãr al
sãptãmânalului Opinia naþionalã pentru a fi la curent
cu noutãþile din învãþãmântul superior românesc ºi
internaþional ºi pentru a fi pregãtiþi sã facem faþã
provocãrilor pe care ni le aduce un mileniu III tumultos
ºi plin de provocãri, dar în care educaþia se va dezvolta
pe noi coordonate, în concordanþã cu dezvoltarea
ºtiinþei ºi tehnicii, a comunicãrii instantanee actuale,
ce acoperã arii spaþiale la nivel planetar.
La mulþi ani! ºi la mai multe Opinii naþionale!

Cancelarul Facultãþii de Teatru
Lector univ. dr. George V. GRIGORE

cunoaºterii ºi eficientizãrii vieþii
universitare.
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport a Universitãþii Spiru Haret
s-a bucurat ºi ea de reflectarea în
paginile revistei a evenimentelor
reprezentative ale activitãþii sale.
Au fost prezentate, de fiecare datã,
succesele sportive ale studenþilor ºi
masteranzilor noºtri, deveniþi
campioni olimpici ºi mondiali,
europeni ºi balcanici, care împletesc
rezultatele studiului din sãlile de
curs, seminarii, laboratoare ºi
lecþiile practice desfãºurate în
bazele sportive ale Complexului
sportiv universitar Spiru Haret, cu
activitatea lor sportivã de mare
competiþie, ceea ce înseamnã o
acerbã ºi permanentã luptã pentru
obþinerea unor înalte performanþe
sportive internaþionale, pentru
cucerirea victoriilor ce aduc glorie
României.
Slujind în primul rând
cunoaºterea, paginile Opiniei
naþionale sunt citite nu numai de
studenþi, masteranzi ºi, bineînþeles,
de cadrele didactice, dar ºi de
pãrinþi, iubitorii sportului din þara
noastrã interesaþi sã afle cât mai
multe despre performanþele

studenþilor, ale haretismului,
acest fenomen universitar
românesc contemporan, care îºi
sãrbãtoreºte revista, acest
purtãtor de cuvânt teoreticometodico-ideatic, ajunsã la
numãrul 500.
Demn de subliniat este ºi faptul
cã mulþi dintre studenþii, masteranzii
ºi cadrele didactice din facultatea
noastrã ºi-au încercat pentru prima
datã tocul scriitoricesc în paginile
Opiniei naþionale.
Nouã, celor din Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport, revista
Opinia naþionalã ne-a insuflat de
fiecare datã nevoia de
perfecþionare, de obþinere a
calitãþii în tot ceea ce
întreprindem în activitatea
didacticã, ºtiinþificã ºi sportivã,
ne-a arãtat ce înseamnã excelenþa
ºi pentru aceasta urãm viaþã lungã
periodicului pe care îl aniversãm.

Prof. univ. dr.
Septimiu TODEA
Facultatea
de Educaþie Fizicã
ºi Sport a Universitãþii
Spiru Haret

500
de ediþii

Luna mai este, se pare, timpul
cel mai potrivit aniversãrilor,
jubileelor ori sãrbãtorilor îmbrãcate
în culoare ºi bucurie; bunãoarã,
cinci sute de ediþii ale revistei
Opinia naþionalã. Sãrbãtoarea se
cuvine a fi a celor ce au construit
numãr de numãr acest numãr, cu
rãbdare ºi profesionalism; de bunã
seamã ºi a celor care au citit-o
numãr de numãr, regãsind în
paginile ei sentimentul cã aparþin
unei familii, cã e ceva mai mult
decât o gazetã pe care o cumperi
de la chioºc, pentru ca mai apoi s-o
uiþi în metrou ori, poate, sã-þi
slujeascã drept hârtie de împachetat.
500 este mai frumos ca 1000,
dupã cum cincizecimea credinþei
este deasupra sutei cazone; cinci
este al mâinii, al petalelor de floare,
al primãverii. O primãvarã
schingiuitã de interminabila
tranziþie, rostogolitã deja pe
derdeluºurile glaciare ale curbelor
de sacrificiu, pomenite pânã acum
doar în cãrþile de istorie. O
primãvarã care mai are dreptul sã

se numeascã aºa fiindcã între toate
cele, neaºteptat de rele, de urâte ºi
de nemeritate, ce o însoþesc în ãst
an, poartã împletitã în cingãtoarea
ei de Pandora, mlãdiþa modestã, dar
perenã, a speranþei.
Speranþa cã, din marea familie
a studenþilor, absolvenþilor, a
profesorilor ºi a tuturor celor care
fac un apostolat de mileniu trei din
educaþie ºi o profesiune de credinþã
din excelenþã, va veni o schimbare.
O schimbare a paradigmelor ce
definesc societatea ºi a prioritãþilor
ei; de schimbarea, de reformarea
profundã, de substanþã ºi expresie
a prioritãþilor în toate domeniile
vieþii sociale, dar, cu deosebire, în
educaþie ºi culturã, depinde
sãnãtatea, ºi echilibrul moral al
generaþiilor viitoare, vigoarea lor de
reacþie ºi acþiune.

Constantin SLEDZ,
absolvent al Facultãþii de
Sociologie-Psihologie a
Universitãþii Spiru Haret
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Prezentul continuu al Dicþionarului Tezaur al Limbii Române
Academician
Marius SALA:

Academician
Dan BERINDEI:

Douã sute de oameni
au lucrat, în decursul
anilor, la devenirea
Dicþionarului-Tezaur

Un Dicþionar, în fond,
este veºnic deschis

Corneliu TOADER: Domnule academician, suntem la câteva zile
dupã un moment absolut fast al vieþii noastre spirituale. Într-o sesiune a
Academiei Române, a fost celebrat faptul cã, la peste un veac când a fost
început, Dicþionarul  Tezaur al Limbii Române s-a împlinit prima formã,
nu definitivã, întrucât un asemenea tip de operã nu se terminã niciodatã.
Dar, dumneavoastrã, aveþi mai multe date ºi elemente despre aceastã
minunatã clipã de vârf a unei încununãri, a unei activitãþi la care au
participat multe dintre personalitãþile ale cãror portrete sunt expuse la
Academia Românã. Suntem, domnule academician, la câteva zile dupã
aceastã sesiune solemnã. Ne-aþi putea prezenta, succint, câteva din
avatarurile acestui dicþionar?
Academician Dan BERINDEI: Da, Dicþionarul, în primul rând, se
înscrie printre marile proiecte care au fost ºi sunt în sarcina Academiei
Române, de peste 140 de ani. Este una dintre misiunile principale ale
Academiei de a realiza mari proiecte, de largã respiraþie ºi de utilitate
naþionalã, de o utilitate generalã. Printre ele, de la început, s-a impus
Dicþionarul. Aventurile Dicþionarului au fost lungi, foarte lungi, ºi au
fost în fond ºi niºte aventuri pricinuite de tinereþea unei culturi naþionale.
La început, a fost un prim Dicþionar, care a ºi apãrut, a lui Massim ºi
Laurian. A apãrut, apoi, în 77, al doilea, dar, din pãcate, acest Dicþionar
era sub impactul latinismului. Deci, era foarte greu de folosit ºi avea
mult balast, care se cerea înlãturat În acelaºi timp, autorii sãi au ignorat
ceea ce li se pãrea, sã spunem, neromanic. S-a trecut, dupã aceea, la faza
a doua. S-a hotãrât ca, cel mai cãrturar dintre cãrturari, Bogdan
Petriceicu Hasdeu, sã capete sarcina Dicþionarului. Între timp, a intervenit
ºi Regele Carol cu o importantã donaþie de sprijin material pentru
realizarea acestui proiect. Hasdeu a lucrat cu sârg, dar în stilul lui, era un
om  un fantast, un plin de imaginaþie ºi, în acelaºi timp, era un cercetãtor
pasionat, care mergea pânã la mãduva problemelor. Din pricina aceasta,
el a ajuns de la litera A ºi pânã la bãrbat, dupã ani de zile. Lucrul acesta
n-a convenit, este cunoscut ca Magnum Etimologicum Romaniae, n-a
convenit colegilor sãi ºi instituþiei în ansamblul ei, societãþii savante în
ansamblul ei, ºi s-a dat sarcina lui Alexandru Philippide. Alexandru
Philippide are meritul de a fi strâns, el ºi colectivul pe care ºi l-a format,
un numãr uriaº de fiºe, care vor folosi ºi urmãtorilor care vor prelua,
apoi, aceastã sarcinã. Dar el, practic, nu a dus Dicþionarul mai departe
de cuvântul bãrbat. Adicã, voia întâi sã adune materialul pentru întregul
Dicþionar ºi apoi sã treacã la redactare. ªi, aºa s-a ajuns, la proiectul al
treilea, dacã vreþi, sau al patrulea, mai bine zis, la Sextil Puºcariu. Acum
aproximativ 105 ani. Sigur cã au lucrat foarte mulþi. Sextil Puºcariu ºi-a
încetat activitatea la Dicþionar prin 1948, la cuvântul lojniþã. Dupã aceea,
sarcina a trecut asupra Institutului de lingvisticã, care fusese creat între
timp. Cei mai de seamã lingviºti ai noºtri au suferit niºte cutremure
personale, pentru cã nu prea erau de acord cu lucrarea lui Stalin, Stalin ºi
problemele lingvistice ºi, din pricina aceasta, au apãrut din nou amânãri,
dar, dupã aceea, spre sfârºitul anilor50, s-a trecut la un lucru metodic ºi
de atunci lucrul a continuat pânã în zilele noastre, când, iatã, ultimul
volum a apãrut. Sigur, dumneavoastrã aþi amintit la început cã un
Dicþionar, în fond, este veºnic deschis. Asta este realitatea. Ca sã ne
liniºtim, trebuie sã spun cã o echipã întreagã, din cadrul Academiei
Franceze ºi al celorlalte institute al celorlalte Academii din cadrul
Institutului Franþei, se întruneºte sãptãmânal, pentru a rezolva probleme,
în special ale neologismelor, dacã sunt sau nu sunt acceptate în limba
francezã. Deci, ºi acolo, într-o limbã atât de elaboratã ºi atât de lucratã,
sã spun, de gramaticieni, ºi acolo se impun aceste revizuiri. Deci, sigur,
acum se va impune sã se porneascã de la început, dar, este drept, cã acum
se lucreazã pe o þesãturã finitã, se ia termen cu termen: rãmâne, mai trebuie
scurtat ºi, mai ales, dacã mai trebuie adãugat. De o sutã ºi atâþia ani de
zile, multe cuvinte au intrat în limba românã.
Corneliu TOADER: Domnule academician, având în vedere plastica
ºi metamorfoza cotidianã a limbii, când spunem Dicþionar-Tezaur,
înseamnã cã, practic, el reprezintã, în structura sa, fondul etimologic
fundamental. Dar o limbã vie are ºi un pachet de arhaisme, care trec
doar în partea livrescã pentru eternitate, dar are ºi un pachet de
barbarisme, care, totuºi, devin neologisme, sunt asumate...
Academician Dan BERINDEI: Intrã ºi ele, la un moment dat, în
Tezaur.
Corneliu TOADER: Conform Appendix Probi, cum facem în acest
context?
Academician Dan BERINDEI: Foarte bine. În noua ediþie a
Dicþionarului vor intra ºi aceste cuvinte. Nu se va putea scoate nimic din
Tezaur, chiar un cuvânt care nu se mai foloseºte va rãmâne acolo, ca în
Tezaur. Dar, în acelaºi timp, cum am spus, limba e vie, Academia este
instituþie vie, nu este numai un forum de consacrare. Chiar la vârstele
noastre înaintate, noi lucrãm ºi, nu numai cã lucrãm, dar trebuie sã fim în
pas cu vremea, trebuie sã slujim societatea, trebuie sã slujim aceastã
naþiune prin munca noastrã intelectualã, de elitã dacã vreþi. ªi asta
ºi facem.
Corneliu TOADER: Asocierea termenilor enciclopedic cu
tezaur reprezintã un factor de studiu pentru cei care sunt atât în mediul
academic, cât ºi în alte medii ºi care vor avea dorinþa de a frecventa
acest monument al limbii române. V-aþi gândit ºi la o variantã restrânsã?
Academician Dan BERINDEI: Evident, tot timpul a fost aceastã
preocupare. ªtiþi cã a fost, acum vreo 60 de ani, varianta patru volume
º.a.m.d., o variantã într-un singur volum. Se va face acest lucru, mai ales
pentru cuvintele uzuale
Corneliu TOADER: Adicã un Dicþionar al limbii române
contemporane?
Academician Dan BERINDEI: Exact, exact, dar Tezaurul rãmâne
tezaur. Acolo nu numai cã trebuie cuprinse aceste cuvinte, dar trebuie
explicate, trebuie date exemplele, mai ales când e vorba de cuvinte din
Tezaur, care nu se mai folosesc. Deci, trebuie sã pui la îndemâna
românului, ºi peste douã sute de ani, limba înaintaºilor sãi, sã ºtie cum se
spunea atunci la un lucru sau la altul º.a.m.d.
Corneliu TOADER: În acest context, domnule academician, recent
au fost încheiate Caietele de studiu Eminescu, integral date publicului,
în varianta aceasta. V-aþi gândit, la o formã, eventual electronicã, sau o
formã de studiu, care sã fie accesibilã facultãþilor ºi universitãþilor de
profil?
Academician Dan BERINDEI: Cum sã vã spun, cred cã da, dar
mai bine vorbiþi cu colegul meu, academicianul Marius Sala, este
vicepreºedintele care rãspunde de acest domeniu al Dicþionarului. Dar
aþi amintit de Caietele Eminescu ºi aº vrea sã spun, în legãturã cu asta,
pentru cã au fost atâtea vorbe stupide, cã, de fapt, nu s-a înþeles un lucru
foarte simplu: cã noi astãzi avem laboratorul lui Eminescu în sute de
exemplare, fiecare însemnare a lui existã pentru veºnicie. Aceastã lucrare
a fost fãcutã cu sacrificii materiale, Parlamentul ne-a ajutat ºi trebuie
sã-i mulþumim; ºi aici trebuie sã spun cã fostul nostru preºedinte,
academicianul Eugen Simion, preºedintele Secþiei de Filologie ºi
Literaturã a Academiei Române, a fost cel care s-a implicat foarte tare în
realizarea acestui proiect. Trebuie un cuvânt de mulþumire ºi pentru Ion
Caramitru, care, fiind ministru al Culturii, acum nu mai þin minte câþi,
zece ani, ne-a procurat ºi a dãruit Academiei un aparat foarte performant,
cu care s-au putut face aceste fotocopii extraordinare, care au fost aduse
la prospeþimea momentului când au fost scrise de Eminescu. Este un
instrument de lucru extraordinar ºi care, în acelaºi timp, apãrã tezaurul
scrisului lui Eminescu, care acum poate sã stea liniºtit, pentru cã orice
cercetãtor va veni mai degrabã la aceastã replicã foarte frumos realizatã

