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ªEDINÞA SENATULUI
UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
 Senatul a validat concursurile de titularizare
desfãºurate în semestrul II al anului universitar 2009/2010,
aprobate în cadrul ºedinþelor Consiliilor facultãþilor.
 Senatul a aprobat constituirea unei comisii de
modificare ºi completare a Cartei Universitãþii Spiru Haret
 Senatul a ales noul rector al Universitãþii Spiru Haret,
în persoana prorectorului Aurelian A. Bondrea, cadru
didactic la Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale.

În ºedinþa din 8 iunie 2010,
Senatul Universitãþii Spiru Haret a
aprobat în unanimitate punctele
înscrise pe ordinea de zi, respectiv:
validarea concursurilor de
titularizare, constituirea unei
comisii de modificare ºi completare
a Cartei Universitãþii Spiru Haret,
alegerea noului rector al
Universitãþii Spiru Haret.
Un moment deosebit de
emoþionant l-a constituit alegerea
noului rector. Membrii Senatului
ºi-au exprimat mulþumirile ºi înalta

apreciere pentru întreaga
activitate în calitate de rector a
fondatorului Universitãþii Spiru
Haret, personalitate remarcabilã
a învãþãmântului superior
românesc, recunoscutã pe plan
intern ºi internaþional, profesorul universitar dr. Aurelian
Gh. BONDREA.
La rândul sãu, preºedintele
Universitãþii Spiru Haret,
profesorul universitar dr.
Aurelian Gh. BONDREA, s-a
adresat Senatului.

Din cuvântul rostit de prof. univ. dr. Aurelian Gh. BONDREA,
preºedintele Universitãþii Spiru Haret
La încheierea mandatului, adresez sincere mulþumiri
Senatului pentru sprijinul acordat în activitatea
desfãºuratã. Sunt fericit cã astãzi putem sã ne mândrim
cu rezultatele Universitãþii Spiru Haret, rezultate pe care
le cunoaºtem cu toþii, rezultate care sunt rodul activitãþii
acestui Senat, al decanilor, al cadrelor didactice ºi al
studenþilor. Avem studenþi mulþi, dar ºi buni. Subliniez cã
Universitatea Spiru Haret este importantã, mare, prin
activitatea cadrelor didactice, dar ºi a studenþilor.
Activitatea profesorilor ºi a membrilor Senatului trebuie
sã consolideze aceastã muncã. Universitatea Spiru Haret
trebuie sã fie în primul eºalon al învãþãmântului. Calitatea
învãþãmântului o dau, în primul rând, cadrele didactice.
Eu mã declar mulþumit cu activitatea tuturor cadrelor

didactice. Doresc ca Senatul sã sprijine noua conducere,
sã fim uniþi ºi sã ne asumãm responsabilitãþile pentru ceea
ce întreprindem. Suntem invidiaþi, pentru cã universitatea
noastrã este mare, puternicã, recunoscutã pe plan intern
ºi extern. Concurenþa este legea progresului, atât în
România, cât ºi pe plan european. În aceste condiþii, va
trebui sã menþinem ºi sã dezvoltãm ceea ce am realizat.
Trebuie sã ne considerãm responsabili pentru activitatea
ºi calitatea acestei universitãþi. Începe admiterea pentru
noul an universitar. Fiecare profesor trebuie sã se simtã
mobilizat, implicat pentru a prezenta Universitatea Spiru
Haret cu realizãrile ei. În calitate de preºedinte al
Universitãþii Spiru Haret, voi continua sã fiu implicat ºi sã
sprijin activitatea. Încã o datã, vã mulþumesc pentru sprijin!

Noul rector al Universitãþii Spiru Haret
Facultatea de Relaþii
Economice Internaþionale,
Academia
de
Studii
Economice, Bucureºti, în
anul 1977. În anul 1986 a
obþinut titlul de doctor în
relaþii economice internaþionale, cu lucrarea Strategia
dezvoltãrii
relaþiilor
economice dintre România ºi
þãrile Americii Latine. S-a
specializat în marketing la
Asociaþia Universitãþilor
Democratice din SUA în
colaborare cu Universitatea
New York. A parcurs toate
Pe scurt: profesorul univ. dr. etapele devenirii didactice. A
Aurelian A. Bondrea a absolvit îndeplinit funcþiile de prodecan ºi

decan la Facultatea de Marketing ºi
Afaceri Economice Internaþionale,
prorector al Universitãþii Spiru
Haret. Participã în comisii de
doctorat la Academia de Studii
Economice, Bucureºti. Este autor ºi
coautor la numeroase manuale ºi alte
lucrãri cu o remarcabilã valoare
ºtiinþificã ºi educaþionalã, publicate
în þarã ºi strãinãtate, în reviste ºi
volume. Este: membru în colectivul
de redacþie al revistei Economics,
Management and Financial
Markets, Denbridge Press (Academic
Division) New York, USA; redactor
ºef adjunct al Analelor USH  Seria
Economice, cotate B CNCSIS, în
2007  2008, ºi C CNCSIS în 2009;

a participat la conferinþe internaþionale în Berlin, Amsterdam, Los
Angeles, Lisabona, Las Vegas,
Munchen, Beijing. De asemenea, are
o bogatã activitate de cercetare,
individual sau în echipe multidisciplinare. Cunoscãtor cu calificativul
excelent al limbii engleze.
Profesorul univ. dr. Aurelian A.
Bondrea dovedeºte abilitãþi
manageriale, capacitate de analizã
ºi sintezã; capacitate de delegare a
atribuþiilor; abilitãþi de motivare a
personalului; abilitãþi de comunicare; experienþã în lucrul cu
tinerii; abilitãþi de formare a
echipei; capacitate de adaptare ºi
activitate în echipã.