ºi va lucra pe ea. Iar Eminescu avea, din punct de vedere al preocupãrilor
lui, cum sã spun, preocupãri extraordinar de variate: era un om multivalent,
nici nu ne dãm seama de dimensiunile lui, dar având în faþã toatã aceastã
operã a lui de-o viaþã, putem afla. Evident, cã nu orice cetãþean poate
sã-ºi cumpere aceste caiete, sunt foarte scumpe, dar ele vor fi în
principalele biblioteci, sunt în momentul de faþã, ºi vor putea fi utilizate
cu un folos foarte mare. Din nou, Academia ºi-a fãcut datoria faþã de
acest mare, mare înaintaº al literaturii noastre. Aº vrea sã mai spun cã
noi, umaniºtii din cadrul Academiei, avem ca principalã sarcinã
menþinerea unei memorii vii, în timpurile noastre de globalizare, de
amestec, de confuzie, sã fim sinceri, conteazã foarte mult sã pãstrãm
memoria vie a limbii, memoria vie a trecutului. Din pricina aceasta am
iniþiat ºi Istoria Românilor, tratatul a ajuns la volumul IX, sperãm sã
pornim acum ºi la ultimul volum, volumul X, ºi, totodatã, probabil, chiar
la sfârºitul lunii mai, vom avea bucuria, eu cel puþin o voi avea, a ediþiei
a II-a, primele douã volume, care nu este numai o ediþie a II-a, ci este o
ediþie a II-a revãzutã, completatã, adusã la zi, cu informaþia bibliograficã
º.a.m.d. Acestea sunt niºte lucrãri care rãmân, dupã cum rãmân ºi marile
colecþii de izvoare, marile editãri de surse. Faptul cã Societatea academicã,
înainte de a lua titulatura de Academia Românã, a editat Operele lui
Cantemir a însemnat foarte mult. Sigur cã avem astãzi o ediþie mai bunã,
dar, oricum, a arãtat o preocupare ºi a fost foarte util. ªi Colecþia
Hurmuzachi aº vrea s-o mai menþionez, s-au adunat în circa 40 de volume
documentele externe referitoare la istoria României din toate arhivele
lumii, putem sã spunem. Sigur cã este loc mai departe, dar ceea ce s-a
realizat a fost extraordinar. Deci, eu cred cã, din acest punct de vedere,
Academia Românã e la locul ei ºi-ºi face munca cu multã dãruire, generaþie
dupã generaþie, cã noi ne succedãm.
Corneliu TOADER: Apropo de menirea superbã a trecerii peste
timp, a eternitãþii, a muncii Academiei, aº vrea sã închidem ºi un cerc
imaginar: una dintre menirile esenþiale ale Academiei, de la Richelieu
citire, a fost: redactarea unei gramatici, a unui dicþionar, a unui îndreptar
fonetic, ºi eventual, ulterior, a istoriei literaturii, câtã existã. În condiþiile
de faþã, acest tezaur superb al Dicþionarului românesc, iatã, ºi-a vãzut
finalizarea, temporarã, din cursul sãu; o Gramaticã substanþialã tocmai
a fost revãzutã, restructuratã. În condiþiile pe care Academia le are la
începutul veacului XXI, domnule profesor, care ar fi cea mai însemnatã
redutã de cucerit pentru aceste minþi strãlucite, pentru nemuritorii noºtri?
Academician Dan BERINDEI: Eu unul am un dor în suflet, nu ºtiu
dacã voi avea viaþã ca sã vãd mãcar pornit acest proiect. Dar eu cred cã
avem datoria de a realiza, în special, o Enciclopedie istoricã biograficã.
Noi stãm foarte prost cu o astfel de lucrare. Toate marile popoare au, în
10-20-30 de volume, o astfel de lucrare  biografiile prezentate ºtiinþific,
fiecare biografie cu bibliografia celui menþionat. Noi nu avem. Au ºi
polonezii, au ºi ungurii... Suntem rãmaºi foarte în urmã cu treaba asta.
Sigur cã este o muncã foarte complicatã, complicatã mai ales, cum sã vã
spun, în zilele noastre. Pentru cã azi nu mai merge sã primeºti poruncã ºi
sã faci. Acum trebuie sã ai un liber consimþãmânt, o dorinþã de a face
acest lucru, ori, astãzi, se lucreazã cu concursul institutelor noastre, cu al
cercetãtorilor din institut. Trebuie aici sã fie o implicare. Tinerii, în general,
trebuie sã mãrturisesc cu puþin regret, nu doresc sã se implice în lucrãri
de genul acesta, o lucrare care nu te individualizeazã, o lucrare care se
pierde într-un tot, deºi totul este monumental ºi reprezentativ. Aºa cã asta
este una dintre marile probleme, dar eu sper, totuºi, sã reuºim sã pornim
acest proiect, care, într-adevãr, dupã ce se încheie tratatul Istoria
Românilor, prima ediþie cu volumul X, pentru cã ediþia a II-a merge
oarecum de la sine, nu-i o problemã, tare mult mã gândesc la iniþierea
unei astfel de lucrãri, care este mai mult decât necesarã, ca sã ai biografiile
ºtiinþifice ºi valabile, nu în genul Wikipedia, unde se spun vrute ºi nevrute,
ci niºte biografii foarte serioase, pentru tot trecutul nostru, începând de
la Burebista ºi Decebal ºi mergând pânã la zilele noastre. Eu cred cã
acest repertoriu, realizat pe o cale biograficã ºtiinþificã, ar fi un instrument
extraordinar pentru toatã societatea ºi ar fi util.
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Corneliu TOADER: Domnule academician Marius Sala, aparþineþi
unei lungi genealogii spirituale, alãturi de Bogdan Petriceicu Hasdeu, Sextil
Puºcariu, Alexandru Graur ºi Ion Coteanu, ºi alþii, iar dumneavoastrã
ultima loviturã de daltã, împreunã cu colectivul pe care l-aþi condus, la
finisarea monumentului, Dicþionarul  Tezaur al Limbii Române.
Academician Marius SALA: Nu ºtiþi istoria Dicþionarului, cã dacã
i-aþi ºti istoria...
Corneliu TOADER: Din cuvântul dumneavoastrã din sesiunea
Academiei Române cu prilejul lansãrii dicþionarului, ºtiu cã de câte ori
venea Carol I ºi se întâlnea cu academicienii le reamintea sã se termine,
Dumnezeului, Dicþionarul, pentru care a dat ºase mii de galbeni...
Academician Marius SALA: Pe an... Cred cã ar trebui sã spunem
aºa, ca sã vedeþi de ce a durat atâta. Un ziar mi-a mai cerut un interviu ºi
m-a întrebat ºi acolo: de ce a durat atâta vreme? Pânã a luat Sextil Puºcariu
Dicþionarul, în 1905, au fost alte trei încercãri nereuºite. Forma de nereuºit
îmbracã aspecte diferite: a fost, în primul rând, Dicþionarul lui Laurian ºi
Massim, care, ºtiþi, a fãcut o gravã greºealã, care a fost criticatã foarte
mult, sã împartã cuvintele limbii române în douã: cuvinte moºtenite din
latinã  un dicþionar; ºi un glosariu, cum ziceau ei, în care au adunat toate
cuvintele strãine. De multe ori, însã, din tendinþa lor, de a scoate în evidenþã
cât de multe cuvinte latineºti avem, au pus cuvinte moºtenite ºi cuvinte
care nu sunt moºtenite din latinã, dar trec peste asta. Nereuºita acestui
dicþionar a constat în faptul cã a împãrþit în douã, ºi în al doilea rând, în
faptul cã etimologiile lor nu au fost totdeauna corecte. Odobescu ºi alþi
antilatiniºti din Academia Românã au criticat foarte tare dicþionarul ºi s-a
ajuns, pânã la urmã, la ideea cã trebuie sã se porneascã alt dicþionar, pe alte
baze, pentru cã aceasta nu corespundea, din punct de vedere ºtiinþific.
Corneliu TOADER: Câþi ani trecuserã?
Academician Marius SALA: Nu mulþi, vreo douãzeci de ani. Atunci,
Academia a apelat la cel mai mare lingvist român din vremea aceea, la
Hasdeu, care a fost genial, fãrã nicio discuþie, însã el a conceput dicþionarul
ca o mare enciclopedie, sunt cuvinte cãrora le-a acordat câteva pagini
chiar, cu referiri la folclor, parte, cum se spune, aºa în glumã cioclopedicã.
Foarte, foarte, foarte extins. Dupã câþiva ani, când l-a preluat Hasdeu,
atunci a intervenit regele Carol I, care a fost la ºedinþa Academiei, în
1884, ºi a spus, printre altele, cã: Academia a primit aceastã moºtenire
importantã, care este limba românã, ºi trebuie sã aibã grijã de ea, s-o
cultive ºi s-o studieze, ºi atunci a oferit el, pentru prima datã, câte 6.000
de lei aur pe an, pentru dicþionar. Regele a constatat cã ritmul la acest
dicþionar este foarte lent, nici nu putea Hasdeu singur sã facã mai mult ºi
iar, dupã câþiva ani, în 1897, Academia i-a retras lui Hasdeu propunerea
ºi s-a adresat unui savant ieºean, Alexandru Philippide, care a acceptat.
El a început sã lucreze cu o serie de colaboratori ai lui, a scos sute de fiºe
ºi a început sã ºi redacteze. Am citit zilele acestea chiar din istoria
Dicþionarului ºi, la un moment dat, el spunea unui prieten: am ajuns la
cuvântul cenuºã. Începuse sã redacteze, deci. Dar el era foarte meticulos,
ºi Academia i-a spus: vrem ºi noi sã vedem ce-ai fãcut, domnule. ªi,
bineînþeles, a constatat cã a dat prea multe neologisme, prea multe cuvinte
noi, cã el concepea Dicþionarul ca un tezaur al limbii române. I-a cerut sã
scoatã anumite cuvinte ºi, în plus, sã dea mãcar o parte din dicþionar la
tipar. Niciuna din cele douã cerinþe ale Academiei nu i-au fãcut plãcere
lui Philippide ºi a renunþat, în 1905, a renunþat de bunã voie ºi a predat
fiºele, sute de mii de fiºe. El a fost bine plãtit de Academie. În 1906,
chiar la 1 ianuarie, Sextil Puºcariu este însãrcinat sã facã el dicþionarul,
avea numai 29 de ani, dar Puºcariu avea experienþã de dicþionar, pentru
cã el a publicat înainte un Dicþionar etimologic al limbii române.
Elementele latine. El a fost elevul lui Meyer Lübke la Viena ºi a fãcut
acel dicþionar, care a fost folosit foarte multã vreme. Bineînþeles cã multe
dintre etimologiile pe care le dãdea el nu au rezistat criticii timpului, dar
a început. ªi, la sfârºitul anului 1906, deci dupã primul an, a apãrut prima
coalã de Dicþionar. A avut materialul de la Philippide ºi a avut ºi o serie
de colaboratori ai lui. Deci, s-a terminat prima coalã ºi, dupã aceea, în
fiecare an pânã la rãzboi, a publicat câte douã coli, în total câte 32 de
pagini de dicþionar. A venit rãzboiul, Puºcariu însuºi a fost pe front, el era
cetãþean austriac în vremea aceea. Povesteºte în memoriile lui cum a
avut cu el o ladã cu cãrþi ºi fiºe ºi a lucrat. Au venit anii grei de dupã
rãzboi, cu criza economicã. Pe scurt, ritmul a încetat sã fie cel pe care-l
preconiza el. Abia în 1927 începe sã se lucreze din nou la Dicþionar, ºi a
lucrat intens pânã în 1948. În 1948 el a murit, de aceea am dat data asta.
Corneliu TOADER: Deci, 43 de ani.
Academician Marius SALA: 43 de ani ºi a publicat foarte mult, a
publicat literele a, b, c. Peste d ºi e a sãrit, iar de la f pânã la l,  celebrul
cuvânt loºniþã. Hasdeu s-a oprit la bãrbat, Puºcariu la loºniþã. Densuºianu
a publicat ºi el un Dicþionar etimologic al elementelor latine ºi s-a oprit
la cuvântul putea. În 1949, ºtiþi cã s-a reorganizat Academia, a cãpãtat
institute de cercetare. Iordan era la Bucureºti, a fost numit directorul
Institutului de lingvisticã ºi el a luat o echipã de oameni ºi a lucrat intens,
din 1949 pânã în 1952, ºi au terminat o primã redactare a pãrþii neredactate
de Puºcariu. S-a întâmplat cã, în 1952, dupã apariþia lucrãrii lui Stalin, Stalin ºi problemele lingvistice, sã fie o revoluþie pur ºi simplu. Iordan a
fost dat afarã de la Institut, dar ºi alþii; s-au oprit lucrãrile, ºi s-a cerut
atunci sã se facã lucrãri care sunt mai importante pentru popor. S-a fãcut
Dicþionarul limbii literare române contemporane  4 volume, ºi celebrul,
spun celebrul, pentru a fost foarte mult folosit, Dicþionarul limbii române
moderne  un fel de Larousse. Deci, s-au întrerupt lucrãrile, toatã lumea
a trecut la dicþionarul mare
Corneliu TOADER: ªi cât au stat, domnule academician?
Academician Marius SALA: Din 1952 pânã în 1959, ºapte ani. În
1959, a revenit Iordan director la Institut. S-au schimbat multe lucruri în
1959, ºi Iordan, care fusese numit responsabilul lucrãrii, i-a cooptat ºi pe
Graur ºi pe Coteanu, ca redactor responsabil. ªi, în aceastã formulã, eu
au continuat, ei au pornit de la litera m înainte, s-au împãrþit pe cele trei
serii, la Bucureºti, Cluj ºi Iaºi, ºi au început sã lucreze. Dupã acte, normele
de redactare s-au schimbat puþin, dar esenþa nu s-a schimbat, principiile
generale au fost aceleaºi. Sigur cã altfel se redactau definiþiile, nu mai
aveau caracter enciclopedic, cum avea la seria lui Puºcariu, familiile
de cuvinte erau tratate în cuiburi, acum fiecare cuvânt este tratat separat.
Corneliu TOADER: A fost vorba de o armonizare a stilului de a
redacta dicþionarul, cu marile colective înfiinþate în acest sens, din
Europa, din alte limbi.
Academician Marius SALA: Eu nu ºtiu cum s-au redactat, trebuie sã
recunosc acest lucru. Pot sã vã spun un singur lucru. Am fost întrebat mereu:
domnule, de ce a trebuit atâta timp pentru aceastã lucrare? Chiar ºi
dumneavoastrã aþi lãsat sã se înþeleagã. De aceea, la prezentarea
Dicþionarului din Aula Academiei Române, am spus, am dat un alt exemplu:
fraþii Grimm, în 1838, au propus un dicþionar al limbii germane, au fãcut ºi
un contract cu o editurã ºi au spus cã în ºapte ani vor da dicþionarul. Primul
volum a apãrut în 19 ani, ºi dicþionarul a fost terminat abia acum vreo
douãzeci de ani. Deci, din 1838. A durat ºi acolo foarte mult.
În ceea ce priveºte lucrarea de la noi, a fost redactat tot, am luat ºi
partea care lipsea de la Puºcariu, literele d, e. Litera l a fost redactatã din
nou, nu eu, cei care s-au ocupat. Douã volume..., mult mai mare porþiunea
de la l la cuvântul loºniþa.
Corneliu TOADER: ªi aºa s-a terminat. Dumneavoastrã, în cuvântul
din Aulã, de acum câteva zile, aþi vorbit despre o catedralã a limbii
române, aºa aþi comparat dicþionarul. Cât de accesibil este totuºi, domnule
academician? Pentru cei care sunt viitori filologi, pentru cei care sunt
profesori de limba românã, cum se face accesul la el, la 37 de volume.

Avem posibilitatea, eventual, sã ne ducem la un compendiu, este iniþiatã
ideea unui compendiu? Sau noþiunile de bazã, care sunt la fiecare cuvânt,
pot constitui o trimitere. E un mod de lucru totuºi, deºi este monumental,
este zestrea unui popor.
Academician Marius SALA: Acum sã ºtiþi, vreau sã vã rãspund
aºa: un dicþionar de tipul acesta nu e consultat de oricine, nu e consultat
de portarul de la Academie, nici de portarul de la Universitate, nici mãcar
de un profesor de chimie. Acesta este un dicþionar pentru toþi oamenii de
culturã, scriitori, lingviºti ºi literaþi º.a.m.d. Dar vã rãspund cã am fãcut
un compendiu. Domnul Simion, care era preºedintele Academiei, a propus
ºi a fãcut Mic Dicþionar Academic, în patru volume, care este o sintezã a
Dicþionarului Academiei. Vã întrebaþi: din 37 cum s-a ajuns la 4?
Corneliu TOADER: Cum s-a putut?
Academician Marius SALA: Am dat toate citatele afarã. Dar am
pãstrat toate cuvintele. Aº mai vrea sã subliniez cã la dicþionarul lui
Puºcariu noi am mai adãugat cuvinte, pornind de la DEX, am folosit ºi
aºa-numita bazã manuscris a Dicþionarului, aceea fãcutã de Iordan, din
prima epocã, 1949-1952. Deci, s-a fãcut aºa ceva ºi existã. Dar s-a epuizat
imediat ºi Editura Enciclopedicã, care l-a scos, acum vrea sã-l edidteze
iar, dar numai în douã volume, pe o hârtie subþire. Deci, vom avea aceastã
sintezã cât de curând posibil. Eu o folosesc foarte des. Aici, în stânga, am
niºte stative, unde am cãrþi  dicþionare ºi enciclopedii. Sunt chiar în
primul rând cele patru volume. Alãturi este DEX-ul ºi apoi Micul Dicþionar
Enciclopedic. Cu astea lucrez eu. Au toate cuvintele ºi, pentru o informare
rapidã, dacã vreþi primarã, nici nu îþi mai trebuie altceva. Nu e dat la o
parte niciun sens din dicþionarul mare  Dicþionarul-Tezaur.
Corneliu TOADER: În momentul de faþã, el se gãseºte doar în aceastã
structurã monumentalã, cu 37 de volume.
Academician Marius SALA: ªi acele patru volume sunt, totuºi, o
sintezã.
Corneliu TOADER: Dar care este deja epuizatã ºi pe care, spuneþi,
cã editura îl va scoate într-un timp apropiat. Având în vedere cã suntem
totuºi la început de mileniu III, aveþi cumva vreun plan, vreun gând de
vreo versiune informatizatã?
Academician Marius SALA: Sigur cã da, dar trebuie sã terminãm
Sextil Puºcariu. Noi am reluat seria Puºcariu, am împãrþit-o în cele trei
centre: a, b se fac la Bucureºti, c se face la Cluj ºi de la f la j se face la
Iaºi. Reluãm seria Puºcariu. Ce înseamnã aceasta: adãugãm cuvinte care
lipsesc, eventual sensuri, bineînþeles ºi etimologia, þinând seamã de
ultimele realizãri în domeniul etimologiei, ºi vom face aºa-numita ediþie
definitivã, care nu e definitivã niciodatã, nu se poate aºa ceva, limba
evolueazã ºi trebuie sã þinem seama de toate aceste evoluþii.
Corneliu TOADER: V-aº propune sã ridicãm, totuºi, vãlul de cortinã
ºi sã ne spuneþi dacã în acest vast colectiv, care a existat în permanenþã
ºi care existã încã...
Academician Marius SALA: Sunt douã sute de oameni, am calculat
cã douã sute de oameni au lucrat în decursul anilor.
Corneliu TOADER: ªi în ultima parte, pânã la redactarea finalã,
mai sunt?
Academician Marius SALA: Iaºi, Cluj ºi Bucureºti  mai sunt încã 50.
Corneliu TOADER: Existã în aceastã structurã, pentru cã orice
colectiv de redactare de dicþionar este ca echipajul unui mare pachebot,
trebuie sã serveascã în toate direcþiile ºi cu promptitudine. Existã, dupã
comparaþia pe care o fac marile colective de realizare a dicþionarelor
academice din lume, nuclee care fac o evaluare a perenitãþii sau a intrãrii
în limbã a neologismelor, a trecerii într-un fond pasiv al arhaismelor, a
cadenþei de lucru în aceastã direcþie?
Academician Marius SALA: Nu, atenþie, nu eliminã nici chiar
cuvintele arhaice, existã chiar cuvinte pentru secolul XVII învechit, nu
eliminã nimic. Problema este la ce introducem, pentru cã în introducerea
la noua versiune a Dicþionarului, coordonatã de Iordan, Graur ºi Coteanu,
se spune clar cã se deschide Dicþionarul terminologiei tehnico-ºtiinþifice
cu condiþia ca un cuvânt sã fi intrat ºi în limba literarã. Vã daþi seama,
chimiºtii susþin cã au peste o sutã ºi ceva de mii de termeni de chimie.
Aceºtia nu intrã în Dicþionar, sã ne înþelegem, dar dacã sunt termeni de
chimie, care sunt cunoscuþi de toatã lumea, o serie de acizi sau mai ºtiu
eu ce, sau au intrat în limba literarã, sau în graiul popular... intrã.
Corneliu TOADER: În Gaiþele întâlnim fraila, a mai rãmas
în limbajul cotidian?
Academician Marius SALA: Existã poate o formã în dicþionar, nu
am aici, cu folosire, se spune în text, în anumite contexte. Dar aceasta
este folosirea unui cuvânt nemþesc, pe care limba popularã ºi l-a adaptat
dupã ureche. Gândiþi-vã, sã vã dau o paralelã: în timpul paºoptiºtilor,
câte cuvinte, câte franþuzisme au fost, de care ºi-au bãtut joc Alecsandri,
Caragiale ºi alþii; deci, ºi-au bãtut joc de ele ºi, pânã la urmã, au dispãrut,
dar atunci spuneau cã mor dacã nu le folosesc.
Corneliu TOADER: În special în momentele de crizã, sau post crizã,
cultura este cutremuratã ºi nestabilizatã?
Academician Marius SALA: Nu, dar, de fapt, ce înseamnã crize?
Corneliu TOADER: Mã gândesc la momente în care sunt tulburãri
care schimbã faþa socialã a unor þãri, schimbã modul de educaþie ºi, în
acelaºi timp, promoveazã oameni care au mai puþine repere culturale în
raport cu darea de mânã, cu banii pe care-i au, ºi oameni care vorbesc
cum au apucat ºi care sunt cu statut social mult mai ridicat în raport cu
ce-i duce mintea.
Academician Marius SALA: E o problemã delicatã, la care prefer
sã nu rãspund. Aveþi dreptate când spuneþi cã incultura poate sã fie foarte
evidentã în anumite etape ale dezvoltãrii sociale, ºi trãim momentul acesta,
în care oamenii nu mai citesc, nu mai au rãbdare; eu nu mã refer la scriitori,
cã ei se citesc ei între ei ºi mai sunt ºi unii care sunt pe lângã ei ºi care
citesc, dar lumea nu mai citeºte, elevii sunt pe televizor ºi ce se întâmplã
prin baruri º.a.m.d. Asta este preocuparea lor.
Corneliu TOADER: ªi atunci, douã pietre de temelie care sunt, de
la Richelieu citire, o gramaticã sãnãtoasã, care sã punã limba într-un
cadru bun, ceea ce ºi Academia noastrã a fãcut ºi recent a reaºezat, un
dicþionar monumental, o structurã ortoepicã bunã...
Academician Marius SALA: Avem ºi Dicþionar, el trebuie citit...
Corneliu TOADER: Aici e problema, domnule academician...
Academician Marius SALA: N-avem ce sã le facem, nu-i putem
pedepsi cã nu se uitã în dicþionar ortoepic ºi... Soþia mea a lucrat la PRO
TV într-o vreme, la traducere de filme, ºi tinerii care au fost angajaþi
acolo traduceau cu picioarele, iertaþi-mi expresia aceasta urâtã, ºi soþia
mea spunea: de ce nu sunteþi atenþi? Uitaþi, acolo este o carte: Eºti cool ºi
dacã vorbeºti corect! Noi ne-am ocupat ºi de asta, adicã am avut un
contract ºi-l avem ºi în continuare, un contract cu CNA: o echipã de
tineri ºi tinere au fãcut o monitorizare a posturilor de radio ºi televiziune,
luni de zile, ºi au scos aceastã carte, în care sunt adunate toate greºelile
frecvente. Întrebarea este dacã lumea se uitã în cartea aceasta?
Corneliu TOADER: Bun, dar auziþi în mod frecvent pe stradã
doisprezece femei?
Academician Marius SALA: Bun, ºi ce trebuie sã facem, opresc
omul ºi-i spun?
Corneliu TOADER: Deja a devenit normã. N-o sã spunã cineva
doi femei, dar doisprezece femei a devenit ceva curent.
Academician Marius SALA: ªi Academia criticã pe doisprezece
ãsta, ora doisprezece º.a.m.d., dar eu vreau sã vã spun cã Academia nu
are mijloace de pedepsirea greºelilor.
Corneliu TOADER: ªi comparativ cu alte epoci ale timpurilor
trecute, în care s-au perpetuat asemenea fenomene, care a fost momentul
în care s-a terminat benzina, sã spunem aºa, ºi oamenii au revenit la
normã, cã aveþi comparaþii?
Academician Marius SALA: Nu se poate, nu poþi sã pui aºa o
cortinã: pânã aici ºi de aici încolo. Schimbãrile din limbã sunt schimbãri
care se produc lent, progresiv ºi nici nu-þi dai seama cum se schimbã. Eu
însumi vãd ce forme erau când eram eu student ºi nu mai existã astãzi.
(Continuare în pag. 5)
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la începutului secolului XVII, continuã sã se ocupe de limbã, dar limba
evident cã merge mult mai repede decât spiritul Academiei. Ei au terminat
demult, sã zicem, într-un fel, dicþionarul, dar îl completeazã, ºi, în plus,
acum se ocupã de forma virtualã.
Corneliu TOADER: De limbaj virtual, e pus pe Internet. Domnule
academician, în contextul acesta, pentru cã aþi pomenit de Academia
Francezã, ºi vrând-nevrând ne duce gândul la Richelieu, s-a plecat la drum
atunci, acum trei secole ºi ceva, cu ideea fundamentalã de a da limbii
franceze o gramaticã, un dicþionar, un sistem ortografic º.a.m.d., dar munca
unei Academii nu se încheie aici. Se poate rãsfrânge munca de dicþionar,
vorbim pentru etimologie, în naºterea altor tipuri de dicþionare?
Academicianul Eugen SIMION: Academia se poate implica în foarte
multe lucruri. În primul rând, noi am pornit, în anii90, un Tratat de istorie
a românilor, reluând o veche idee. La noi ideile bune existã, rareori sunt
duse însã la capãt.
Corneliu TOADER: Din lipsã de fonduri?
Academicianul Eugen SIMION: Nu. Este o chestiune, cred cã este
un stil al naþiunii noastre, pornim ceva ºi foarte greu terminãm câte
ceva Dar, acum, ca sã îndulcim puþin, vã amintesc cã filosoful spaniol
Ortega Y Gasset zicea cã acest adamism, adicã a începe un lucru ºi a
nu-l termina, ar fi reprezentativ pentru spiritul european mediteranean.
Deci, cel puþin prin aceastã caracteristicã, aparþinem ºi noi lumii
mediteraneene. Sigur cã nu-i bine, în culturã nu-i bine, în arhitecturã nui bine cã rãmân catedrale nefãcute, nu-i bine nici în viaþa socialã, nu mai
spun în viaþa politicã, proiecte care încep ºi Academia se poate implica
ºi s-a implicat. Deci, noi am început acest tratat, care aproape este gata,
în momentul de faþã am publicat nouã volume  Tratatul de Istorie a
românilor, ºi am ajuns pânã la anul 1947. Cum sã spun, este un raft de
tomuri Care s-a ºi epuizat, un tratat care s-a ºi epuizat ºi trebuie reluat.
Aveþi în faþã, aici, Dicþionarul general al literaturii române, în ºapte
volume. Este prima datã când noi facem un dicþionar general al literaturii.
Tot Academia l-a pornit, Institutul George Cãlinescu, Institutul Philippide
din Iaºi ºi celelalte institute, din Cluj ºi din Timiºoara. Sã ºtiþi cã nu-i
uºor deloc sã faci un dicþionar de ºapte mii de pagini ºi aproape ºase mii
de fiºe, într-o societate care nu este aºa de bine organizatã, noi n-avem o
bancã de date. Dacã vrei sã ºtii când s-a nãscut un scriitor sau când a
murit, nu prea ºtii, iar datele sunt, de multe ori, dupã ureche. De abia
acum ne organizãm o bancã de date. Nu-i vorba de marii scriitori, deºi ºi
acolo existã... E vorba de scriitori din toate palierele unei literaturi...
Corneliu TOADER: ªi cum aþi cules un volum aºa imens de date,
domnule academician?
Academicianul Eugen SIMION: Am lucrat cu institutele Academiei,
iar dupã ce mi-am încheiat mandatul de preºedinte, acum patru ani, m-am
dus la Institutul Cãlinescu, am preluat aceastã direcþie, tocmai ca sã termin
acest dicþionar, care nu se mai termina. Am fost puþin mai vigilent, mai
autoritar, s-au supãrat, m-au înjurat în presã, dar dicþionarul existã. ªi
pregãtim acum ediþia a doua, care va fi o ediþie, nu definitivã, dar o ediþie 
dupã pãrerea mea  pentru cincizeci de ani de acum înainte. Nu ºtiu cine o
sã mai facã mai departe ªi, de asemenea, pregãtim un singur volum
pentru ºcoalã, nu numai pentru ºcoalã, pentru marele public Un
compendiu, de o mie de pagini, cu scriitorii din vreo douã-trei categorii.
Aici sunt cinci categorii de scriitori, sã spunem, plus revistele, plus
conceptele, plus marile instituþii culturale.
Corneliu TOADER: Bine, prima dumneavoastrã dragoste, cãreia
i-aþi consacrat cele mai frumoase cinci decenii, ca sã spun aºa, din creaþia
dumneavoastrã de continuu observator al literaturii române, al scriitorilor
români, care au apãrut ºi tot au apãrut ºi au coincis ºi cu evoluþia
dumneavoastrã biologicã ºi profesionalã
Academicianul Eugen SIMION: Da, pentru cã am scris foarte mult,
foarte multe articole sunt fãcute de mine, când nu-mi plãcea unul mã apucam
ºi-l scriam. Iar pentru cã aþi amintit de Scriitori români de azi, au apãrut
patru volume, care, împreunã, însumeazã vreo 2.500 de pagini. Vreau sã dau
Istoria literaturii contemporane, dar sigur cã eu, poate, am acum mai puþin
timp decât aveam în tinereþe ºi, evident, poate cã nu mai am energia de atunci,
poate nu mai am pofta, bucuria de a scrie. Acum mã intereseazã mai mult
domeniul clasic, dar, în fine, mã întorc la lucrarea asta, vreau sã nu fiu un
bun român, adicã sã las lucrurile neterminate, vreau sã fiu un european.
Corneliu TOADER: Opiniile dumneavoastrã critice asupra evoluþiei
literaturii române marcheazã un sector de referinþã M-aº întoarce la
acest Dicþionar  Tezaur, despre care s-a vorbit atât de frumos ºi sonor în
sesiunea recentã a Academiei. Dupã cum ºtim, chiar ºi dupã normele de
redactare a dicþionarelor enciclopedice sau de anumite profiluri, existã un
portofoliu de cuvinte care ies din limbã trecând în fondul pasiv, un portofoliu
de neologisme, de care vorbeaþi ºi dumneavoastrã, legate de istoria
tehnologiilor º.a.m.d. În structura acestui Dicþionar, care a fost redactat ºi
realizat, ºi care poartã aceastã emblemã, aceastã efigie de Tezaur, cuvintele
au fost pãstrate pentru structura lor de esenþã, de suculenþã etimologicã ºi
de vechime ºi au fost pãstrate doar pentru a fi referinþe, sau s-au fãcut ºi
trimiteri pânã în contemporaneitate? Cum aþi vãzut dumneavoastrã, din
perspectiva celui care a avut o viziune de conducãtor al secþiei respective
a Academiei ºi chiar de preºedinte al Academiei, evoluþia acestor articole?
Academicianul Eugen SIMION: Eu cred cã aici concepþia este bunã,
adicã, în primul rând, un dicþionar adunã toate cuvintele care au trecut prin
limbã. Principiile lui Puºcariu le-am recitit de curând, cu ocazia acestei
ceremonii, ºi am vãzut cã sunt viabile, sunt sãnãtoase.
Corneliu TOADER: Sunt continue...
Academicianul Eugen SIMION: Adicã un cuvânt, ca sã fie introdus
în dicþionar, trebuie sã fie, cel puþin, atestat de câteva ori. Deci, dicþionarul
este un tezaur, pãstreazã ºi cuvintele moarte, cuvinte care au ieºit din limbã,
primeºte, fireºte cu oarecare parcimonie, ºi cuvintele vii, ºi chiar pe chiriaºii
unei limbi, care intrã în limbã, ºi dupã o oarecare vreme, dispar.
Corneliu TOADER: Le dã drept de cetate sau nu?
Academicianul Eugen SIMION: Le înregistreazã oricum, dacã ele
au circulat, dacã ele sunt atestate. În privinþa cuvintelor noi, a neologismelor,
aici este de discutat, dacã trebuie sã le mai punem în carantinã puþin sau sã
le includem.
Corneliu TOADER: Existã un palier undergrown. Modul în care s-a
fãcut penetraþia în limba românã, uneori samavolnic, a unor cuvinte, care,

fie la structura lor de etimon, au fost viciate, fie la modul în care au fost
asumate de limba uzualã, de limba vorbitã, aceste moduri le-au fãcut sã
fie asumate fie cu deviaþie de conþinut, în privinþa structurii de explicaþie,
ºi de alt palier de asumare din partea vorbitorilor?
Academicianul Eugen SIMION: Aici, cum sã spun, specialiºtii, cei
care se ocupã în chip sistematic de aceastã problemã, ar putea rãspunde
mai bine. În ceea ce mã priveºte, eu cred cã, pe de o parte, nici nu trebuie
sã fim reticenþi. Eu am vãzut, chiar cuvintele, unele cuvinte, pe care Puºcariu
le respingea în epocã, au intrat în limbã. Deci, limba este un fenomen foarte
curios, foarte receptiv ºi, în acelaºi timp, foarte cinic, dacã vreþi. Primeºte
uºor, dar ºi respinge, uneori, foarte uºor. Eu nu cred cã este o regulã, au
mai apãrut ºi alte dicþionare, care s-au grãbit, de pildã, sã le înregistreze 
DOOM-ul, scos tot de Academia Românã , sã înregistreze absolut toate
cuvintele de la a disipa pânã la mai ºtiu eu cum. Cuvinte care, într-un fel,
dubleazã cuvintele. A risipi nu-i un cuvânt osificat, un cuvânt mort, este un
cuvânt în limbajul comun. Ei bine, a disipa l-au introdus politicienii, presa
º.a.m.d. Pãrerea mea este cã nu mai poate fi înlãturat. Dar, aici, încã o datã,
nu este o regulã. Între cele douã rãzboaie, era un tip vestit, un publicist,
Pisani cred cã-l chema, care era celebru pentru adversitatea lui faþã de
neologisme, pentru puritatea limbii.
Corneliu TOADER: Era un nou August Treboniu Laurian?
Academicianul Eugen SIMION: Da, da. Pisani sau Pizani, Napoleon
Pizani, cred cã aºa îl chema. Am înþeles cã polemiza cu Perpessicius ºi alþi
critici din epocã. Bine înþeles cã ne amuzãm astãzi, pentru cã toate reacþiile
lui nu mai au bazã, cuvintele respective au intrat între timp. Deci, trebuie
sã fim foarte atenþi, încât spun aºa, ca sã rãspund într-o singurã propoziþie
la întrebarea dumneavoastrã, aº spune cã un dicþionar de acest tip trebuie
sã fie în ariergarda-avangardei, sã nu fie nici în avangardã, dar sã nu fie
nici de tot în coadã, ca sã zic aºa  refractar, conservator, sã nu accepte
nimic. Dacã apare un obiect nou, o maºinã nouã, apare ºi cuvântul, n-ai
încotro, cuvântul intrã în limbã.
Corneliu TOADER: Foarte multe cuvinte din vocabularul legat de
instrumentele agricole rurale au dispãrut.
Academicianul Eugen SIMION: Au dispãrut profesiunile ca atare, se
întâmplã frecvent, le va pãstra dicþionarul. Dar eu credeam, când aþi vorbit
de greºeli, credeam cã spuneþi ce se întâmplã cu greºelile de limbã...ªi ele
intrã în dicþionar ºi, uneori, devin norme. Iorgu Iordan, mi-amintesc, a scris
o carte prin anii40, Gramatica greºelilor, ºi vedem cã aceste greºeli au intrat
în limbã propriu zis. Dar, când aþi început sã-mi puneþi aceastã întrebare, nu
pãrãsisem încã o idee, care mi se pare cã este interesantã pentru discuþia
noastrã. Uneori, specialiºtii, gramarienii sau grãmãticii noºtri, cum le zicem
în limbajul mai vechi, aceºtia se opun cu vehemenþã unor construcþii. ªi am
sã vã dau unul, care este la îndemâna noastrã, a tuturor, din francezã. Cum
ºtiþi, ºi ei au o problemã cu romgleza, nu?, invazia limbii engleze.
Corneliu TOADER: Le frangle...
Academicianul Eugen SIMION: Pardon, cu romgleza noi avem
probleme. Le frangle, da. ªi Etienne Legrand a scris ºi a susþinut la fel, ºi el
ºi alþii erau împotriva lui weekend. Spuneau: de ce sã acceptãm noi acest
cuvânt, în locul sfârºitului de sãptãmânã ºi, ca atare, au propus sfârºit
de sãptãmânã. ªi au bãtut pe aceastã problemã. A existat un ministru,
Tourbeaux cred cã-l chema, aproape de noi, care a introdus un fel de taxã,
de amendã, de penalizare pentru comercianþii care foloseau le frangle
º.a.m.d. Toatã aceastã acþiune concertatã a fost fãrã efect, weekend a
intrat, e ca o molimã, a pãtruns în limbã, nu mai iese uºor de acolo. Aºa ºi
la noi, unele cuvinte intrã, ne cam supãrã. Pe mine mã cam supãrã expresia
de la meteo, cei care spun: norii se vor disipa...
Corneliu TOADER: Sunteþi ºeful Secþiei de filologie a Academiei
Române. Consideraþi cã este cazul sã se aºeze din nou la muncã cei care
investigheazã evoluþia gramaticii limbii române pentru contemporaneitate
sau pentru un prezent ºi un viitor predictibil?
Academicianul Eugen SIMION: L-au fãcut deja. Au publicat, nu demult,
o Gramaticã a limbii române, pregãtitã de Institutul de lingvisticã, este o
gramaticã construitã dupã un sistem modern ºi, dupã cât ºtiu eu, pregãtesc,
pentru marele public, pentru ºcoalã, o gramaticã mai simplificatã ºi mult mai
accesibilã, care va fi pe piaþã în curând. Este important acest lucru.
Corneliu TOADER: Întrebarea a fost cu trimitere pe tema cã limba
suportã tot mai multe exproprieri, din punct de vedere al felului în care este
folositã, acolo unde controlul ºi norma nu mai þin de ºcoalã, ci, þin mai ales
de viabilitatea pe care þi-o oferã media. ªi media, dupã cum ºtiþi, are atâta...
Academicianul Eugen SIMION: V-aþi apropiat de foc..., sã zicem
aºa, pentru cã educaþia individului, mai ales a copilului, a individului în
faza copilãriei, a formãrii lui, cade în momentul de faþã în seama... media.
Prin media înþelegând, în primul rând, televiziunea  care este educatorul
naþiei în momentul de faþã. Nici familia, nici ºcoala! Televiziunea ºi strada...
Corneliu TOADER: E mama-surogat. ªi, domnule academician,
atunci avem posibilitatea sau existã mijloace de influenþare, exact de la
origine, deci tot prin media  tv, presa scrisã, prin aceste canale, radio?
Dar acum, dupã cum spuneþi ºi dumneavoastrã, sub influenþa aceasta, mai
scãpãm de riscul de a fi niºte eficienþi muncitori agramaþi?
Academicianul Eugen SIMION: Ei, ce sã spun, aºa, teoretic, existã
mijloace. Eu mã gândesc, în primul rând, nu la Cursul de gramaticã, ci la
televizor sau la radio. În primul rând, oameni care sã vorbeascã corect, sã
vorbeascã o limbã românã frumoasã, bine articulatã, sã nu mai jupoaie
cuvintele. ªi în franþuzeºte este un termen, când cineva morfoleºte cuvântul,
se spune cã jupoaie cuvintele. Deci, niºte oameni care sã vorbeascã corect,
sã nu mai facã atâtea tautologii º.a.m.d. Deci, asta ar fi în primul rând,
pentru cã omul ascultã sau urmãreºte mai greu o lecþie de gramaticã, unde
îi spui ce sã facã, deºi aceste lecþii nu sunt aºa inutile. Era, regretatul jurnalist
George Pruteanu, care fãcea niºte lecþii bune, interesante, chiar ºi televizate.
Corneliu TOADER: Doar o vorbã sã-þi mai spun, erau deosebit de
interesante.
Academicianul Eugen SIMION: Este o cale, dar cea dintâi cale este
sã educãm bine, din ºcoalã, pe copii, sã nu mai punã virgula între subiect ºi
predicat, când scriu, sã nu mai facã dezacorduri, sã foloseascã în chip corect
cuvintele, semnificaþia lor realã º.a.m.d. Deci, de acolo porneºte. În al doilea
rând, sã fie niºte reporteri, gazetari buni, niºte speakeri care sã vorbeascã
corect limba, româna este o limbã frumoasã, dar s-a urâþit, nu mai e o
limbã frumoasã. Româna este o limbã frumoasã ºi armonioasã. ªi cum sã
spun, sã fie o construcþie frumoasã a frazei, sã curgã, sã o înþelegi, sã vezi
discursul celui care vorbeºte searã de searã, analistul politic sã fie coerent,
sã-l vezi cã are o idee, ºtie s-o dezvolte, este un om inteligent, face niºte
analize, face niºte analogii sugestive, terminã ideea º.a.m.d. Aceasta este,
cred, universitatea bunã.
Corneliu TOADER: ªi atunci, în acest context, existã, domnule
academician, din perspectiva dumneavoastrã, nu certitudini ºi nu garanþii,
dar speranþe într-o versiune a Dicþionarului - Tezaur pe care s-o poatã
accesa repede ºi la obiect, în concordanþã cu trepidaþia vieþii, pe care o
trãim, românul obiºnuit?
Academicianul Eugen SIMION: Da. Pentru un dicþionar, mai ales
cum este acest Dicþionar Tezaur, început de Hasdeu, continuat
Corneliu TOADER: Nu l-aþi menþionat pe Heliade Rãdulescu pe
panoplii, a fost doar un iniþiator sau a avut ºi el o contribuþie?
Academicianul Eugen SIMION: Nu, n-a avut contribuþie. El a fost
primul preºedinte al Academiei române, dar puþin, pentru cã s-a supãrat pe
Kogãlniceanu, pentru nu ºtiu ce, ºi ºi-a dat demisia. Pentru dicþionare, lucruri