Universitatea Spiru Haret

- membrã a Alianþei Universitãþilor din Centrul ºi Estul Europei

Se apropie admiterea în învãþãmântul superior

Oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret
50 de programe de studii universitare de licenþã în 25 de facultãþi situate în

Bucureºti, Blaj, Braºov, Câmpulung Muscel, Constanþa, Craiova, Rm. Vâlcea
programe de studii universitare de masterat
 5876 dede programe
de studii postuniversitare de masterat
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Prima promoþie de compozitori
 Concertul de absolvenþã a cursului de compoziþie al studenþilor din anul III, zi
din Facultatea de Muzicã - clasa conf. univ. dr. Sorin LERESCU
Concertul de absolvenþã a
cursului de compoziþie al
studenþilor din anul III, zi
(Universitatea Spiru Haret Facultatea de Muzicã)  clasa conf.
univ. dr. Sorin Lerescu  din data
de 13 mai 2010, a reprezentat nu
numai încununarea unei munci de
trei ani de zile a celor patru discipoli
alãturi de maestrul lor, ci ºi un debut
pentru Facultatea noastrã, care a
aniversat, cu aceastã ocazie, prima
promoþie de tineri compozitori.
Organizat sub auspiciile Facultãþii
de Muzicã a Universitãþii Spiru
Haret ºi ale Universitãþii Populare
Ioan I. Dalles  care a oferit, pentru
acest concert, sala Dalles (Maestrul
Sorin Lerescu evidenþia, chiar,
faptul cã aceastã salã are vocaþia de
a fi o adevãratã cutie de rezonanþã
a talentului tinerilor muzicieni),
evenimentul s-a bucurat de prezenþa
unor importante personalitãþi ale
vieþii culturale româneºti: conf.
univ. dr. Maia Ciobanu., Despina
Petecel-Theodoru, conf. univ. dr.
Valentin Petculescu, prof. univ. dr.
George Anca, scriitorul Adrian
Georgescu ºi a numeroºi iubitori de
muzicã contemporanã.
Alãturi de cei patru tineri
compozitori  Veronica Anghelescu,
Mioara Bârsan, Mircea Pruºan ºi
Daniel Simion  au fost câþiva
membri ai Orchestrei Teatrului
Naþional de Operetã Ion Dacian,
care au oferit o interpretare sensibilã
ºi profesionistã a lucrãrilor din
programul concertului: Augustin
Creznaru - flaut, Constantin
Urziceanu - clarinet ºi clarinet bas,
Laura Statie - vioara I, Mihai
Predescu - vioara II, Adrian Nica violã, Mihai Picu - violoncel,
Alexandru Burca - pian. Lor li s-au
adãugat ºi doi studenþi: Silvia Simion
- sopranã ºi Camelia Graur - mezzosopranã.
În cuvântul de deschidere,
maestrul Sorin Lerescu afirma cã
fiecare dintre cei patru studenþi are
propriul traseu componistic,

individualizat. Trei ani de studiu au
reprezentat realizarea unor opus-uri
camerale pentru pian sau pentru
diferite combinaþii instrumentale,
inclusiv a unor piese pentru voce ºi
pian (lieduri). Prin aceste lucrãri,
diferite ca facturã (unele, prezentate
în concertul de absolvenþã, altele în
concertul din mai 2009, despre care
Revista Opinia naþionalã a publicat
un amplu articol), cei patru studenþi
au demonstrat cã ºi-au însuºit, în
general, principiile fundamentale ale
compoziþiei ºi cã au dobândit
cunoºtinþe solide în domeniul:
contrapunctului,
armoniei,
orchestraþiei, formelor muzicale,
istoriei muzicii, teoriei muzicii,
discipline indisolubil legate de
compoziþie. Adaug acestor cuvinte
ale maestrului nostru câteva
elemente care, din perspectiva
noastrã, a studenþilor, sunt esenþiale.
Clasa de compoziþie din care facem
parte este constituitã din studenþi

foarte diferiþi, nu numai din punct de
vedere al demersului componistic, ci
ºi al pregãtirii anterioare studiilor
muzicale. Mircea Pruºan este
absolvent al Academiei de Studii
Economice din Bucureºti. Daniel
Simion este membru al trupei de
teatru In dArt. Mioara Bârsan este
o talentatã interpretã de folclor iar
semnatara acestor rânduri, Veronica
Anghelescu, este absolventã a
Universitãþii Naþionale de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã
I.L.Caragiale ºi a Facultãþii de
Litere a Universitãþii din Bucureºti.
Ce anume a putut coagula energii
atât de diferite? Grija ºi atenþia
maestrului nostru pentru fiecare
detaliu, rãbdarea ºi pasiunea sa pentru
compoziþie (care transpare ºi din
opus-urile domniei sale) au fost
elementele sine-qua-non ale reuºitei
noastre, concretizatã prin Concertul
de absolvenþã ºi prin lucrãrile
finalizate sub atenta sa îndrumare.