importante existã, deci avem un Dicþionar al limbii române, aºa cum avem
un Dicþionar al literaturii române, aºa cum avem un Tratat de istorie a
românilor. Acestea sunt instrumente esenþiale într-o culturã.
Corneliu TOADER: Aºa cum avem, iertaþi-mi paranteza, aceastã
extraordinar de frumoasã colecþie de Pleiade-româneascã, pe care aþi avut
puterea s-o pãstoriþi vreme îndelungatã, ºi în care cei mai mari scriitori ai
noºtri se gãsesc reproduºi în niºte condiþii excepþionale ºi care continuã...
Academicianul Eugen SIMION: Eu sper sã continue, am ajuns la
114 exemplare, numere; deci 114 volume în zece ani. Au apãrut în 2000.
Francezii au pornit în 1831 ºi au ajuns la 550 de volume, noi ne-am grãbit.
Eu aº vrea sã continui, sã pot s-o continui, ºi sã se continue ºi dupã ce noi mai fi eu. Chestiunea este dacã naþiunea românã poate sprijini. Eu pot
sã stau toatã ziua cu mâna întinsã, ºi o fac, dar de ce Parlamentul României
n-ar înfiinþa un fond în sprijinul culturii române ºi al clasicilor români?!...
Corneliu TOADER: Dacã regele Carol I a dat ºase mii de galbeni pe
an pentru Dicþionar, de la început, poate cã se gãseºte o modalitate
Academicianul Eugen SIMION: Aºtept sã stau de vorbã cu cineva,
cu un om puternic, cu un om politic, care înþelege rostul unei culturi într-o
naþiune, sã creeze un asemenea fond, pe care sã-l controleze toatã lumea,
pentru cã nu se câºtigã, nu câºtigã nimeni nimic, niciun ban, noi muncim
aproape gratuit, aproape gratuit. În ce mã priveºte, eu fac total gratuit
aceastã chestiune. Dar nu se poate sã facem aºa în continuare, sunt niºte
oameni care lucreazã, dar nu mai sunt, de-abia mai sunt. Îi folosesc pe
cei care mai sunt acum, care sã poatã sã continue Arghezi, sã continue
Slavici. Am publicat zece volume din Arghezi, cu toatã publicistica lui,
inclusiv aceea din vremea Primului Rãzboi Mondial. Deci avem toatã
publicistica lui Arghezi. Este foarte bine ce s-a fãcut cu Arghezi. Eminescu
la fel. Caragiale  patru volume masive, e cea mai importantã ediþie care
a apãrut. Deci, cineva...
Corneliu TOADER: Trebuie sã sprijine...
Academicianul Eugen SIMION: Mai important este cã cineva poate
sã facã, dar trebuie sã vinã ºi statul român, dacã vrea sã fie un stat cultural,
sã sprijine asemenea proiecte, aºa cum a sprijinit proiectul Manuscriselor
lui Eminescu, despre care n-am vorbit, am vorbit altãdatã ºi ar mai trebui
sã mai vorbim pentru cã este una dintre realizãrile esenþiale ale acestor
douã decenii. Avem, în 38 de volume, vi le arãt cã am câteva aici, unul este
acolo, chiar în faþa dumneavoastrã, toate manuscrisele lui Eminescu, care
au fost restaurate; într-un anume sens, nu mai putea fi citite, deci nu mai
puteau fi consultate. Am fãcut un lucru bun.
Corneliu TOADER: Considerãm o invitaþie pentru o nouã discuþie,
pentru cã dincolo de caracterul, nu patetic, ci de profundã durere pe carel înþeleg din mesajul dumneavoastrã faþã de..., hai sã nu-i spun opacitatea,
dar inerþia celor care ar putea sã sprijine...
Academicianul Eugen SIMION: Sunt iritat puþin, cã românii, ºi mã
refer la intelectuali ºi la oamenii politici, nu înþeleg cã, pentru noi, cultura
este un fapt esenþial, de fapt este mai important decât orice. Dacã noi putem
reprezenta ceva ºi reprezentãm ceva în lume, reprezentãm prin cultura
noastrã. Cu economia stãm modest, cu instituþiile stãm foarte modest, cu
limbajul politic stãm...Cu drumurile stãm catastrofal, dar cu poezia nu stãm
rãu, cu Brâncuºi nu stãm deloc rãu, cu Ionescu, Cioran, Eliade, Lupaºcu
º.a.m.d. am intrat ºi noi în lume.

acestui minunat Dicþionar...Vroiam sã vã întreb dacã ºi aceste rudimente,
sã le spunem, se gãsesc în menþiunile acestui mare Dicþionar, trimiterile la
jargon, la argou...
Academician Marius SALA: Da ºi nu. Argoul, pânã la rãzboi, apare,
dar nu apare. Câteodatã sunt interesante aceste pãrþi de argou, pentru cã ele
aratã cum a evoluat un cuvânt, dar nu-i un dicþionar de argou. Sunt dicþionare
de argou, care s-au publicat în ultimul timp. Sunt cuvinte pe care le folosesc,
cum aþi spus dumneavoastrã, numai anumite pãrþi ale populaþiei, astfel este
argoul deþinuþilor, argoul militar...
Corneliu TOADER: Dar în contextul acesta, domnule profesor, ce
recomandare aþi face pentru cei care sunt la vârsta criticã a bacalaureatului
ºi ar vrea sã se ducã spre un domeniu filologic. Sã se ducã spre Dicþionarul
acesta, sau este prematur?
Academician Marius SALA: Pentru filologie este suficient sã meargã
cu DEX, dacã ºtie ce-i DEX... Dar nu atât cuvintele, trebuie sã citeascã
mai mult. Aceasta este problema care mã preocupã: nu se citeºte, nu se
citeºte suficient.
Corneliu TOADER: Colegii dumneavoastrã de la Academiile din
Franþa, din Germania, din Spania, din alte þãri europene cu tradiþie, au
introdus, nu ca normã, ci ca o cerinþã, înlocuirea hârtiei cu formatul audiovideo electronic ºi au apãrut cãrþi citite, sunt cãrþi care se ascultã în metrou...
Academician Marius SALA: ªtiu, eu pot sã vã dau exemple, existã
celebrul Tresor de la langue française, care-i pus pe internet, ºi limba
francezã este cultivatã tot aºa de bine chiar dacã e numai pe internet.
Unii au aceastã, cum sã spun, uºurinþã de a apela la internet. Eu, personal,
n-o am. Eu, de exemplu, am o anumitã responsabilitate când scriu ºi
când scriu cu obiectul ãsta sau altul, mã uit, revin asupra textului. A, ºi la
internet se poate sã ºtergi ºi sã revii. Da, dar ce-ai ºters nu mai ai! Nu ºtiu
cum sã spun. Repet, eu simt o responsabilitate când scriu.

Corneliu TOADER: Apropo de aceastã responsabilitate, îngãduiþi-mi
sã vã rog sã ne faceþi o confidenþã, dacã puteþi. Ce aveþi în atelier, dupã o
asemenea monumentalã operã?
Academician Marius SALA: Vreau sã fac o precizare, nu este opera
mea.
Corneliu TOADER: Ce aveþi în atelier, colectivul?
Academician Marius SALA: În legãturã cu Dicþionarul, eu am fost
ãla cu biciul la spate, managerul, care am avut grijã, am participat ºi la
Comisia de etimologie, dar am avut grijã ca lumea sã dea materialele la
timp ºi sã putem sã ieºim la timp.
Corneliu TOADER: Dar i-aþi spus Meºterul Manole lui Sextil
Puºcariu, o aºa de frumoasã comparaþie.
Academician Marius SALA: Sigur. Puºcariu a redactat el singur o
bunã parte din Dicþionar, ceea ce nu-i cazul meu, ºi nici domnul Mihãilã,
Iordan sau Graur sau Coteanu, ei n-au redactat, cum a fãcut Puºcariu; e
adevãrat cã a avut ºi doi colaboratori, pe Laþiu ºi pe Capitan, cei doi
colaboratori apropiaþi, care au dat o primã formã, dar am aflat citind, tot
aºa, în memoriile lui, cã a lucrat la un verb trei sãptãmâni  revizie numai.
ªi trei sãptãmâni nu înseamnã cã a lucrat câte cinci minute pe zi, trei
sãptãmâni a lucrat efectiv. Nu e uºoarã munca la dicþionar. Sunt sincer
bucuros cã am terminat, cã s-a terminat Dicþionarul.
Corneliu TOADER: Tot dumneavoastrã aþi spus cã e un fel de
terminare în mers.
Academician Marius SALA: Pot sã mã duc cu capul sus sã spun: existã
37 de volume de la A la Z. Unele fãcute de Puºcariu ºi de alþii dupã 1965, de
la m pânã la sfârºit, ºi d ºi e. Este o satisfacþie extraordinarã pentru cã, vreau
sã subliniez, este meritul Academiei Române, care a reuºit sã-ºi îndeplineascã
aceastã obligaþie. Sunt bucuros cã Academia a putut sã facã asta O sã facã
ºi ediþia definitivã. Avem de gând, apropo, nu v-am spus, la fiecare zece ani
sã publicãm un supliment cu cuvintele pe care le considerãm cã ar trebui sã

fie incluse în Dicþionar. În zece ani se mai cerne sita. Eu mai am un proiect
mare, pe care vreau sã-l duc pânã la cap. De fapt, douã proiecte. Sunt redactorul
responsabil al unui proiect al Istoriei limbii române, operã colectivã, în trei
volume, la care e gata redactarea, vom vedea dupã aceea, la revizie. În cursul
anului viitor, sper sã aparã. ªi mai avem o lucrare ºi mai grea  un Dicþionar
etimologic al limbii române, au apãrut literele a ºi b, care va fi tipãritã anul
acesta, vom continua. Dar aici nenorocirea e mare, cã nu mai sunt oameni
care sã poatã sã se angajeze, nu mai sunt oameni care sã facã etimologie ºi
nu-i un lucru uºor. Nu sunt oameni, poþi sã ai bani, dar nu sunt oameni,
dureazã foarte mult sã-i pregãteºti.
Corneliu TOADER: Este vorba de o pregãtire laborioasã, de o
structurã profesionalã bunã, solidã.
Academician Marius SALA: Acestea sunt cele douã mari lucrãri. La
institut, se face acum o versiune într-un volum a Gramaticii limbii române,
care va fi fãcutã pentru a fi tradusã în francezã ºi în englezã, pentru cã
pornind de la cele douã volume ale seriei Gramaticii, sã se facã un
Compendiu  gramaticã tipologicã, cu ajutorul cãreia româna sã poatã fi
comparatã cu celelalte limbi romanice, din punctul de vedere al structurii
gramaticale sau contrastiv cu gramatica altor limbi neromanice.
Corneliu TOADER: O premierã internaþionalã, n-am auzit pânã acum
de aºa ceva.
Academician Marius SALA: Da. Eu þin foarte mult la acest lucru ºi mã
strãduiesc sã realizez chestiune aceasta. Avem o mai mare vizibilitate pe
plan internaþional. Limba românã, în afarã de faptul cã nu-i o limbã cunoscutã
prea mult, dar nici nu-i ajutãm pe oameni sã afle. ªi vrem sã publicãm. Avem
o Enciclopedie a limbilor romanice, care a apãrut în 1989, care este foarte
interesantã pentru cã sunt vreo nouã sute de cuvinte, de intrãri, toate categoriile
gramaticale, dar este o ºmecherie, totdeauna am pus ºi limba românã, ca
lumea sã vadã ce are ºi ce nu are limba românã din ceea ce au celelalte limbi
romanice. ªi asta se traduce acum ºi va apãrea în francezã.

Academician
Eugen SIMION:

Un dicþionar evolueazã
ºi trebuie reîntregit,
revãzut, pe mãsurã
ce limba evolueazã
Corneliu TOADER: Domnule academician, dumneavoastrã sunteþi
printre cei care aþi avut în mânã, pe parcursul unui deceniu ºi mai bine,
frâiele modalitãþii de a finanþa ºi de a sprijini apariþia acestui Dicþionar, pe
lângã predecesorii dumneavoastrã de peste un secol. Aº vrea sã vã întreb,
domnule academician, pe ce loc situaþi, necesitatea unui astfel de dicþionar?
Academician Eugen SIMION: Pe un loc esenþial, poate chiar primul
loc, pentru cã, în toate Academiile, preocuparea pentru limbã a fost esenþialã.
De altfel, Academiile europene au apãrut ca un mijloc de a publica
dicþionarul limbii respective. ªi Academia francezã, la fel. Toate Academiile
din lume. Academia Românã a început, acum 144 de ani, având scopul de
a publica un Dicþionar al Limbii Române, de a strânge documente privitoare
la istoria românilor ºi de a sprijini literatura naþionalã. Aceste trei discipline
au fost discipline fondatoare. Iar preocuparea pentru Dicþionar a început
cam în aceeaºi epocã. Au început-o ardelenii, care au fãcut un prim dicþionar,
în limbajul lor latinizant, iar, la începutul anilor80, mai precis în 1884,
domnitorul Carol I a dat o sumã de bani, de galbeni, destul de importantã,
Academiei Române, pentru a porni un Dicþionar al Limbii Române. ªi este
un lucru important de istorie literarã, vreau sã-l amintesc, pentru cã este ºi
un lucru neobiºnuit. Vicepreºedintele Academiei Române de atunci era Titu
Maiorescu ºi el a primit însãrcinarea, ºi din partea domnitorului, dar ºi din
partea Academiei, sã se ocupe de aceastã problemã. Pe cine credeþi
dumneavoastrã cã a chemat Maiorescu pentru a-i încredinþa aceastã
misiune? Pe duºmanul lui cel mai mare, care era Hasdeu, dar care era ºi cel
mai mare filolog al epocii. Am amintit în Aula Academiei de acest
eveniment, pentru cã mi se pare absolut extraordinar: oamenii puteau fi în
polemicã, se puteau contesta, dar când era vorba de recunoaºterea
intelectualã, Maiorescu nu a ezitat niciun moment sã-l cheme pe Hasdeu ºi
sã-i încredinþeze aceastã temã. Maiorescu, care era realmente un savant,
care ºtia enorm de multe lucruri.
Corneliu TOADER: A apelat, totuºi, la Bogdan Petriceicu Hasdeu.
Academician Eugen SIMION: Exact. Hasdeu s-a apucat de lucru ºi,
dupã 13 ani a trebuit sã i se ia aceastã temã, pentru cã el n-a ajuns, dupã
cum cred cã ºtiþi, decât la cuvântul bãrbat.
Corneliu TOADER: Dar de ce s-a înhãmat Bogdan Petriceicu
Hasdeu, singur, la o asemenea muncã, domnule academician, pentru cã
un Dicþionar se elaboreazã, în general, de o echipã ºi prin fiºe, la care
colaboreazã atât de mulþi anonimi, dar ºi niºte creiere strãlucite? Totuºi,
Hasdeu s-a înhãmat titanic.
Academician Eugen SIMION: Aºa era tipul de cercetare în secolul al
XIX-lea. Cercetarea în grup a apãrut mult mai târziu în practica europeanã
ºi, în plus, Hasdeu era un egocentric, un uriaº egocentric. El se pricepea în
toate, ºi chiar se pricepea. Era realmente un savant. El a crezut cã poate
face singur acest Dicþionar, nu l-a fãcut decât pânã la cuvântul bãrbat.
Etimologic, ceea ce a fãcut el reprezintã o operã monumentalã, care trebuie
consultatã ºi cititã.
Corneliu TOADER: Denumirea a fost cerutã iniþial de domnitor, de
Carol I?
Academician Eugen SIMION: El a avut aceastã idee, el a fost sprijinul
moral. Existã, de altfel, foarte multe din discursurile regelui la Academie
în favoarea acestui Dicþionar. De câte ori era invitat, þinea un discurs de
deschidere, amintea de iubita limbã românã, pe care  zicea el  mã
strãduiesc s-o învãþ cât mai bine. ªi a ºi reuºit. A fost un rege destoinic,
nu numai cã a pus bazele României moderne, dar a fost ºi un ctitor cultural.
Reiau istoria Dicþionarului, cã-i interesantã. Dupã aceea, sarcina
Dicþionarului a fost încredinþatã unui alt mare lingvist, Philippide,
Alexandru Philippide, care a lucrat, de data aceasta, cu o echipã de elevi,
dar nu prea mare, la strângerea materialului, Dar el n-a putut redacta nimic
în cele din urmã, aºa încât, la un moment dat, la începutul secolului, mai
precis în 1906, Academia a încredinþat, pentru a treia oarã, redactarea acestui
Dicþionar, unui lingvist tânãr, care avea în jur de 30 de ani. Este vorba de
Sextil Puºcariu. Puºcariu este adevãratul creator al acestui Dicþionar, el a
venit cu o altã concepþie, a venit cu ideea de grup, un mic grup de filologi,
dintre colegii ºi elevii lui, el a pus bazele acestui Dicþionar ºi, pânã în
1944, au apãrut trei volume ºi trei fascicole, pânã la litera l, pânã la cuvântul
lojniþã. Cine ne ascultã sã înveþe douã cuvinte: cuvântul bãrbat, care se
leagã de epopeea Hasdeu, ºi cuvântul lojniþã care se leagã de aventura, ca
sã spun aºa, extraordinarã, a acestui lingvist Puºcariu. Cel mai mare lingvist
român este Puºcariu.
Corneliu TOADER: Sextil Puºcariu.
Academicianul Eugen SIMION: Avea o concepþie extraordinarã acest
ardelean nemaipomenit, care, de fapt, a pus bazele moderne ale Dicþionarului.
Istoria continuã. Ideea a fost reluatã, bine înþeles cu altã echipã  Iorgu Iordan,
Alexandru Graur ºi, mai ales, Ion Coteanu, dupã rãzboi, în 1949, întreruptã
pentru o vreme S-a zis cã e nevoie de un dicþionar, mai scurt, pentru uzul
publicului, un Dicþionar al limbii române contemporane. În 1959, acest
Dicþionar a fost reluat, de data aceasta, sub o formã mai sistematicã ºi cu un
grup mai mare, sub conducerea lui Iorgu Iordan ºi a profesorului Coteanu,
care, atunci, era un lingvist tânãr. Ei au dus pânã aproape de zilele noastre
acest Dicþionar, care s-a încheiat zilele trecute, evident, cu altã echipã. A
dispãrut întâi Iorgu Iordan, apoi profesorul Ion Coteanu, iar un alt colectiv,
condus de academicienii Marius Sala ºi Gheorghe Mihãilã, au dus la capãt,
au continuat ºi au încheiat acest Dicþionar.
Corneliu TOADER: Se poate spune cã l-au încheiat, domnule
academician? Pentru cã unii spun cã acest fluviu continuu, care este limba
unui popor, în prefacerile lui permanente, în partea etimologicã ºi de structurã,
de vocabular, este, de fapt, la fel de viu cu fiecare generaþie care se naºte?
Academicianul Eugen SIMION: Pãi, aþi rãspuns într-un fel. Întrebarea
dumneavoastrã are ºi rãspuns. Aºa ºi este. Unu, un dicþionar întreg nu este
niciodatã perfect. Cuvântul perfecþiune nu existã în dicþionar ºi, doi,
niciodatã un dicþionar nu este încheiat, un dicþionar evolueazã ºi trebuie
reîntregit, revãzut, pe mãsurã ce limba evolueazã. Limba e un organism
viu, apar cuvinte, apare o terminologie legatã mai ales de aceastã explozie
a tehnologiei, încât în þãrile mai bine organizate existã instituþii speciale
care se ocupã de limbã. În Franþa, de pildã, Academia Francezã ,înfiinþatã
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Corneliu TOADER: Mã duceþi cu gândul la o altã discuþie, la care
dumneavoastrã aþi avut bunãvoinþa sã ne primiþi, când l-am evocat pe
Tudor Vianu, ºi când unul dintre reperele probitãþii profesionale ºi de mare
spirit era în legãturã cu acest Appendix Probi, care, din calitatea lui de
sumã a eratelor posibile, devenise pânã la urmã normã, normã de limbã,
pentru tot ce era în Appendix Probi hulit, repet, devenise normã de limbã.
Oare asta ne aºteaptã ºi astãzi?
Academician Marius SALA: Repet, sã nu amestecãm lucrurile.
Appendix Probi prezintã situaþia din latina vulgarã devenitã limbã romanicã
ºi multe din formele hulite, cum spuneþi dumneavoastrã, au devenit, n-aº
spune norme...
Corneliu TOADER: Au cãpãtat drept de cetate, ca sã folosim o
expresie la modã.
Academician Marius SALA: Au fost formele care s-au impus.
Corneliu TOADER: ªi acum nu se întâmplã acelaºi lucru cu
neologismele ºi cu alte asemenea lor?
Academician Marius SALA: Acestea sunt lucruri care trec, ascultaþi-mã.
Colega mea, Rodica Zahiu, care ºtiþi cã scrie la România literarã, a ºi fãcut
acum o carte despre argou ºi aratã, eu am citit-o pentru cã sunt coordonatorul
seriei; ºi am întrebat-o: dar de unde le-ai gãsit, dragã, toate chestiile astea?
Cã eu n-am aflat de ele. Pãi sunt. Dar nu toate se impun, sã ne înþelegem.
Corneliu TOADER: Argoul, prin definiþia lui, este un limbaj
specializat, poate cã nu figureazã...
Academician Marius SALA: ªi care se schimbã mai repede decât
celelalte...
Corneliu TOADER: În funcþie de categoria socio-profesionalã, carel foloseºte. Dar în condiþiile acestea, acum sã revenim iarãºi pe teritoriul
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ZIUA FACULTÃÞII DE TEATRU A
UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET - 2010
Lector univ. dr. George V. GRIGORE
Vã aducem la cunoºtinþã cu
întârziere un eveniment deosebit din
viaþa Facultãþii de Teatru. Ne-am luat
cu efervescenta activitate cotidianã
ºi am amânat rostirea bucuriei
noastre. Dar, cum se ºtie mai bine
mai târziu decât niciodatã. Scriem
acum, ca ºi cum ar fi
atunci.

Într-un segment temporal aninat
de sãgeata lui Cupidon, respectiv Ziua
Îndrãgostiþilor, sau pentru cei care
încã nu ºtiu, Valentins Day sau 14
februarie 2010 - serbare importatã de
cãtre români dupã 1990 din Europa
multiculturalã - la sediul Teatrului
Naþional din Târgu Mureº a avut loc
o iniþiativã culturalã ºi managerialã
deosebitã, sub înaltul patronaj al
directorului acestui lãcaº de culturã
cu o vastã istorie ºi un glorios trecut,
colegul nostru, conferenþiar
universitar dr. Vlad Rãdescu.
Teatrul Naþional, care a fost numit
Naþional în anul 1978, este
continuatorul unei tradiþii seculare.
Acest teatrul, care astãzi funcþioneazã
într-o clãdire armonios integratã a
unui ansamblu arhitectonic modern,
are douã secþii, românã ºi maghiarã.
Aici, în acest oraº, mai funcþioneazã
încã alte douã teatre, respectiv Teatrul
Studio, situat pe strada Koteles
Samuel nr. 6, în clãdirea Academiei
de Artã Teatralã, ºi Teatrul pentru
Copii ºi Tineret Ariel, situat pe strada
Poºtei nr. 2.
Deosebita iniþiativã a Teatrului
Naþional din Târgu Mureº a apãrut
în perioada în care aceastã onorabilã
instituþie culturalã organizeazã
Sãptãmâna îndrãgostiþilor de...
teatru, respectiv în perioada 8-14
februarie. În fiecare zi din sãptãmâna
respectivã, pe scena teatrului se joacã
câte o piesã, iar surpriza din ultima
zi este Balul îndrãgostiþilor. Dar în
ce constã aceastã iniþiativã ? În
dedicarea ultimei zile din aceastã
minunatã sãptãmânã  duminicã 14
februarie  unui eveniment deosebit:
Ziua Facultãþii de Teatru a Universitãþii Spiru Haret  Bucureºti.
O asemenea zi, de o valoare
simbolicã ºi culturalã, trebuia onoratã
printr-o prezenþã deosebitã din partea
facultãþii noastre. De aceea, începând
cu matineul de la ora 11, când a fost
prezentat spectacolul Cui i-e fricã de
Virginia Woolf? de Edward Albee
ºi continuând cu ora 19, când pe scenã
s-au desfãºurat personajele pline de
vervã ºi antren ale marelui
Shakespeare, din piesa Visul unei
nopþi de varã, în interpretarea
membrilor Trupei Cristian Toma,
scena Teatrului Naþional din Târgu
Mureº a fost martora efuziunilor
creatoare de un înalt nivel artistic,
nãscute din dorinþa studenþilor ºi
absolvenþilor Facultãþii de Teatru a
Universitãþii Spiru Haret  Bucureºti
de a comunica ºi a împãrtãºi
publicului bucuria de a crea,
sentimentul unic de a interpreta.
De ce Edward Albee? Pentru cã
dramaturgul american Edward
Franklin Albee al III-lea, nãscut în
anul 1928, a scris piese de teatru
inspirate din realitate. Fiind vorba
despre o realitate americanã, aceste
piese au ca temã motivul înstrãinãrii

ºi al incapacitãþii de a comunica.
Dramaturgul a folosit ca procedeu
pentru a se încadra acestei teme
autoimpuse maniera teatrului
absurd ºi al suprarealismului. Noi
ne bucurãm, în ultimii 20 de ani, de
un început de capitalism în
România, aºa cã o asemenea

dramaturgie ne va arãta prin ce vom
trece ºi noi, dacã nu ne vom putea
însuºi o lecþie pe care alþii au simþit-o
deja, cu mult timp în urmã. Dintre
operele de valoare ale marelui
dramaturg american menþionez:
The Zoo Story (1959), Whos
Afraid of Virginia Woolf? (1962),
A Delicate Balance (1966), The
Death of Bessie Smith (1960),
The American Dream (1961).
Studenþii anului III, clasa conf.
univ. dr. Adriana Piteºteanu, conf.
univ. dr. Vlad Rãdescu, asist. univ.
dr. Iulia Boroº ºi asist. univ. Sorin
Dinculescu au ridicat publicul în
picioare, acesta aplaudând îndelung
la finalul spectacolului.
A urmat un prânz binemeritat,
dar ºi condimentat cu emoþia ce se
instala, în aºteptarea repetiþiei ce era
programatã de la ora 17, cu
Shakespeare. Repetiþia a fost ca un
vis, mai precis ca un vis de
varã...Am întâlnit un colectiv tehnic
de o înaltã þinutã ºi un rar profesionalism, ce ne-a devenit repede
aliat în dorinþa noastrã de a oferi
publicului un spectacol deosebit.
Ora 19 a fost momentul când s-a
auzit gongul, iar Visul unei nopþi
de varã, piesa marelui Will, a
început sã îºi întindã aripile de spirit
peste scenã, peste salã, peste oraº...
Aceastã comedie romanticã a
fost scrisã în perioada anilor 1590,
iar acþiunea sa ne prezintã aventurile
a patru iubiþi din Atena, dar ºi a unui
grup de actori amatori aflaþi într-o
pãdure luminatã argintat de mãiastra
Lunã. Spiriduºii care locuiesc în
aceastã pãdure conduc într-un mod
special relaþiile, care se vor crea între
personajele umane, încurcându-i
într-un mod comic ºi nevinovat, spre
savoarea ºi bucuria publicului.
Seara s-a încheiat superb cu
Balul îndrãgostiþilor, de la ora 21,
bal gãzduit de Hotelul Continental
din Târgu Mureº, unde ne-am lãsat
purtaþi de valurile muzicii ºi al
aerului parfumat de minunatele flori
ce împodobeau întregul spaþiu al
salonului de dans. Fete ºi bãieþi,
costumaþi în haine din diferite
epoci, constituiau perechi de
îndrãgostiþi, ca semn al perenitãþii
acestui sentiment atât de uman.
Când m-am îndreptat cãtre
hotelul unde eram gãzduit, o miºcare
aproape imperceptibilã am simþit în
aer. Ridicând privirea, aveam sã vãd
ceva ireal: agãþat de un fir de argint
din Lunã, Cupidon îºi potrivea
sãgeata în arc. Cine oare va fi
fericitul destinatar? Eu nu, pentru cã
Thalia, dupã o asemenea searã, m-a
câºtigat pentru totdeauna.
Mulþumim domnului Vlad
Rãdescu pentru Ziua Facultãþii de
Teatru a Universitãþii Spiru Haret
 Bucureºti.
Mulþumim Târgu Mureº cã exiºti!

Reflecþii sãptãmânale

Scuzaþi de iertare!
Iertarea dã seama de vârstã ºi de
felul omului de-a fi. În copilãrie
cerem iertare ºi suntem iertaþi de
multe ori, pentru ca, mai târziu,
iertarea sã fie o rarã întâmplare.
Când eºti mic nu trebuie sã te
ierþi, dar la maturitate iertarea de
sine ajunge povarã.
Cine mai vorbeºte astãzi
despre iertare, când avem la
îndemânã cuvintele pardon sau mã
scuzaþi. Frecvenþa lor este foarte
mare la orele de vârf prin autobuze
ºi tramvaie.
A cãlca peste pantofi nu este
motiv de iertare, nici aglomeraþia
loc de regret.
Te iert când ajungi un altcineva
ºi nu atunci când menþinerea
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echilibrului în mijloacele de
transport þi s-a perfecþionat.
Iertarea nu-i posibilã între
strãini, între oameni care abia de se
ºtiu, cu toate cã cel mai adesea
necunoscuþii ne dau prilej de iertare.
Numai lunga vecinãtate convinge
de buna schimbare a celuilalt, dând
sens iertãrii sale. Avem tot atâþia
prieteni câþi oameni meritã iertaþi.
În singurãtate iertarea este cu
neputinþã, iar, în mod ciudat, cotidiana
înghesuialã ne izoleazã, dar ne face
mai respectuoºi. Politeþea este un fel
sofisticat de a spune cã nu te iert.
Cu prima îmbulzealã scuzaþivã cã nu-i puteþi ierta pe toþi.

Alexandru LUCINESCU

Curs alternativ MERCI PROFESSEUR!
Lect. univ. Dorina LUPAN
Facultatea de Management,Braºov,
Universitatea Spiru Haret
La finele lunii trecute, în iureºul
pregãtirilor pentru cursurile festive
de absolvire, al Armindenilor sau al
zilei libere de început de lunã mai,
un grup, nu puþin numeros, de
studenþi ºi masteranzi s-a îndreptat
spre Aula 2 a Facultãþii de
Management din Centrul universitar
din Braºov. Afiºul de la intrarea în
instituþie anunþa o conferinþã cu iz
exotic, european.
Invitatul special, prezentat de dl.
prof. univ. dr. Ion Petrescu, decanul
Facultãþii de Management, era
domnul François TOUVRAY,
profesor asociat la Université de
technologie din Belfort Montbéliard,
Franþa. Tema
prelegerii,
Managementul intercultural în
relaþiile de afaceri economice pe
piaþa unicã europeanã, a stârnit
curiozitatea ºi interesul auditoriului.
La cei 67 de ani, pe care i-a
mãrturisit cu nedisimulatã mândrie,
profesorul francez avea în CV o
experienþã de mulþi ani ca director
de resurse umane la societatea
Peugeot-Citroën PSA. Experienþele
trãite în þãri din Asia sau Africa, cu

bazat pe performanþa fiecãrui
salariat, specific mentalitãþii
manageriale americane ºi europene,
a reuºit sã declanºeze o grevã
generalã, cauzatã de incapacitatea
chinezilor de a accepta o alternativã
la convingerile lor egalitariste, de
sorginte comunistã, cu care fuseserã
îndoctrinaþi. Într-un alt exemplu, le-a
explicat studenþilor cã danezilor nu
li se pare nimic ieºit din comun ca
regele lor sã stea la coadã, ca un om
de rând, pentru a-ºi cumpãra o
prãjiturã, de pildã, lucru inacceptabil
la francezi sau la români. Nici
discriminarea din considerente
sexuale nu trebuie neglijatã, sau
tratatã superficial, de cãtre un
manager. Japonezii, explica distinsul
profesor, nu ar accepta o femeie
conducãtor de firmã; acest
privilegiu este, în opinia ºi
convingerile lor, rezervat exclusiv
bãrbaþilor. Nu acelaºi tratament l-ar
avea o femeie-manager în
Danemarca, unde jumãtate din
parlament este reprezentat de femei.
O altã temã sensibilã, atacatã de cãtre
invitat, a fost aceea a atitudinii

Muzeul Naþional al Satului Dimitrie Gusti

Facultatea de Medicinã Veterinarã
Universitatea Spiru Haret

Sesiunea ºtiinþificã omagialã 
20 de ani de învãþãmânt medical veterinar

Lucrãrile sesiunii ºtiinþifice
s-au desfãºurat în ziua de 6 mai, la
sediul Facultãþii de Medicinã
Veterinarã, din strada Maºina de
Pâine nr.47.
În deschidere, au rostit
alocuþiuni decanul facultãþii, conf.
univ. Dãnuþ Turcu, decanul fondator
al Facultãþii de Medicinã Veterinarã
de la Universitatea Spiru Haret,
prof. univ. dr. Toma Coman.
Au onorat lucrãrile sesiunii
reprezentantul Academiei Române,
acad. prof. univ. dr. A.T. Bogdan,
prof. univ. dr. Alexandru Mureºan,
prorector al Universitãþii Spiru
Haret.
Sesiunea a fost structuratã pe trei
secþiuni: preclinic, clinic ºi
prezentare de postere. În total, au fost

expuse 40 de lucrãri ºtiinþifice, trei
rapoarte ºi 19 postere, fiind abordate
probleme extrem de actuale, cum
sunt: Siguranþa ºi securitatea
alimentarã  obiectiv major pentru
profesiunea de medic veterinar, de
acad. A.T. Bogdan, T. Coman, D.
Turcu, G. Toba; Influenþa (gripa)
porcinã  o prezenþã continuã, de
Elena Potecea; Impactul zoonozelor
parazitare asupra sãnãtãþii publice
ºi mãsuri de prevenire, de Sofia
Coman.
Lucrãrile ºtiinþifice au cuprins
date importante, care vor putea
contribui la îmbunãtãþirea
suporturilor de curs adresate
studenþilor, constituind ºi suport
pentru programe de cercetare cu
finanþare naþionalã ºi internaþionalã.