Concertul s-a deschis cu lucrarea
Bardo Thodol pentru flaut, clarinet,
vioarã ºi pian, de Veronica
Anghelescu, o metaforã muzicalã a
Cãrþii Tibetane a Vieþii ºi a Morþii,
reiterând, în cele trei miºcãri
(Moderato, Allegretto, Adagio
Maestoso), viaþa, agonia ºi moartea,
renaºterea. În continuare, a fost
interpretat liedul semnat de Mircea
Pruºan, Hope 2.0, pentru sopranã,
flaut ºi pian. Pebbles, de Daniel
Simion, a fost a treia piesã din
program, un cvartet în stil bachian
(de altfel, concertul a cuprins douã
lucrãri în stil bachian, compoziþia în
stil reprezentând o probã de
virtuozitate pentru orice tânãr
compozitor). Instrumentiºtii au oferit
o interpretare adaptatã stilului
bachian, prin modul de atac ºi prin
articulaþia non vibrato.

Veronica ANGHELESCU
(Continuare în pag. 6)

Conferinþa Internaþionalã Anualã a Facultãþii de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

Interdisciplinarity and Society in the 21st Century

Asist.univ.drd.
Bianca Marina MITU
Conferinþa Internaþionalã
Anualã a Facultãþii de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice, ce a
avut loc vineri, 28 mai 2010, s-a
desfãºurat ca parte a secþiunii a III-a
a 5th World Congress on the
Advancement of Scholarly Research in Science, Economics, Law,
and Culture (New York, 2730 mai,
2010), fiind organizatã în parteneriat
cu Institute of Interdisciplinary
Studies in Humanities and Social
Science  New York, Addleton
Academic Publishers  New York,
Contemporary Science Association
 New York. ºi Institute for
Euroregional Studies Oradea
Debrecen..
Conferinþa s-a desfãºurat pe trei
secþiuni: Perspective critice asupra
relaþiilor dintre mass-media ºi
societate, Industriile culturale, Revoluþia informaþionalã ºi schimbarea
tehnologicã în cadrul sistemului
uman de comunicare ºi al raporturilor
dintre media contemporane.
Conferinþa
Facultãþii de
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
Publice se evidenþiazã în peisajul
activitãþii de cercetare ºtiinþificã prin

participarea unor numeroºi
cercetãtori strãini la toate cele trei
secþiuni. Astfel, la secþiunea I,
moderatã de prof.univ.dr. Pamfil
Nichiþelea ºi lect.univ.dr. George
Lãzãroiu, au prezentat comunicãri:
prof.univ.dr. Pamfil Nichiþelea,
Contradicþiile democraþiei moderne

ºi comunicarea socialã, prof.univ.dr.
Lucian Chiºu, cu lucrarea  Aspecte
culturale ale Rãzboiului Rece în
presa
anilor
1949-1950,
prof.univ.dr. Mihaela Albu, cu
lucrarea  Locul Revistei Scriitorilor
Români în peisajul publicisticii
româneºti de exil, conf.univ.dr.

Valeriu Râpeanu, Tudor Arghezi un moment al Rezistenþei
anticomuniste în presa româneascã
din 1944-1947, conf.univ.dr. Aurel
M. Cazacu, cu lucrarea Practica
oratoriei la vechii greci.
(Continuare în pag. 6)

Editura Fundaþiei România de Mâine la Bookfest 2010
CARTEA UNIVERSITARÃ ÎN PRIM PLAN

Anul trecut, în octombrie, la
Novi-Sad, Serbia, Universitatea Spiru
Haret a fost invitatã, datoritã
prestigiului sãu recunoscut în afara
graniþelor þãrii, sã devinã membru al
Alliance of Central Eastern European
Universities (Alianþa Universitãþilor
din Centrul ºi Estul Europei) 
ACEEU, organism din care mai fac
parte cunoscute universitãþi din
Macedonia, Serbia, Slovacia,
Slovenia, Ungaria. Reprezentanta
Universitãþii Spiru Haret, prof. univ.
dr. Manuela Epure, a fost aleasã
vicepreºedinte al Alianþei.

ACEEU are ca principale
obiective: cooperarea între
universitãþile membre, schimburi de
studenþi ºi de cadre didactice,
schimburi de programe de licenþã,
masterate, doctorate, organizarea de
seminarii, conferinþe, workshopuri,
cu teme de interes comun, schimburi
de informaþii din cercetare,
programe educaþionale ºi materii de
studiu, participarea în programe
europene, regionale, subregionale ºi
naþionale, omogenizarea programelor
de învãþãmânt, impunerea unor
înalte standarde de calitate.

În 26 ºi 27 mai 2010,
la Universitatea EDUCONS,
Sremska Kamenica- Novi Sad,
Serbia, a avut loc primul
Simpozion Internaþional organizat
de Alianþa Universitãþilor din
Centrul ºi Estul Europei:
AFACERI ECONOMICE ÎN
TRANZIÞIE, în cadrul cãruia au
prezentat comunicãri cadre
didactice, specialiºti din toate
universitãþile membre. Acþiunea
s-a materializat, deja, într-un
volum consistent, în paginile
cãruia gãsim ºi participarea

Universitãþii Spiru Haret,
comunicãrile: Globalizarea ºi
re s p o n s a b i l i t a t e a s o c i a l ã
corporativã  marketingul
s o c i a l a re c e v a d e s p u s ? 
autor prof. univ. dr. Manuela
Epure, ºi Depãºirea efectelor
crizei economice în România
prin inovare ºi branding  autori:
prof. univ. dr. Manuela Epure,
prof. univ. dr. Constantin Mecu,
conf. univ. dr. Cristina Barna,
lucrãri deosebit de interesante, pe
care sperãm sã vi le prezentãm ºi
în paginile Opiniei naþionale.