Provocãri ale dezvoltãrii durabile
a localitãþilor ºi patrimoniului construit

Sesiune de comunicãri ºtiinþifice (25-25 iunie 2010)

ocazia parteneriatelor pe care firma
francezã le-a încheiat în diverse
companii internaþionale sau cu
ocazia mai recentelor delocalizãri,
s-au constituit în motive de
reflecþie, mai ales astãzi, într-o lume
din ce în ce mai dinamicã.
O temã cu parfum de bizarerie,
abordatã în faþa unui public cu prea
puþinã experienþã de muncã în context
internaþional, a unor studenþi care nu
au profesat încã, a unor tineri care nu
au cãlãtorit prea mult, s-a dovedit un
succes autentic datoritã mãiestriei
didactice a profesorului francez.
Construcþia discursului a pornit de la
impactul, evident, pe care îl avem, la
nivel lingvistic, atunci când cãlãtorim
într-o þarã strãinã. La acest impact se
adaugã, inevitabil, tot ceea ce
înseamnã cultura unui popor: mentalitate, cutume, atitudini generale ºi
specifice faþã de evenimente sociale
sau legate de civilizaþie.
Studenþii au fost cuceriþi de
exemplele concrete care le-au fost
date. Cu mulþi ani în urmã, în China,
relata distinsul invitat, vrând sã
implementeze sistemul de salarizare

popoarelor care trãiesc în zona
nordicã faþã de popoarele de mai la
sud, care, favorizate de o climã mai
blândã, au o înclinaþie accentuatã
spre nemuncã. Aceasta ar fi fost
cauza pentru care Volvo a refuzat
fuziunea/colaborarea cu francezii de
la Renault, aceºtia din urmã fiind
recunoscuþi ca având de a face mai
degrabã cu vinul, cu femeile,
nicidecum cu industria de
automobile. Desigur, e greu de
probat dacã informaþia e una realã,
dar are iz de veridicitate. Rãmânând
în zona industriei auto, li s-a explicat
studenþilor cã mariajul Renaut
Dacia a fost posibil ºi de succes,
inclusiv din raþiuni care se bazeazã
pe cultura latinã comunã; cehii de la
Skoda se simt mult mai confortabil
alãturi de nemþii de la Volkswagen.
Cursul s-a distins prin ineditul
temei ºi a fost perceput de cãtre
studenþi, mai întâi, ca o patã de
culoare, iar mai apoi ca un subiect
de meditaþie la mulþimea de
provocãri la care vor fi expuºi întro lume concurenþialã, în era
mondializãrii ºi a globalizãrii.

Noaptea albã a muzeelor
Devenitã de-acum o frumoasã tradiþie, Noaptea albã a muzeelor, care
a ajuns la a ºasea ediþie, s-a desfãºurat în nocturna dintre 15 ºi 16 mai,
oferind iubitorilor de artã ºansa de a vizita numeroase expoziþii, de a
urmãri atractive spectacole de teatru ºi dans, de concerte, proiecþii video
ºi multe alte interesante evenimente interactive.
Programul Noaptea Muzeelor, iniþiat acum ºase ani de Ministerul
Culturii din Franþa, a reuºit sã formeze un public fidel ºi în statele
europene, inclusiv în România, unde participanþii au rãspuns invitaþiei
de a trece pragul acestor instituþii, gratuit, pe nocturnã.
Oferta propusã publicului spectator de toate vârstele este pe cât de
tentantã pe atât de variatã, implicând un numãr important de muzee. Astfel,
la Muzeul Naþional al Literaturii Române s-a desfãºurat o autenticã noapte
a poeziei, cuprinzând recitalurile poeþilor Traian T. Coºovei, Cornelia Maria
Savu, Bogdan Es. Pop, Lucian Vasilescu, Ofelia Prodan, Adrian Suciu,
Ioana Crãciunescu, pe un fundal de muzicã interpretatã de Mircea Tiberian
ºi Nadia Trohin. Acest muzeu a prezentat proiecþia filmului Eu când vreau
sã fluier, fluier, în prezenþa regizorului ºi a actorilor din rolurile principale.
Ansambluri folclorice au concertat la Muzeul Naþional al Satului
Dimitrie Gusti, încântând spectatorii cu cele mai îndrãgite melodii
populare. Tot aici a fost organizat un Târg al olarilor, de unde s-au putut
cumpãra ºi produse bio. În schimb, vizitatorii Muzeului George Enescu
au avut parte de clipe de reverie, ascultând lucrãri de muzicã clasicã.
La Muzeul Naþional de Artã al României, actorii Teatrului Masca
au jucat, printre statuile de bronz, din curte, spectacolul Statuile, într-un
decor de basm, îmbrãcat în lumini colorate, iar la Colþul interactiv
spectatorii mai îndrãzneþi au putut deveni personaje din tablouri.
O expoziþie cu vânzare de cristale, fosile, flori de minã ºi bijuterii,
ceramicã de Horezu, precum ºi o expoziþie cu fotografii ºi afiºe reprezentând
secvenþe reprezentative din activitatea Muzeului Naþional de Geologie, care
a sãrbãtorit ºi 20 de ani de la deschidere, un spectacolul de teatru Te iubesc!
Te iubesc?, dupã Dumitru Solomon, regizat de Chris Simionescu,
constituind oferta Nopþii albe, care a cucerit inimile vizitatorilor.
Pline de un farmec aparte au fost ºi expoziþiile Mexic  tradiþii ºi
obiceiuri ºi Pictura þãrãneascã din China, organizate la Muzeul
Þãranului Român, precum ºi expoziþia temporarã Jurnal de modã... moda
femininã la 1900, care a fost deschisã la Muzeul Naþional Cotroceni.
Programele oferite de muzeele bucureºtene în Noaptea albã au
demonstrat acurateþea ºi spiritul lor inventiv, interesul de a se prezenta în
faþa publicului cu manifestãri culturale menite sã atragã vizitatori nu numai
cu acest prilej, ci ºi dincolo de realizarea acestui fabulos proiect.

Printre provocãrile cãrora arhitecþii vor trebui sã le facã faþã în
activitatea lor profesionalã viitoare, cele legate de regenerare, remodelare
ºi modernizare a localitãþilor în care trãim vor avea o pondere importantã.
Aceasta implicã atât inserþia unor construcþii noi în cadrul construit
existent, restaurarea/remodelarea unor construcþii cu valoare de
patrimoniu, reconversia unor clãdiri care ºi-au pierdut funcþiunile iniþiale,
cât ºi realizarea unor clãdiri reprezentative pentru noile funcþiuni ale
oraºului ºi reamenajarea spaþiilor publice în raport cu aºteptãrile
locuitorilor. În acest spirit, cercetarea se subsumeazã ideii de valorificare
complexã ºi management durabil al patrimoniului construit.
Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice se adreseazã tuturor specialiºtilor
dornici de a împãrtãºi cunoºtinþele acumulate în acest domeniu, prin
participarea la proiecte naþionale ºi internaþionale, schimburi de experienþã
cu alte universitãþi, cercetãri individuale ºi cercetãri doctorale.
Vã invitãm sã participaþi prin comunicãri la una din urmãtoarele
secþiuni ale Sesiunii ªtiinþifice: 1. Patrimoniul construit urban  inserþii,
conversii, retituiri; 2. Locuirea; 3. Spaþiul public; 4. Patrimoniul rural
Din Comitetul de lecturã fac parte: prof. univ. dr. arh. Mihail
CAFFE; prof. univ. dr. arh. Emil CREANGÃ: prof. univ. ing. Paul
POPESCU; conf. univ.dr. arh. Ileana BUDISTEANU; conf. univ. dr.
arh. Ana Maria HARITON.

Farmecul unui spaþiu ideal
pentru reflecþii
S-au împlinit 130 de ani de la naºtere ºi 55 de ani de la moartea lui
Dimitrie Gusti, întemeietorul ªcolii româneºti de sociologie, ziditorul
Muzeului Satului de la ªosea, care poartã emblematic numele profesorului,
ºi care, la 17 mai sãrbãtoreºte 74 de ani de la inaugurare. O ediþie specialã
a fost dedicatã comorilor adunate de profesorul Dimitrie Gusti, care a
fundamentat metoda monograficã de cercetare simultanã multidisciplinarã
a satului, folosind echipe de specialiºti din domeniul ºtiinþelor sociale,
medici, ingineri, agronomi, învãþãtori  fotografii inedite realizate în
timpul cercetãrilor monografice de la Drãguº, Nerj, Fundu Moldovei,
poveºti despre crearea Satului de la ªosea.
Este un prilej ideal sã redescoperim cu sentimentul nostalgiei locurile
natale, specificul cu totul aparte al spaþiului rural românesc  gospodãrii
din secolele XVI sau XVIII, bordeie, hanuri, monumentalele porþi din
Bucovina, Maramureº ºi Gorj, fântânile cu cumpene originale, troiþe
dantelate ºi biserici construite din lemn, ateliere de fierãrie cu cumpene
originale, troiþe dantelate ºi biserici construite din lemn, ateliere de fierãrie
ºi olãrie în aer liber, iar la intrare un magazin de suvenire. Impresionant!
Anual, peste 350.000 de vizitatori români ºi strãini poposesc în Muzeul
Naþional al Satului Dimitrie Gusti pentru a admira mirificul peisaj,
parcã al unei alte lumi, pe care o oferã cu generozitate aceastã oazã de
liniºte, colindând, în numai câteva ore, cele mai diverse colþuri ale þãrii.

Ideea ineditã de a aºeza la ªosea un asemenea aºezãmânt de autenticã
culturã româneascã aparþine marelui cãrturar, sociolog ºi filosof Dimitrie
Gusti, care a plecat cu echipa sa de cercetãtori în þarã sã analizeze starea
vieþii în mediul rural ºi pentru a alege câteva gospodãrii þãrãneºti cu gândul
de a le aduce în Capitalã. ªi, de la 29 de gospodãrii, câte au fost la începutul
lucrãrilor de amenajare a muzeului, în primãvara anului 1936, s-a ajuns
acum la 346 de asemenea monumente. Au contribuit la demontarea ºi
montarea lor în muzeu, de cele mai multe ori, bucatã cu bucatã, 2000 de
meºteri din zonele respective. Laborioasa muncã de reclãdire a
gospodãriilor cele mai reprezentative din fiecare regiune a însemnat ºi
respectarea cu sfinþenie a fiecãrui detaliu pentru ca nimic sã nu umbreascã
elementele de originalitate.
În acest efort unic, pânã ºi cãrãmizile de la fundaþiile caselor au fost
cele originale, iar troiþele aduse din diferite sate au fost aºezate, conform
tradiþiei, la intersecþia drumurilor sau chiar în ograda gospodãriilor pentru
a le apãra de forþele malefice. Un adevãrat cult s-a manifestat pentru
respectarea detaliilor care conferã obiectelor muzeului specificitate ºi
culoare. De pildã, la poarta unei gospodãrii aduse din Ieud, judeþul
Maramureº, specialiºtii au transferat ºi o bancã cu aplecãtoare, pe care
sãtenii stãteau de vorbã de sãrbãtori. Pentru ridicarea caselor din nuiele,
pãmânt argilos ºi pleavã, meºterii au nivelat construcþiile, pur ºi simplu,
cu palmele.
Gospodãria adusã din Câmpu lui Neag pare a fi o adevãratã cetate,
aºa cum, de altfel, sunt concepute ºi construite gospodãriile de la poalele
Munþilor Retezat, care sunt vizitate foarte des de urºi ºi, pentru a se
apãra, localnicii au ridicat porþi înalte ºi solide, pe care noaptea le
închideau.
Se pare cã cel mai costisitor proiect de restaurare a fost cel al bisericii
din lemn din satul nemþean Rãpciuni, care dateazã din 1773, fiind
transferatã în muzeu în anul 1957, ca urmare a începerii lucrãrilor la
barajul hidroenergetic Bicaz.
Dar Muzeul Naþional al Satului Dimitrie Gusti meritã sã fie vizitat
nu numai pentru a admira aceste bijuterii ale spaþiului socio-cultural rural
românesc, ci ºi pentru cã este o gazdã excelentã a unor manifestãri devenite
tradiþionale. Între acestea, se aflã coloratele Târguri pitoreºti
meºteºugãreºti, emoþionantele Întâlniri cu fiii satului, spectacolul
Visul unei nopþi de varã, cu participare internaþionalã, care a ajuns la a
zecea ediþie, celebra tabãrã de creaþie, denumitã atât de plastic ºi adecvatã
spaþiului în care este amplasatã  Vara pe uliþã.
În cadrul unui proiect etnografic, dedicat regiunii Oltenia, la Muzeul
Naþional al Satului s-a organizat o expoziþie cu obiecte de uz casnic din
fier, fiind expuse peste 130 de asemenea obiecte utilizate în gospodãriile
þãrãneºti, în agriculturã, în creºterea animalelor ºi la pescuit.
Muzeul Naþional al Satului are o mare deschidere pentru a prezenta
vizitatorilor sãi ce este specific ºi tradiþional în cultura altor þãri,
organizând manifestãri dedicate exclusiv acestora. Aºa a fost, de exemplu,
Sãptãmâna japonezã, în cadrul cãreia s-au desfãºurat spectacole de
muzicã ºi dans tradiþional, demonstraþii de karate marþiale, o paradã de
yukato (kimono-uri), ateliere de ikebana (arta aranjamentelor florale),
origama (arta plierii hârtiei), expoziþia de preparate culinare japoneze,
Ajimi Matsuri  Festivalul Gusturilor, douã expoziþii de fotografie ºi o
expoziþie cu vânzare de carte, dicþionare, ghiduri turistice, albume.
Deci, indiferent în ce anotimp veþi opta sã treceþi pragul Muzeului
Naþional al Satului Dimitrie Gusti  acest loc binecuvântat, care te
face sã uiþi ºi sã suporþi mai uºor stresantul cotidian autohton , veþi avea
întotdeauna dincolo de vizita propriu-zisã a gospodãriilor þãrãneºti, ºansa
de a cunoaºte ºi alte obiceiuri ºi tradiþii, ce sãlãºluiesc în miraculosul
univers al culturii ºi artei rustice româneºti.

Adela DEAC

Studii post-doctorale în economie: program de formare continuã a cercetãtorilor de elitã  SPODE

O ADEVÃRATÃ PROVOCARE
Dezbaterea ºtiinþificã, desfãºuratã în aula Academiei Române, sub
deviza Fondului Social European Investiþii în oameni, aduce în
actualitate nevoia amplificãrii preocupãrilor pentru formarea continuã
a cercetãtorilor de elitã din economie. ªi nu se putea un cadru mai fast
pentru lansarea acestui ambiþios, temerar program, care, de fapt,
reprezintã unul din cele ºapte pe care Academia Românã le-a câºtigat
în competiþia vizând proiectele operaþionale pentru dezvoltarea
resurselor umane, decât aceastã manifestare ºtiinþificã.
Anvergura unui asemenea proiect este datã atât de valoarea totalã
a acestuia, de 18.688.874 lei, din care 15.616.287 sunt nerambursabili,
cât ºi de obiectivul fundamental propus de aceste studii pors-doctorale.
Este vorba despre formarea cercetãtorilor de elitã care sã contribuie la
fundamentarea marilor proiecte de dezvoltare economicã durabilã ºi
sustenabilã ºi sã constituie un corpus de sprijin în adoptarea hotãrârilor,
pe care trebuie sã le ia decidenþii politici. Prin implementarea acestui
proiect se urmãreºte, practic, asigurarea continuitãþii cercetãrii ºtiinþifice
la nivel european, în contextul imperativului de învãþare pe tot parcursul
vieþii, prin instituþionalizarea unui sistem permanent ºi sustenabil de
atragere, îndrumare a doctorilor în ºtiinþe economice pentru cercetare
ºtiinþificã post-doctoralã ºi valorificarea rezultatelor cercetãrii. Totodatã,
proiectul conecteazã preocupãrile ºtiinþifice ale doctorilor în economie
din România la marile direcþii de cercetare din ºtiinþa economicã
europeanã ºi din întreaga lume, sprijinind procesul de integrare în
cercetarea ºtiinþificã interdisciplinarã ºi internaþionalã din Programul
Cadru 7  PC7, cu ºansa de a contribui la realizarea obiectivului
strategic: Crearea în cunoaºtere.
Concepþia acestor studii ia în consideraþie desfãºurarea cercetãrii,
monitoringului ºi trainingului în concordanþã cu schimbãrile din viaþa
socio-economicã, astfel încât bursierii sã deprindã abilitãþile necesare
adaptãrii într-o lume a turbulenþelor. De-a lungul celor trei ani cât
dureazã proiectul, vor fi cuprinºi 135 de doctori în economie ºi 27 de
tutori, care sã îndrume, sã evalueze activitatea cercetãtorilor. Dintre
obiectivele concrete menþionãm: publicarea a 150 de studii în reviste
ISI; participarea la consorþii europene pentru aplicaþii în PC7;

participarea la conferinþe ºi simpozioane europene; organizarea a ºase
work-shop-uri specializate, la nivel naþional; organizarea a ºase
conferinþe internaþionale.
În dezbateri s-a optat, din multitudinea de domenii, pentru
convergenþa economicã a României în context european ºi dezvoltarea
durabilã ºi sustenabilã a economiei româneºti, pledându-se pentru ca
rezultatele cercetãrilor sã se constituie realmente într-un fundament în
luarea deciziilor majore de dezvoltare.
S-a pus în evidenþã faptul cã existã, din pãcate, o hibã mare în
comunicarea dintre structurile guvernamentale ºi cercetarea economicã
academicã, în ultimii ani creându-se un pãgubitor hiat între nevoia de
soluþii a politicienilor ºi biblioteca de soluþii ale cercetãtorilor. În
aceastã perspectivã, se are în vedere ºi o restructurare a cercetãrii
economice, fiind vizate þinte precise, cum sunt:  înfiinþarea unor
structuri (instituþii sau centre) de studii avansate, profilate pe cercetare
fundamentalã, aplicativã (transfer tehnologic) ºi de reacþie rapidã
(consultanþã de specialitate;  reconsiderarea rolului ºi funcþiilor
cercetãrii economice academice în condiþiile încare calitatea reprezintã
prima opþiune a Academiei Române pentru studiile cu vocaþie strategicã
sau globale solicitate de activitãþile guvernamentale, existând
potenþialul necesar pentru a se produce ºi oferi nu numai studii de o
calitate ºtiinþificã excelentã, dar, în acelaºi timp, de o onestitate
intelectualã impecabilã.
În acelaºi context, s-a remarcat faptul cã programele de formare ºi
susþinere a elitelor în toate domeniile, cum este ºi cel lansat recent de
Academia Românã, se integreazã noii strategii Europa 2020 , pusã
în circulaþie de Comisia Europeanã în luna martie 2010, care vizeazã
ºi reformarea sistemelor de cercetare-dezvoltare ºi inovare la nivel
naþional, promovarea excelentã ºi specializarea prin programe postdoctorale. Este încã un reper semnificativ al oportunitãþii, al valorii
demersului Academiei Române, care, iatã, prezentând proiectul de studii
post-doctorale, ne-a adus în faþa unui autentic eveniment ºtiinþific,
dãtãtor de încredere ºi speranþã. (D.A)
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  17 mai 2010
06:00 Promo USH
06:05 Agricultura ºi alimentaþia (r)
07:00 Academica  Ateneul artelor.
Emisiune de Mircea Micu (r)
08:00 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
08:30 Românul, cetãþean european.
Emisiune de Gheorghe Oniºoru
09:00 Film documentar  Spaþiul,
ultima frontierã
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
Dumitrache la dispoziþia dvs.
14:58 Promo USH
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Film documentar  Spaþiul,
ultima frontierã
19:00 Haretiºtii.
Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Lumea cu telecomanda.
Realizator Diana Popescu
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:15 Vedetele ºi fanii lor.
Emisiune de Narcisa Tcaciuc
22:15 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine,
2002 (ep. 28)
23:15 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatru (r)
03:30 Film documentar
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MARÞI  18 mai 2010
06:00 Promo USH
06:10 Cronica scepticului (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
07:00 Lumea cu telecomanda (r)
07:30 Haretiºtii (r)
08:00 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniºi
08:30 Gândeºti, deci exiºti.
Emisiune de Victoriþa Duþu
09:00 Film documentar  Spaþiul,
ultima frontierã
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
14:30 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Simona ªerban
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Noi, consumatorii.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
19:00 Ani de liceu.
Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
20:00 Gazonul fierbinte.
Emisiune de Mugur Popovici
21:00 Academica  Istoria care doare.
Emisiune de Mircea Dogaru
22:00 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine,
2002 (ep. 29)
23:00 Istoria cu învãþãturã.
Emisiune de Valeriu Râpeanu