Istoria cu învãþãturã
NICOLAE IORGA  O PERMANENÞÃ A ISTORIEI
Despre personalitatea genialului om de culturã, aflaþi informaþii
din dialogul pe care colaboratorul nostru, Valeriu RÂPEANU, l-a
purtat cu istoricii Constantin BUªE ºi Corneliu Mihail LUNGU.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspunde,

de la Facultatea de Management  Braºov,

 prof.univ.dr. Ion PETRESCU

Student: Existã o mizã strategicã a managementului
Student: Ce implicaþii are revoluþia managerialã globalã
dezvoltãrii durabile? Practic, cum se manifestã aceasta?
asupra managementului dezvoltãrii durabile ºi care sunt
Profesor: În cadrul societãþilor, solidaritatea intergeneraþii, are loc principiile ºi obiectivele dimensiunii globale a
miza strategicã a managementului un permanent dialog intercultural, managementului dezvoltãrii globale?

dezvoltãrii durabile se manifestã
prin intermediul obiectivelor
sociale, obiectivelor economice ºi
obiectivelor ecologice. Obiectivele
sociale au devenit o mizã strategicã
pentru managementul dezvoltãrii
durabile în condiþiile în care în
societate ºi-a fãcut prezenþa o
diversitate culturalã ºi religioasã, se
manifestã în plenitudinea ei

îndeosebi cu partenerii de afaceri,
se extinde noþiunea de bun
cetãþean corporativ, se pledeazã
pentru necesitatea ºi extinderea unei
justiþii sociale îmbunãtãþite, cu
accent pe drepturile muncitorilor ºi
munca efectuatã de copiii din
þãrile în curs de dezvoltare,
precum ºi condiþiile de muncã ºi
remuneraþia.

Student: Ce sunt obiectivele economice?
Profesor: Obiectivele economice
ale managementului dezvoltãrii
durabile pun în evidenþã necesitatea
de a se þine seama de analiza
tradiþionalã a costurilor ºi a
beneficiilor, nu numai în dimensiune
microeconomicã, ci ºi în cea
macroeconomicã. În ceea ce priveºte
ecuaþia profitului apare necesar sã
se rãspundã la urmãtoarele întrebãri:
economicul creºte la infinit sau va
atinge un nivel de saturaþie
inevitabil? Resursele naturale ºi
energia necesarã pentru dezvoltarea
economicã vor fi mereu la îndemâna
omului, sau, dimpotrivã se vor

împuþina? Fiinþa umanã, în cursul
activitãþilor sale economice, va
adopta o viziune egoistã, de
dominaþie a interesului personal,
sau utilitaristã, de dominaþie a
bunului comun? Rãspunzând la
aceste întrebãri fundamentale,
filosoful martin Heidegger a
enunþat în operele sale, la fel ca ºi
Nietzsche la finele secolului
al XIX-lea  dominarea tehnologicã
vãzutã ca o eroare antropologicã,
deoarece aceasta neagã atât
limitarea noastrã existenþialã, cât ºi
apartenenþa noastrã esenþialã la
naturã.

Student: Dar obiectivele ecologice?
Profesor: Obiectivele ecologice
ale managementului dezvoltãrii
durabile au în vedere: consumul
energetic, impactul asupra biodiversitãþii, emisiile de gaz cu efect
de serã ºi încãlzirea globalã a
planetei, poluarea apei, aerului ºi
solului, ploile acide, rezervele
de apã potabilã, gospodãrirea
rezervelor, practicile urbane ºi
rurale, gospodãrirea oceanelor. Pe
marginea obiectivelor ecologice ale

managementului dezvoltãrii durabile
ºi-au fãcut apariþia, la finele
anilor80 ºi începutul anilor90 din
secolul trecut, grupuri de economiºti
care au încercat sã integreze
variabile ecologice în ºtiinþa
economicã propriu-zisã, fie în mod
sistematic (H.E. Daly ºi J.B. Jr.
Coble), fie într-un mod mai global,
prin evidenþierea mizelor etice
subiacente dezvoltãrii economice
(A. Etziony ºi Amartya Sen).

Profesor: Intratã relativ recent
în vocabularul discursului academic
ºi în sfera preocupãrilor practicii
manageriale, revoluþia managerialã
trebuie integratã într-un nou model
tehnico-pragmatic, de abordare a
schimbãrii managementului dezvoltãrii durabile ºi a managementului
schimbãrii dezvoltãrii durabile, cu
apropierea noilor orientãri în
domeniu. Relaþia dintre managementul dezvoltãrii durabile ºi
revoluþia managerialã este una de
dublã determinare, care încearcã sã
punã în relaþie dezvoltarea explozivã
a cunoaºterii ºi managementul. Într-o
lucrare de pionierat în domeniu 
The Managerial Revolution, apãrutã
în anul 1941, James Burnham asocia
revoluþia managerialã cu proliferarea
managerilor profesioniºti  ce
apãreau drept o categorie socialã
capabilã sã organizeze o
întreprindere în spiritul novator ºi
expansionist, ceea ce avea ca
rezultat crearea unei noi clase, care
va înlocui vechea clasã a
capitaliºtilor. Peter Drucker, în
lucrarea Societatea postcapitalistã,
aduce mai aproape de realitãþile
prezentului problematica revoluþiei
manageriale, devenitã dominantã ºi
globalã, ºi a impactului sãu asupra
comportamentului firmei.
Managementul dezvoltãrii
durabile recunoaºte ºi se sprijinã pe
interdependenþa dintre sistemele de
mediu, economic ºi social ºi promo-

veazã egalitatea ºi imparþialitatea
dintre oameni ºi sensul de cetãþean
universal. Managementul dezvoltãrii
durabile se bazeazã pe câteva
principii, care dirijeazã strategiile ºi
acþiunile manageriale: (1) necesitatea revitalizãrii prin management,
a creºterii economice ºi a schimbãrii
calitãþii acestei creºteri; (2) orientarea managementului dezvoltãrii
durabile spre consemnarea ºi
îmbunãtãþirea bazei de resurse ºi
asigurarea unui nivel sustenabil al
populaþiei; (3) întãrirea cooperãrii
internaþionale prin reformarea
relaþiilor economice internaþionale;
(4) managerii sunt chemaþi ca în
procesul de elaborare a deciziilor sã
urmãreascã integrarea mediului ºi
economiei. Principiile enunþate,
obiectivele ºi pilonii dimensiunii
globale a managementului dezvoltãrii durabile se constituie drept
condiþii ºi caracteristici pentru
succesul strategiilor de dezvoltare
durabilã. La atingerea performanþelor contribuie ºi ºtiinþa de
managementul dezvoltãrii durabile,
care are obiective clare ºi indicatori
de monitorizare a progreselor în
atingerea obiectivelor. Un rol
important îl deþine abordarea
interdisciplinarã a cercetãrii ºi
dezvoltãrii, în care ºtiinþele sociale,
economice ºi ale vieþii pot lucra
împreunã pentru a se asigura
echilibrul vizat de managementul
dezvoltãrii durabile.

Concepem managementul dezvoltãrii durabile ca acel proces prin care se anticipeazã ºi coordoneazã, se conduc ºi se planificã, se evalueazã
ºi se controleazã activitãþile de schimbare în care exploatarea resurselor, coordonarea investiþiilor ºi orientarea dezvoltãrii tehnice ºi a
modificãrilor instituþionale sunt, toate, compatibile ºi permit satisfacerea nevoilor ºi aspiraþiilor generaþiei actuale, fãrã a compromite capacitatea
generaþiilor viitoare de a ºi le satisface, la rândul lor. Dupã cum este prezentat, managementul dezvoltãrii durabile vizeazã un nou echilibru
între mizele conservãrii mediului, creºterii economice ºi echitãþii sociale. Aceste mize devin ºi mai clare atunci când abordãm conceptul de
managementul dezvoltãrii durabile în plan istorico-filosofic. Ecologia radicalã ºi postmodernitatea afirmã cã visul modernitãþii constã într-o
creºtere materialã nelimitatã, care ar fi concomitent posibilã ºi dezirabilã. Pe de altã parte, Lyotard susþine cã ideologiile vehiculate de
modernitate nu sunt afirmaþii care reflectã un adevãr absolut, deoarece nu îºi gãsesc plauzibilitatea sau validitatea în faptul cã acestea nu
corespund unei realitãþi observabile, ci, mai degrabã, pentru cã ele tind sã maximizeze eficienþa într-o societate axatã pe competiþie, putere ºi
schimb de cunoºtinþe. În acest context raþionalist, constatãm cã se naºte, ca o reacþie la discursul ce justificã o globalizare oarbã, noþiunea de
dezvoltare durabilã ºi managementul acesteia, aºa cum s-a dezvoltat în anii ºaptezeci ai secolului trecut ºi, dupã aceea, prin Raportul Brundtland
(1987). De la aceastã datã, numeroase protocoale ºi declaraþii internaþionale au influenþat modul de concepere a dezvoltãrii durabile ºi a
managementului acesteia, din punct de vedere economic, social ºi al mediului. Ne referim, în principal, la Summitul de la Rio ºi la Protocolul
de la Kyoto. Managementul dezvoltãrii durabile nu este o modã, ci, dimpotrivã, o ºtiinþã care consemneazã o miºcare istoricã la început de
secol XXI. El este o nouã provocare adresatã ºtiinþei, dupã primele trei provocãri importante care au marcat istoria umanã. Avem în vedere, în
primul rând, dezvoltarea metodei ºtiinþifice (Descartes, Galileo, Newton, Pasteur), în al doilea rând, teoria evoluþiei (Lamark, Darwin) ºi, în al
treilea rând, psihologia ºi descoperirea inconºtientului (Eduard von Harmann, Freud). Noþiunea de managementul dezvoltãrii durabile este de
naturã antropocentricã, axatã pe interesele, nevoile ºi dorinþele umane. Pentru mediul de afaceri, managementul dezvoltãrii durabile se prezintã
ca un far care orienteazã firmele, pentru a maximiza într-un mod realist preocupãrile ecologice, economice ºi sociale ale acestora.