TVRM Cultural
LUNI  17 mai 2010
06.00 Mapamond cultural (r)
06.30 Universul cuvintelor (r)
07.00 La sfat cu medicul (r)
07.30 Forum Naþional Spiru Haret (r)
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Aplauze pentru haretiºti (r)
09.00 Academia copiilor (r)
10.00 Lumea vãzutã de aproape (r)
11.00 Am venit cu drag la voi (r)
13.00 Academica  Cãrþi în instanþã (r)
14.00 Ecumenica (r)
15.00 Din lumea cu doruri multe (r)
16.00 Cronica scepticului
16.30 Mapamond cultural
17.00 Academica  Ateneul artelor (r)
18.00 Film serial: Arsene Lupin
19.00 Scena ca istorie
20.00 Agricultura ºi alimentaþia
21.00 Amfiteatru cultural 
Consum culturã
22.00 Românul, cetãþean european (r)
22.25 Poeþi ºi poeme (r)
22.30 Film artistic românesc (r)
00.00 Universul cuvintelor (r)
00.30 La sfat cu medicul (r)
01.00 Am venit cu drag la voi (r)
03.00 Academica  Cãrþi în instanþã (r)
04.00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
05.00 Cronica scepticului (r)
05.30 Forum Naþional Spiru Haret (r)

MARÞI  18 mai 2010
06.00 Contrapunct
07.00 Mioriþa (r)
07.30 Film documentar
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Film serial: Arsene Lupin (r)
09.30 Muzicã popularã (r)
10.00 Economia, pentru cine?
11.00 Amfiteatru cultural 
Consum culturã (r)
12.00 Cinepanorama (r)
12.30 Cronica ST (r)
13.00 Invitatul de la ora 13 - direct
14.00 La sfat cu medicul
14.30 Întâlnire cu folclorul
15.00 Arta documentarului
16.00 Parodi press (r)
16.30 Mapamond cultural
17.00 Gândeºti, deci exiºti
17.30 Scrisori de acreditare (r)
18.00 Film serial: Arsene Lupin
19.00 În cãutarea folk-ului pierdut

00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
04:00 Contrapunct (r)
05:00 Din lumea cu doruri multe (r)

MIERCURI  19 mai 2010
06:00 Promo USH
06:10 Viaþa ca un spectacol (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:00 Deutsche Welle (r)
07:30 Ani de liceu (r)
08:00 Aplauze pentru haretiºti.
Emisiune de Carmen Stoianov
08:30 Parodi press la foc scãzut.
Emisiune de Nicolae Iliescu
09:00 Noi, consumatorii.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu (r)
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Lumea vãzutã de aproape.
Emisiune de Neagu Udroiu
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
Oproiu la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Caragiale în jurnale.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Lumea sportului.
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Generalul Cinema  film documentar
20:00 Din lumea cu doruri multe.
Emisiune de Florin Racoci
21:00 Academica  Economia, pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine,
2002 (ep. 30)
23:00 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Vedetele ºi fanii lor (r)
05:00 Scena ca istorie (r)

JOI  20 mai 2010

00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
04:00 Contrapunct (r)
05:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)

VINERI  21 mai 2010
06:00 Promo USH
06:10 Caragiale în jurnale (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:00 Forum Naþional Spiru Haret (r)
07:30 Lauri pentru liceeni (r)
08:00 Muz-Art.
Emisiune de Nicolae Dumitru
09:00 Film documentar  Spaþiul,
ultima frontierã
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Femeia  adevãr ºi poveste.
Emisiune de Ana Maria Ghiur
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
14:30 Cronica ST.
Emisiune de Cristian Român
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Caragiale în jurnale.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Haretiºtii.
Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Geneza unui vis.
Emisiune de Violeta Screciu
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:15 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:15 Istorie ºi istorii.
Emisiune de Mircea Dogaru
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Gazon fierbinte (r)

SÂMBÃTÃ  22 mai 2010

06:00 Promo USH
06:10 Caragiale în jurnale (r)
06:00 Promo USH
06:30 Casã dulce româneascã (r)
06:10 Caragiale în jurnale (r)
07:30 Generalul Cinema (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
08:00 Stele de mâine.
07:00 Geneza unui vis (r)
Emisiune de Dumitru Lupu
07:30 Lumea sportului (r)
09:00 Deutsche Welle.
08:00 Echipele Gusti.
Emisiune de Diana Popescu
Emisiune de Florian Tãnãsescu
09:30 Întâlnire cu folclorul.
09:00 Film documentar  Spaþiu,
Emisiune de Theodora Popescu
ultima frontierã
10:00 USH mi-a schimbat viaþa.
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Mugur Popovici
Spiru Haret*
11:00 Consum culturã.
13:00 La hanul morãriþei.
Realizator George Stanca
Emisiune de Paulina Irimia
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã 12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Gheorghe Predilã
la dispoziþia dvs
12:57 Promo
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
13:00 En garde!
Spiru Haret*
Emisiune de Carmen Fulger
18:30 Comorile oraºului.
14:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Cezar Lungu
Emisiune de Valeriu Marinescu
19:00 Lauri pentru liceeni.
14:30 Adevãratele stele.
Emisiune de Cristina Matei
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:30 Caragiale în jurnale.
15:58 Promo
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 Film documentar  Paris
20:00 Întâlnire cu folclorul.
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Theodora Popescu
Emisiune de Eugen Atanasiu
20:30 Forum Naþional Spiru Haret.
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:30 Contrapunct.
21:00 Academica  Cãrþi în instanþã.
Emisiune de George Marinescu
Emisiune de Florin Rotaru
19:30 Am venit cu drag la voi.
22:00 Confesiuni plastice.
Emisiune de Georgel Nucã
Emisiune de Dan Mironescu
21:30 Lumea pe dos.
23:00 Scena ca istorie.
Emisiune de Viorel Popescu
Emisiune de Violeta Screciu
20.00 Nimic fãrã lege!
20.30 Academica  Ateneul artelor
21.30 Comorile oraºului (r)
22.00 Generalul Cinema
22.30 Poeþi ºi poeme (r)
22.35 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
00.00 Economia, pentru cine? (r)
01.00 Amfiteatru cultural 
Consum culturã (r)
02.00 Invitatul de la ora 13 (r)
03.00 Arta documentarului (r)
04.00 Gândeºti, deci exiºti (r)
04.30 Nimic fãrã lege! (r)
05.00 Contrapunct (r)

MIERCURI  19 mai 2010
06.00 Economia, pentru cine? (r)
07.00 Mapamond cultural (r)
07.30 Film documentar
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Film serial: Arsene Lupin (r)
09.30 Întâlnire cu folclorul
10.00 Gazonul fierbinte
11.00 Gândeºti, deci exiºti (r)
11.30 Noi, consumatorii (r)
12.00 Adevãratele stele (r)
13.30 Jurnale în stil Caragiale
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Arta documentarului
16.00 Mioriþa
16.30 Mapamond cultural
17.00 Femeia, adevãr ºi poveste
18.00 Film serial: Arsene Lupin
19.00 Istoria cu învãþãturã
20.00 Comorile oraºului
20.30 Deschide cartea (r)
21.00 Echipele Gusti
22.00 Virtuþi ºi vicii
22.30 Poeþi ºi poeme (r)
22.35 Cinepanorama
23.00 Aplauze pentru haretiºti (r)
23.30 La sfat cu medicul (r)
00.00 Gazonul fierbinte (r)
01.00 TVRM-edicina (r)
02.00 Mioriþa (r)
02.30 Arta documentarului (r)
03.30 Adevãratele stele (r)
05.00 Istoria cu învãþãturã (r)

JOI  20 mai 2010
06.00 Contrapunct
07.00 Jurnale în stil Caragiale (r)
07.30 Performeri în arenã
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Film serial: Arsene Lupin (r)
09.30 Întâlnire cu folclorul (r)
10.00 Grãdina cu statui (r)

11.00 Galele TVRM (r)
13.00 Sisteme de valori în crizã (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Cafe concert
15.30 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
16.30 Mapamond cultural
17.00 La Hanul Morãriþei
18.00 Film serial: Arsene Lupin
19.00 Pãrinþi ºi copii
20.00 Românul, cetãþean european
20.30 Recital muzical
21.00 Amfiteatru cultural 
Istorie ºi istorii
22.30 Poeþi ºi poeme (r)
22.35 Parodi press
23.00 Scrisori de acreditare
23.30 Forum Naþional Spiru Haret (r)
00.00 Contrapunct (r)
01.00 Grãdina cu statui (r)
02.00 Sisteme de valori în crizã (r)
03.00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
04.00 La Hanul Morãriþei (r)
05.00 Românul, cetãþean european (r)
05.30 Parodi press (r)

VINERI  21 mai 2010
06.00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
07.00 Recital muzical (r)
07.30 Film documentar
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Film serial: Arsene Lupin (r)
09.30 Amintiri de la filmare (r)
10.00 En garde! (r)
11.00 Scena ca istorie (r)
12.00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
13.00 Jurnale în stil Caragiale
13.30 Casa noastrã (r)
14.00 Muz-art (r)
15.00 Teatru (r)
16.00 Istoria cu învãþãturã (r)
17.00 Echipele Gusti (r)
18.00 Vedetele ºi fanii lor (r)
19.00 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
20.00 Galele TVRM
22.00 Noi, consumatorii
22.30 Poeþi ºi poeme (r)
22.35 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
00.00 En garde! (r)
01.00 Scena ca istorie (r)
02.00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
03.00 Teatru (r)
04.00 Muz-art (r)
05.00 Echipele Gusti (r)

SÂMBÃTÃ  22 mai 2010
06.00 Contrapunct
07.00 Mapamond cultural (r)
07.30 Performeri în arenã (r)
08.00 Stele de mâine

22:30 Film artistic românesc: Toate pânzele
sus (1987). Regia: Mircea Mureºan.
Interpreteazã: Ion Besoiu, Sebastian
Papaiani, Ilarion Ciobanu, Jean Constantin.
Versiune cinematograficã dupã serialul TV
Toate pânzele sus! realizat de TVR
în 1976. Secretul epavei este primul
lungmetraj dintr-o serie de 3. Ecranizare
dupã romanul omonim de Radu Tudoran.
Filmul prezintã aventurile a doi prieteni,
românul Lupan ºi francezul Vaillant,
porniþi pe urmele secretelor epavei
corabiei LEsperance.
00:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Adevãratele stele (r)
02:00 Lumea pe dos (r)
03:00 Academica  ªtiinþã (r)
04:00 Am venit cu drag la voi (r)

DUMINICÃ  23 mai 2010
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
07:00 Cronica ST (r)
07:30 Deschide cartea !
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Luminã în suflet.
Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Basmele copilãriei.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Idei în dialog.
Emisiune de Corneliu Toader
11:30 Cui nu-i e fricã de Universitatea Spiru
Haret. Emisiune de Teodora Zincã
12:00 Album cu prieteni.
Emisiune de Dan Mironescu
13:00 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
13:30 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
14:00 Ateneul artelor.
Emisiune de Mircea Micu
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Scrisori de acreditare.
Emisiune de Mihaela Mihailide
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM.
Emisiune de Georgel Nucã
22:30 Film artistic: Lumile lui H.G. Wells.
Partea 1 (The Infinite Worlds of H.G. Wells,
SUA, 2000, fantezie). Distribuþie: Tow Ward,
Katie Carmichael, Nick Rowe. H.G. Wells
a fost om de ºtiinþã, autor ºi vizionar. În
calitate de precursor al science-fiction-ului,
a scris Maºina Timpului ºi Rãzboiul
Lumilor. Astfel, o nouã mini serie
ambiþioasã, aduce viziunea epicã a lui
Wells asupra vieþii.
00:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
01:30 Dor de-acasã (r)
03:30 Galele TVRM (r)
05:30 Scrisori de acreditare (r)

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI
07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: Ionuþ Tardel
10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache
Vineri 12.00-13.00  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII.
Realizator: Maria Ilie
13.00-16.00
CUTIA PANDOREI
Realizator: Kristine
Marþi 13.00-14.00  INVITATUL DE
LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
10.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Olga Popa
12.00-13.00
Sâmbãtã  CU CASA-NCHISÃ
Realizator: Irina Minca
Duminicã  MUZICÃ
13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END
Realizator: Sâmbãtã Alina Toma
Duminicã Robert Tache

16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir ºi Alina Toma

17.00-18.00

19.00-22.00
DESTRESEARA
Realizator: Maria Ilie

Duminicã  PRINTRE RÂNDURI
Realizator: Otilia Zamfir

22.00-23.00
Luni-Vineri MUZICÃ
Vineri 00.00-02.00  POVEªTI NESPUSE.
Realizator Ionuþ Tardel

18.00-20.00

23.00-24.00
Luni-Joi CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
Luni 00.00-01.00  PRINTRE RÂNDURI (r)
Realizator: Otilia Zamfir
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Marþi 00.00-02.00  TOP 30 (r)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Miercuri 00.00-02.00  80 REMEMBER (r)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Joi 00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  NIGHT FEVER

Sâmbãtã  MUZICÃ

Sâmbãtã  80 REMEMBER
Realizator: Robert Tache
Duminicã  TOP 30
Realizatori: Alex Crãciun
ºi Alina Toma
20.00-22.00
Sâmbãtã  POVEªTI NESPUSE
Realizator: Ionuþ Tardel
Duminicã  SEARA
CONFESIUNILOR
Realizator: Luminiþa Bondrea
22.00-07.00
NIGHT FEVER

*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii
pentru sesiunea de examene. Emisiunea este
realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Jurnale în stil Caragiale
09.00 Academia copiilor (r)
10.00 Cronica scepticului (r)
10.30 Aplauze pentru haretiºti
11.00 La Hanul Morãriþei (r)
12.00 Teatru
13.00 Virtuþi ºi vicii (r)
13.30 Casa noastrã
14.00 Nimic fãrã lege! (r)
14.30 Adevaratele stele  direct
16.00 Amfiteatru cultural 
Istorie ºi istorii (r)
17.30 En garde!
18.30 Gradina cu statui
19.30 Din lumea cu doruri multe
20.30 Deschide cartea
21.00 Film artistic românesc
22.20 Poeþi ºi poeme (r)
22.30 Academica  Cãrþi în instanþã
23.30 Generalul Cinema (r)
00.00 Noi, consumatorii (r)
00.30 Contrapunct (r)
01.30 Casa noastrã (r)
02.00 Adevaratele stele (r)
03.30 Teatru (r)
04.30 Amfiteatru cultural 
Istorie ºi istorii (r)

DUMINICÃ  23 mai 2010
06.00 Promo
06.10 En garde (r)
07.00 ªtiinþã ºi spiritualitate
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Scrisori de acreditare (r)
09.00 Ecumenica
10.00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
10.30 Noi, consumatorii (r)
11.00 Am venit cu drag la voi
13.00 Invitatul de la ora 13 (r)
14.00 Lumea vãzutã de aproape
15.00 Forum Naþional Spiru Haret
15.30 Sisteme de valori în crizã
16.30 Vedetele ºi fanii lor
17.30 Dor de-acasã  direct
19.30 Amintiri de la filmare
20.00 Muz-art
21.00 Film artistic strãin
22.20 Poeþi ºi poeme (r)
22.30 Aplauze pentru haretiºti (r)
23.00 Cronica ST
23.30 Mapamond cultural (r)
00.00 Ecumenica (r)
01.00 Noi, consumatorii (r)
01.30 Lumea vãzutã de aproape (r)
02.30 Virtuþi ºi vicii (r)
03.00 Dor de-acasã (r)
05.00 Cronica ST (r)
05.30 Forum Naþional Spiru Haret (r)

Joi, 13 mai 2010, ora 13,00, la sala Dalles din Bucureºti, a avut loc Concertul de absolvenþã al
studenþilor din anul III, clasa de compoziþie conf. univ. dr. Sorin Lerescu, Facultatea de Muzicã,
Universitatea Spiru Haret: Veronica Anghelescu, Mircea Pruºan, Daniel Simion, Mioara Bârsan.
Veronica Anghelescu, studentã anul III, Facultatea de Muzicã, Universitatea Spiru Haret, clasa
de compoziþie a conf. univ. dr. Sorin Lerescu, este ºi redactor ºef al Revistei No14 Plus Minus Contemporary Music Journal (unul dintre partenerii media ai concertului), al cãrui numãr 8 a apãrut
recent. Un eveniment cultural, din paginile cãruia reþinem: Editorialul Veronicãi Anghelescu; Irinel
Anghel: Festivalul SIMN 2010; Raul Passos: Harry Crowl  the Man and the Musician; Veronica
Anghelescu: George Enescu de Alain Cophignon; Despina Petecel-Theodoru: Timp, Destin,
Adevãr în opera lui George Enescu ºi în opera de artã în general; Sabina Draga: Remembering
George Draga la 75; Ion Olteþeanu: Hora Staccato; George Anca: Waltzing Matilda; Adrian
Georgescu: Înregistrãri istorice din arhiva Radiodifuziunii Române  Dialog cu compozitorul
Aurel Stroe (partea a II-a); Apariþii editoriale noi; Out of my Mind!