Student: Pentru îndeplinirea funcþiilor managementului
Student: În cunoaºterea realitãþii ecologice ºi a factorilor
dezvoltãrii durabile este necesar marketingul. Ce anume care concurã la influenþarea lor, se apeleazã ºi la metode
presupune aceasta?
sociologice? Ce elemente caracterizeazã acest grup de metode?
Profesor: Într-adevãr, funcþiile
pe care managementul dezvoltãrii
durabile va trebui sã le îndeplineascã
în aceste condiþii sunt strâns legate
de capacitatea sa de a dezvolta ºi
aplica o opticã de marketing, ceea
ce presupune:
 definirea ºi delimitarea pieþei,
a sferei potenþialilor parteneri de
afaceri, având în vedere o serie de
factori precum: reglementãrile
legislative referitoare la circulaþia
internã ºi externã a bunurilor,
serviciilor, capitalului, forþei de
muncã, nivelul concurenþei,
capacitatea de absorbþie, situaþia
concretã a firmei respective din
punctul de vedere al puterii
economice, bonitãþii (lichiditãþii,
solvabilitãþii, rentabilitãþii);
 determinarea mobilurilor de
achiziþie a clienþilor potenþiali, a

evitându-se pe cât posibil
situaþiile neplãcute ºi conflictele
ulterioare;
 asigurarea unei comunicãri
permanente, atât în faza precontractualã, cât ºi dupã încheierea
contractului ºi executarea acestuia
în vederea culegerii tuturor
informaþiilor ºi datelor necesare
fundamentãrii unor decizii
corecte, dar ºi îndreptãrii
eventualelor
neconcordanþe
ce pot apãrea în privinþa
aºteptãrilor pãrþilor;
 promovarea  ca ºi componentã criticã a mixului de
marketing al firmei ce include
publicitatea, promovarea vânzãrilor,
relaþiile publice, utilizarea mãrcilor,
organizarea ºi participarea la
manifestãri promoþionale, forþele de
vânzare, fiecare dintre ele

Managementul dezvoltãrii durabile:
concept, dimensiuni ºi metode

Student: Se afirmã tot mai frecvent cã se pun mari
Student: Existã ºi factori de risc în managementul
speranþe în conceptul de management al dezvoltãrii durabile dezvoltãrii durabile? Cum pot fi ei definiþi?
ºi al oportunitãþilor care îl însoþesc. Ce demersuri se fac în
Profesor: Managementul dez- igienã cauzate de lipsa apei º.a.m.d.
acest sens?
voltãrii durabile vizeazã utilizarea în Mai exact, punctul de vedere al

factorilor de ordin motivaþional ce
pot sta la baza comportamentului în
favoarea încheierii contractului
comercial internaþional;
 adaptarea continuã a
produselor firmei la cerinþele
pieþei, ceea ce presupune realizarea
unei concordanþe permanente între
oferta firmei ºi caracteristicile
dinamice ale pieþei;
 asigurarea distribuþiei
(comerciale  constând în transferul
titlului de proprietate asupra
produsului  ºi logistice  constând
în transferul fizic al produsului)
însoþitã, precedatã sau urmatã de o
serie de alte fluxuri; al negocierilor,
al tranzacþiilor, cel informaþional,
promoþional, al riscurilor ºi
decontãrii ºi cele ale finanþãrii;
 negocierea ºi contractarea
tranzacþiilor internaþionale 
funcþie de importanþã majorã, dacã
avem în vedere faptul cã rezultatul
acestui proces, respectiv contractul
comercial internaþional constituie
legea pãrþilor, iar tot ceea ce se
negociazã ºi apoi se înscrie în
acesta trebuie sã respecte interesele
ambilor participanþi la tranzacþie,

Profesor: Într-adevãr, managementul dezvoltãrii durabile
apeleazã, în principal, la
urmãtoarele metode sociologice:
 ancheta sociologicã, cu urmãtorul
specific:
- constã într-o combinaþie de
tehnici elaborate în cadrul
diferitelor discipline (psihologie,
ºtiinþe economice, management
etc.) ºi reprezintã o metodã de
informare asupra faptelor de
dezvoltare durabilã, prin apelarea la
cuantificarea datelor în vederea
explicãrii fenomenelor ºi proceselor
specifice;
- este o metodã complexã ºi are
un obiect de investigaþie larg;
- se caracterizeazã prin aplicativitate în concepere ºi desfãºurare;
- se aplicã la un eºantion, iar
concluziile se trag pe baza
extrapolãrii;
- prezintã un caracter metodic.
 sondajul de opinie publicã,
formã specificã a anchetei, prezintã
urmãtoarele trãsãturi esenþiale:
- reprezintã o metodã statisticã
de stabilire, pe baza eºantionãrii, a
stratificãrii opiniilor în raport cu
diferite variabile sociodemografice
ale
populaþiei
studiate,
constituindu-se ca o anchetã purã ºi
rapidã ce opereazã cu instrumente
de anchetã ce permit colectarea
rapidã de informaþii.
 chestionarul sociologic, mijloc
semnificativ de investigaþie cu
valoare practicã, având urmãtoarele
trãsãturi de bazã:
- urmãreºte sã obþinã date
exacte cu privire la fenomenul
ecologic studiat;
- prezintã avantajul rapiditãþii
de lucru;
- este metoda cea mai des
folositã.
 interviul, definit ca tehnicã
de obþinere prin întrebãri ºi
rãspunsuri a informaþiilor verbale
de la indivizi ºi grupãri umane în
vederea verificãrii ipotezelor sau
pentru descrierea ºtiinþificã a