Stimaþi cititori,

Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei Opinia naþionalã. De
aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii, informaþii, idei de larg
interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile viitoare.

Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
Dragi studenþi!

Aveþi întrebãri la care doriþi sã primiþi lãmuriri de la cadrele didactice?
Vã rugãm sã le transmiteþi Opiniei naþionale! Tot aici veþi gãsi ºi rãspunsurile.
Transmiteþi corespondenþa dumneavoastrã la adresele:
 Strada Fabricii nr. 46 G, sectorul 6, Bucureºti
 e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro;
opinianationala@yahoo.com
Telefoane: 021.316.97.91 (telefon ºi fax)
021.316.97.85; 021.316.97.86; 021.316.97.87
- interioare: 168 ºi 169
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OPINIA NAÞIONALÃ

Universitatea Spiru Haret
ºi-a prezentat oferta educaþionalã
La prima ediþie a Târgului Internaþional al Absolvenþilor, un proiect
eveniment dedicat problemei integrãrii în viaþa economicã în anul 2010
a tinerilor posesori de diplome de studii universitare, despre armonizarea
dintre cerinþele pieþei muncii ºi capacitãþile absolvenþilor învãþãmântului
superior, domnul Silviu BIAN, preºedintele Agenþiei pentru Ocuparea
Forþei de Muncã a spus: Ar trebui sã fie un învãþãmânt mai aplicat, deci
mai aplecat spre partea practicã, pragmaticã a lucrurilor, decât spre
partea academicã, aºa sã zicem, utopicã. Vedeþi, practica aceea pe care
o fãceam noi pe vremuri, era bine venitã, deci luai contact cu o companie,
cu o întreprindere, cum era atunci,
luai contact cu viitorul tãu mediu de
lucru, aºa treptat, atunci când te
duceai în producþie ºtiai care este
nivelul de aºteptare. Astãzi, tinerii
studiazã, sunt extraordinar de bine
pregãtiþi în plan teoretic, toatã lumea
e orientatã pe latura aceasta a IT,
aici aþi vãzut suntem foarte buni. În
Europa suntem primii, în lume, am
înþeles din statistici cã suntem a doua
naþiune care punem la dispoziþia
lumii specialiºti în IT, este un lucru
foarte important, ºi trebuie exploatat
la maxim. Dar, vedeþi, cã viaþa asta,
în general, este compusã ºi din alte
profesii ºi ocupaþii care trebuie sã
completeze pe prima. ªi aici sunt
multe lucruri de fãcut. Repet, nu vreau sã pun niciun fel de diagnostic pe
mediul universitar, dar cred cã tinerii când vin aici la muncã, trebuie sã
aibã disponibilitatea, sã aibã flexibilitatea sã facã ceea ce se plãteºte
astãzi. ªtiþi cã în viaþã aºa era, pot sã spun, la mine acasã la þarã era un
înþelept care spunea cã în viaþa asta din tot ceea ce-þi doreºti faci tot
ceea ce poþi.

(Urmare din pag.1)

calitãþii absolvenþilor care au ieºit pe porþile universitãþilor de-a lungul
timpului.
Despre raporturile dintre capacitãþile absolvenþilor de a contribui la
redresarea sistemului economic post crizã, precum ºi despre aºteptãrile
faþã de ceea ce sunt în stare sã ofere pe piaþa muncii aceºti tineri absolvenþi,
am solicitat un punct de vedere domnului consilier economic al Ambasadei
Statelor Unite ale Americii la Bucureºti: Cred cã acest Târg oferã un
excelent exemplu despre cum se pot pune la dispoziþia studenþilor
posibilitãþi mai ample de afirmare. Una din provocãrile cu care România
s-a confruntat este aceea de a prezenta studenþilor noile meserii ale
secolului al XXI-lea ºi locurile de muncã. ªi sunt foarte mulþumit cã
studenþii au aici aceste posibilitãþi diverse de a sta de vorbã cu
reprezentanþi ai companiilor angajatoare, care sã le arate ºi sã identifice
care sunt modalitãþile unei cariere de succes a unui viitor de succes, cu
alte cuvinte sã poatã lega ceea ce învaþã la universitate cu ceea ce
întâlnesc în lumea înconjurãtoare, realã. Cred cã un astfel de eveniment
este bine venit ºi sunt foarte bucuros cã mã aflu aici.
Cred cã chiar ºi în vremuri de crizã economicã, studenþii care sunt
bine pregãtiþi ºi instruiþi ºi au demonstrat cã sunt capabili de o carierã
de succes, vor gãsi locuri de muncã. Poate cã aceste locuri vor fi mai
puþine, dar economia sigur se va redresa, cred cã, pânã la urmã, este o
problemã de pregãtire individualã. De aceea este important sã se þinã
legãturã cu companiile angajatoare, cu stagiile de practicã, cãci nu este
suficient sã stai într-o salã de curs ºi sã primeºti date despre un subiect,
ci este important sã afli ceea ce înveþi ºi sã dobândeºti experienþã despre
un subiect în lumea realã, înconjurãtoare, la un loc de muncã. Iar tot
ceea ce înveþi vei putea folosi în viitoarea ta carierã. O astfel de experienþã
leagã sala de clasã cu locul de muncã, prezent ºi în viitor, ºi cred cã aici
este, pânã la urmã, cheia succesului individual.

Principalul organizator al evenimentului, Junior Achievement
România, a pornit de la ideea necesitãþii de a se investi în mod constant
ºi ferm în educaþie. De altfel, motto-ul manifestãrii este Investeºte în
educaþie! În cadrul Mesei rotunde - dezbatere Ce fel de angajaþi
pregãteºte învãþãmântul românesc?, care a avut loc în deschiderea acestei
manifestãri la Sala Drepturilor Omului din Palatul Parlamentului, a luat
cuvântul domnul Mihai TUDOR, care este general manager IBM România
ºi, în acelaºi timp, conducãtorul Junior Achievement România. Printre
altele, Mihai Tudor a spus: Acest eveniment este la prima ediþie. Vorbim
despre educaþie, despre cariere, despre servicii pentru tineri. Este foarte
important sã avem un sistem educaþional solid, orice guvern ar trebui sã
aibã , mai ales cã avem o istorie, avem o tradiþie, din punct de vedere al

La Târg am întâlnit, între expozanþi, ºi un partener tradiþional al
Universitãþii Spiru Haret, Agenþia Universitarã a Francofoniei. Despre
proiectele biroului din Bucureºti, dar ºi despre proiectele pentru Europa
Centralã ºi de Est ale Agenþiei, ne-a vorbit domniºoara Roxana TURCANU,
conducãtoarea Departamentului de relaþii externe: Sunt programele noastre
obiºnuite, programe de burse, începând cu nivel master-doctoratperfecþionare; programe de formare la distanþã. alocaþii de studiu care
oferã posibilitatea studenþilor sã obþinã o diplomã la distanþã în universitãþi
din mai multe þãri din lumea francofonã; promovãm, de asemenea, filierele
universitare francofone ºi posibilitatea de a studia în limba francezã ºi în
România ºi toate celelalte finanþãri pe care le adresãm universitãþilor,
finanþãri pentru colocvii, pentru manifestãri ºtiinþifice. În acest moment,
suntem cea mai mare asociaþie de universitãþi din lume, avem 758 de
membri, repartizaþi în 88 de þãri la nivel internaþional.

Corneliu TOADER
Prezenþa Universitãþii Spiru Haret la Târgul
Absolvenþilor 2010, organizat de Junior Achievement
România, a fost un succes, prin oferta educaþionalã
propusã, dar ºi prin organizare ºi implicare. Vizitatorii au
apreciat valoarea materialelor puse la dispoziþie pentru
documentarea celor interesaþi, cât ºi profesionalismul ºi
amabilitatea celor prezenþi la standul universitãþii.
Un rol deosebit l-au avut cadrele didactice ºi studenþii
de la Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale, pe care ne face plãcere sã îi amintim: lector
univ. drd. Ramona ªtefãnescu, asistent univ. Ana Maria
Stoica, asistent univ. Cristina Dinu, lector univ. drd. Dan
Gârdan, lector univ. dr. Miltiade Stanciu, studenþii din anii
II ºi III : Iuliana Creþu, Roxana Mosescu, Cristina Vânãtoru,
Cristina Constantin, Felicia Alexandrescu, Valentin

ciar-Contabil de la Universitatea
Spiru Haret, mi s-a pãrut foarte
interesantã oferta cursului EBC*L.
Reporter: Ce credeþi cã veþi
putea obþine în urma absolvirii unui
astfel de curs ?
Ana Popescu: Þinând cont cã
este similar celui de la Cambridge,
cred cã voi avea o serie de avantaje,
atunci când voi aplica pentru un job
într-o companie de succes.
Reporter: În ce domeniu doriþi
sã vã angajaþi ?
Ana Popescu: Contabilitate.
Specializarea pe care am absolvit-o.

Reporter: Chiar te gândeºti ºi
la o astfel de alternativã, plecarea
din România ?
Constantin Busuioceanu: Din
pãcate, în România, scade nivelul
de trai pe zi ce trece, scad ºi
oportunitãþile de angajare ºi, în
acelaºi timp, ºi opþiunile
Reporter: Din câte am înþeles,
optaþi pentru un program masteral
la Universitatea Spiru Haret
Dragoº
Panã:
inginer
constructor: Da. Am terminat
Facultatea de Construcþii ºi sunt
Profesori ai facultãþilor
specializat ca inginer. Mã
intereseazã ceva pe piaþa imobiliarã, Universitãþii Spiru Haret au
explicat viitorilor studenþi sau
masteranzi programele, funcþionarea platformei electronice de
pregãtire ºi de evaluare în cadrul
procesului didactic, oportunitãþile ºi
facilitãþile oferite de universitate,
însuºi preºedintele ºi rectorul
În timpul desfãºurãrii 2020-2011, Universitatea Spiru
acesteia, domnul profesor univ. dr.
Aurelian Gh. Bondrea fiind prezent Târgului Absolvenþilor, în cele Haret are în structura sa, 25 de
pe parcursul celor douã zile la douã sãli de workshop special facultãþi, 50 de specializãri, toate
amenajate, vizitatorii au avut acreditate sau autorizate sã
standul special amenajat.
ocazia sã participe la prezentãri funcþioneze,în conformitate cu
Lect. univ. drd. Daniel ale universitãþilor din România ºi prevederile legale, 76 de programe
Gârdan, Facultatea de Marketing din strãinãtate, ale altor universitare de masterat  Bologna
ºi Afaceri Economice Interna- organizaþii cu rol în educaþie. II, ºi 58 de programe de studii
þionale, explicã unor solicitanþi: La Universitatea Spiru Haret a postuniversitare de masterat în
specializarea Marketing, aveþi organizat o întâlnire care a avut urmãtoarele domenii: ºtiinþe
materiile care contureazã profilul ca temã: În prezent, pentru viitor! economice, ºtiinþe juridice, ºtiinþe
de specialist în marketing, astfel: Universitatea Spiru Haret. In umaniste, vocaþionale, matematicã
cadrul acestei întâlniri, lect. univ. ºi informaticã, medicinã veterinarã.
marketing în construcþii sau Statisticã, Tehnici de cooperare
consultanþã în acest domeniu.
ªi pentru a veni în sprijinul
Lucrez ºi pe ºantier, începe sã fie
tinerilor ºi pentru a face cât mai
destul de greu, din punct de vedere
atractivã oferta educaþionalã a
financiar, mai ales în aceastã
Universitãþii Spiru Haret, în cadrul
perioadã. Decât sã pierd timpul, mai
acestui workshop a fost organizatã
bine urmez cursurile unui program
ºi o tombolã cu premii, ce au constat
masteral la Universitatea Spiru
în pachete cu lucrãri de specialitate,
Haret. Cred cã este mult mai bine
iar premiul cel mare a constat în
aºa.
oferirea unei burse de studiu la
Reporter: Cum vi se pare
EBC*L, pentru obþinerea unei
oferta Universitãþii Spiru Haret, în
diplome internaþionale în afaceri
ceea ce priveºte programele de
economice.
masterat?
Dragoº Panã: Diversificatã,
Luiza Albu, masterand
din punct de vedere al
Facultatea de Sociologie 
specializãrilor, ºi tentantã, din cel
Psihologie: Am absolvit Facultatea
al preþului, care este accesibil
de Sociologie  Psihologie. Acum
oricui.
sunt la masterat, în anul II, la
Reporter:
În
vizita
Psihologie clinicã. Mi-a plãcut la
dumneavoastrã pe la Târgul
Universitatea Spiru Haret, îmi place
Absolvenþilor 2010, v-aþi oprit în
foarte mult ºi asta, mai ales, pentru
faþa standului Universitãþii Spiru
profesorii de la care am reuºit sã
Haret. Care ofertã vi se pare cea mai
acumulez cunoºtinþele pe care le am
tentantã pentru alegerea unei cariere
acum în domeniul în care profesez.
de succes?
Nu am fost dezamãgitã niciodatã. Aºa
Ana Popescu: masterand USH,
cã, cine vrea sã urmeze cursurile la
drd.
Ramona
ªtefãnescu
de
la
Facultatea de Management internaþionalã, Politici de
Facultatea de Marketing ºi Universitatea Spiru Haret sã vinã cu
marketing, Macro ºi Micro
Afaceri Economice Internaþio- încredere, pentru cã va avea succes.
Economie ºi nu va lipsi practica
nale a scos în evidenþã misiunea
de specialitate. Avem stagii de ºi obiectivele Universitãþii Spiru
Aºadar, în parteneriat cu
practicã iniþiate cu 11 ani în urmã Haret.
instituþii internaþionale de
cu marii organizatori de târguri, în
educaþie ºi formare continuã,
Lect. univ. drd. Ramona companii de prestigiu, naþionale
special cu ROMEXPO ºi cu alte
firme de cercetãri. Stagiile de ªtefãnescu, Facultatea de Marke- ºi internaþionale, oameni de
practicã dureazã douã sãptãmâni, ting ºi Afaceri Economice afaceri, sociologi, literaþi de
pe anumite segmente ale activitãþii Internaþionale: Reprezint o succes, formatorii Universitãþii
de marketing. Mai sunt, în plus, Universitate de prestigiu, una dintre Spiru Haret aduc în atenþia
materii opþionale, precum: cele mai mari universitãþi doritorilor  viitori studenþi sau
Bazele comerþului, Sisteme particulare din România. Am reuºit masteranzi- lumea economicã,
sã conturez, în linii mari, aspectele socialã, culturalã ºi ºtiinþificã,
informaþionale în marketing,
definitorii care sã îi motiveze pe prin intermediul cursurilor de
WebMarketing. Curricula cuprinde
viitorii cursanþi ai Universitãþii
o multitudine de materii care vin în Spiru Haret, fie studenþi, fie specialitate, recunoscute pe plan
sprijinul viitorului manager. Tot masteranzi. În anul universitar naþional ºi internaþional.
Financiar-Contabil: Toate ofertele ceea ce acumuleazã studentul în cei
A consemnat,
sunt tentante. Þinând cont cã am trei ani, conform Ciclului Bologna,
lect.
univ.
drd.
Sorin
BEJAN,
se
finalizeazã
printr-un
examen
de
absolvit programul masteral al
director adj. Departamentul Învãþãmânt  ªtiinþã TVRM
Facultãþii de Management Finan- licenþã.

Zisulescu. Aceºtia, dar ºi alte cadre didactice de la:
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Facultatea de Medicinã
Veterinarã, Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
Publice, Facultatea de Filosofie au rãspuns tuturor
întrebãrilor vizitatorilor, le-au vorbit despre perspectivele
ºi condiþiile oferite de Universitatea Spiru Haret.
Un cuvânt de mulþumire li se cuvine ºi arhitectului
Petre Mihalache ºi lectorului universitar drd. artist plastic
Adrian ªerbãnescu, de la Facultatea de Arhitecturã a
Universitãþii Spiru Haret, compartimentului
tehnoredactare al revistei Opinia naþionalã  Vasilichia
Ionescu ºi Florentina Stemate  ºi lucrãtorilor din
Tipografia Fundaþiei România de Mâine. Toþi aceºtia ºi
mulþi alþii nu aºteaptã mulþumiri, deºi li se cuvin. Prin
ceea ce fac, ei dovedesc cã sunt pãtrunºi de spiritul haretist.

Vizitezi, asculþi ºi câºtigi!
Vizitatorii standului Universitãþii Spiru Haret au avut
posibilitatea sã participe la o
tombolã, ai cãrei câºtigãtori au fost
extraºi din urnã în timpul workshopului susþinut în data de 8 mai, cu
tema În prezent, pentru viitor!
Universitatea Spiru Haret.
Câºtigãtorii au primit premii în
pachete de cãrþi tipãrite la Editura
ºi Tipografia Fundaþiei România de
Mâine, manuale universitare.
Aceºtia sunt liceenii: Ioana Muºat,
Pista Tibor, Alina Stoian, Alexandru
Gheorghelaº, Mihai Dumitraºcu;
studenþii: Daniela Cristea, Facultatea
de Sociologie- Universitatea
Bucureºti, Mihaela Oprea,
Facultatea de Istorie - Universitatea
Bucureºti, Cezar Stoica, Alina

Stoian, George Acionte, Natalia
Iavin, Facultatea de Marketing ºi
Afaceri Economice Internaþionale 
Universitatea Spiru Haret:
absolvenþii: Lavinia Anghelescu,
ASE, Steluþa Leftere, Facultatea de
Finanþe ºi Bãnci, Universitatea Spiru
Haret, Mariana Stoian, Doricia
Spirea, Costel Calcan, Natalia Iavin,
Viorel Pluteanu, Facultatea de
Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale  Universitatea Spiru
Haret, Jors Reese, Raluca Netedu.
Marele premiu, o bursã de studii
la EBC*L, pentru obþinerea unei
diplome internaþionale în afaceri
economice, a fost câºtigat de Luiza
Albu, masterand la Facultatea de
Sociologie-Psihologie a Universitãþii
Spiru Haret.

Fotografii realizate de Dumitru CACOVEANU, Sorin BEJAN ºi Adrian ªERBÃNESCU