fenomenelor socioumane, prezintã
numeroase caracteristici, dintre care
reþinem:
- stabileºte relaþiile esenþiale
dintre variabile ºi conduce la
validarea ipotezelor;
- informaþia este transmisã, în
mod dirijat, cãtre cel ce
intervieveazã.
 studierea documentelor sociale,
reprezintã o sursã de informare,
cãreia îi sunt proprii urmãtoarele
trãsãturi principale:
- asigurã o diversificare a
informaþiilor;
- permite elaborarea unor
metode explicative ale fenomenelor
ecologice investigate;
- se poate realiza în mod
sistematic sau spontan.
 analiza conþinutului evenimentelor de dezvoltare durabilã
despre care vom reþine:
- reprezintã o transglisare a
subiectului pentru a ajunge la
concluzii;
- nu se rezumã numai la
descrierea fenomenelor, ci trece ºi
la testarea ipotezelor investigaþiei.
 observaþia sociologicã a realitãþii
dezvoltãrii durabile, caracterizatã
prind urmãtoarele trãsãturi:
- se bazeazã pe contactul
nemijlocit al observatorului cu
obiectul observaþiei;
- pune în faþa investigatorului
câteva cerinþe esenþiale: respectarea
obiectivitãþii, cunoaºterea realitãþii
investigate, asigurarea caracterului
de completitudine, adâncirea
cauzalitãþii apariþiei fenomenelor
respective.
 experimentul în cercetarea
de managementul dezvoltãrii
durabile, o intervenþie activã, având
urmãtoarele caracteristici:
- se desfãºoarã controlat, în
condiþii reale sau create special;
- oferã posibilitatea de
producere a fenomenului care
urmeazã a fi cercetat cu ajutorul
experimentului, de unde libertatea
de acþiune a cercetãtorului.

beneficiind de procedee, tehnici ºi
mijloace concrete de acþiune
specifice;
 asigurarea unei eficienþe
ridicate a activitãþii prin
Profesor: Trebuie precizat cã, problemã majorã, ºi anume, aceea mod prudent a resurselor naturale ºi managementului dezvoltãrii durabile
valorificarea superioarã a resurselor
în prezent, demersurile voluntare de a gãsi modalitãþile concrete ºi supravieþuirea omenirii prin referitor la distrugerea capitalului
ºi alegerea celor mai potrivite
sunt ample ºi numeroase ºi se utile de integrare operaþionalã a protejarea ecosistemelor. În acest natural sistematizeazã direcþiile de
metode ºi tehnici manageriale.
orienteazã spre o multitudine de dezvoltãrii durabile în cadrul mana- proces, factorii de risc îºi fac distrugere, astfel: încãlzirea
Optica de marketing determinã
practici bune. Unele firme utilizeazã gementului tuturor organizaþiilor. prezenþa, ceea ce obligã sã se adopte climaticã, problemele de diversitate,
creºterea interesului pentru
managementul dezvoltãrii durabile Este nevoie de o regândire a mãsuri de contracarare a acestora. supraconsumul, epuizarea resurselor
managementul marketingului
pentru a se poziþiona strategic, în managementului dezvoltãrii durabile, Sub aspect tipologic, principalele ºi poluarea. Dacã ºi în perioada de
dezvoltãrii durabile, care situeazã
mod eficient, nu numai economic, cu insistenþe pe imaginea de marcã, categorii de riscuri naturale se divid pânã în 2050 se va menþine ritmul
ci ºi social, iar altele dezvoltã reputaþia, riscurile juridice ºi în riscuri legate de mediu ºi riscuri mediu de 3% pe an, înregistrat în
în faþa fiecãrui manager cerinþa de
comunicarea ºi poziþionarea mãrcii industriale, care sã permitã o inter- sociale. Dintre riscurile legate de ultimii 50 de ani, dezvoltarea
a orienta preocupãrile unitãþii sale
ca instrumente ale managementului sectare judicioasã a preocupãrilor mediu reþinem: poluarea ºi economiei mondiale va înregistra o
spre exterior, de a încadra unitatea
degradarea mediului, dispariþia sau accentuare a diferenþei de dezvoltare
dezvoltãrii durabile. Rãmâne însã o într-o formã idealã de consens.
în structura mediului economicoreducerea unor resurse naturale dintre principalele regiuni ale
social, iar activitãþile ei sã fie
vitale, modificare climei ºi dezastrele globului. Se va înregistra un decalaj
sincronizate cu dinamismul,
Student: Cum se configureazã factorii de influenþã ºi naturale. Ca riscuri sociale, ºi între regiunile puternic
direcþiile ºi formele de evoluþie ale
efectele dimensiunii globale ale managementului dezvoltãrii menþionãm: creºterea producþiei industrializate ºi regiunile în curs de
acestui mediu; trãsãtura esenþialã
peste
limita
de
sustenabilitate
a
dezvoltare,
din
punctul
de
vedere
al
durabile ºi care este componenta sa social-cultural-ecologicã?
a managementului marketingului
globului ºi riscul apariþiei unor venitului pe locuitor, ceea ce poate
dezvoltãrii durabile  ºi, în acelaºi
Dimensiunea globalã a mana- epidemii în urma dezastrelor genera situaþii periculoase ºi dificile
Profesor: Dimensiunea globalã
timp, mãsura atingerii obiectivelor
a managementului dezvoltãrii gementului dezvoltãrii durabile este, naturale, condiþiilor precare de în soluþionarea lor.
firmei ºi asigurãrii succesului
durabile se manifestã prin cu certitudine, o megatendinþã a
Student: În acest complex context se poate vorbi ºi de
demersurilor manageriale  în metode operative în managementul dezvoltãrii durabile?
intermediul schimbãrilor cantitative timpurilor pe care le trãim. Dacã
Student: De obicei, cum evolueazã managementul dezvoltãrii
ºi structurale ce au loc în privinþa asupra acestui aspect nu existã durabile ºi ce cerinþe ºi particularitãþi se disting în acest proces?
procesul de dezvoltare durabilã
Profesor: Evident. Metodele  managementul pe bazã de
componentelor
economiei controverse, ele nu întârzie sã aparã
vor fi date de capacitatea de
Profesor: Managementul procesele sale (caracteristici ce-i
mondiale ºi a relaþiilor dintre în momentul în care se analizeazã
corelare a sistemului de marketing operative au o aplicare din ce în ce proiecte, specific managementului
acestea. În acest context, un rol formele pe care dimensiunea globalã dezvoltãrii durabile implicã determinã particularitãþi ºi funcþii
al firmei cu sistemul sãu mai extinsã în managementul organizaþiei în condiþii de
crizelor. Ele pot fi grupate, dupã dezvoltare durabilã ºi cu
important revine mutaþiilor a managementului dezvoltãrii dezvoltarea ºi controlul fluxurilor specifice):
informaþional.
 diversitatea ºi complexitatea
cum urmeazã:
înregistrate în ceea ce priveºte durabile le îmbracã ºi efectele pe de capital, forþa de muncã, materiile
urmãtoarele trãsãturi caracteristice:
prime, tehnologia, informaþiile, componentelor economiei mondiale
 managementul pe bazã de plan,
conþinutul ºi sfera de cuprindere a care le genereazã. Soluþiile pentru
- vizeazã lucrãri complexe, dar
bunurile ºi serviciile firmei peste solicitã dezvoltarea ºi aplicarea de
Student: Care sunt caracteristicile în cercetarea de având urmãtoarele trãsãturi clar precizate ºi care necesitã o
circuitului economic mondial, depãºirea acestei stãri de fapt ar graniþele unei þãri.
strategii ºi politici specifice pentru
management al dezvoltãrii durabile?
conceput ºi abordat ca totalitatea trebui sã vizeze acþiuni în direcþia
caracteristice:
colaborare
amplã
ºi
În mod ideal, acesta extinde derularea operaþiilor, cu luarea în
fluxurilor economice internaþionale conºtientizãrii faptului cã esenþa activitãþile firmei în þãri strãine într- considerare a tuturor diferenþelor
- aceastã metodã managerialã multidisciplinarã;
Profesor: În legãturã cu proceselor specifice manage(comerciale, financiar-monetare ºi dimensiunii globale constã în o manierã care sã o ajute sã-ºi atingã dintre parteneri  un rol important
- managementul pe bazã de
semnificaþia deosebitã a metodei în mentului dezvoltãrii durabile, poate fi definitã ca ansamblu al
de cooperare economicã ºi tehnico- finalitatea sa socialã, în sensul cã ea obiectivele majore, diferind de revenind în acest cadru abordãrilor
proceselor
prin
care
se
stabilesc
proiecte
implicã o serie de condiþii
cercetare
în
domeniul insistându-se pe unitatea dintre
ºtiinþificã) privite în strânsa lor trebuie sã rãspundã, în primul rând, managementul intern prin faptul cã de managementul dezvoltãrii
managementului
dezvoltãrii identitate ºi deosebire, dintre indicatorii ce exprimã obiectivele de care depinde aplicarea ºi
nevoilor prezente ºi de perspectivã forþeazã managerii sã se confrunte durabile comparat;
interdependenþã.
organizaþiei ºi ale principalelor rezultatele metodei respective.
durabile, trebuie avute în vedere ºi stabilitate ºi schimbare, caracteAceste aspecte ne permit sã ale omului ºi umanitãþii. De cu mediul dezvoltãrii durabile în care
 accesul diferit la informaþii
subsisteme componente, precum ºi  managementul prin excepþie,
risticã
dezvoltãrii
durabile
a
transpuse
în
practicã
câteva
cerinþe:
constatãm implicaþiile dimensiunii asemenea, este nevoie sã se ia în trebuie sã facã faþã unor probleme (determinat de dotarea tehnologicã,
resursele alocate pentru realizarea care se caracterizeazã prin:
 metoda de cercetare în organizaþiei;
globale asupra managementului considerare diferenþele spaþio- ºi variabile adiþionale: diferenþe în dar ºi de costurile pe care acesta le
lor în condiþii de eficienþã
- considerã procesul managerial

o
atenþie
deosebitã
se
va
managementul
dezvoltãrii
durabile
dezvoltãrii durabile: (1) se constituie temporale specifice ºi sã se evite privinþa condiþiilor economico- presupune), existenþa capacitãþilor
ecologicã;
ca proces distinct, deoarece privit
acorda
abordãrii
deterministe
trebuie
sã
fie
integralã
ºi
sã
ca un factor determinant al pro- extrapolarea anumitor tendinþe, sociale, a sistemelor de valori, a diferite de tratare a informaþiilor, de
- în aplicare, aceastã metodã ca sistem, atât la intrãri, cât ºi la
gresului economic al þãrilor; (2) practici, stãri ºi evoluþii care comunicãrii nonverbale, normelor ºi asigurare a compatibilitãþii ºi de înglobeze totalitatea realizãrilor a conþinutului managementului ecologico-managerialã ia în ieºiri, elementele caracteristice sunt
mãreºte sensibilitatea economiilor caracterizeazã sau determinã o instituþiilor, structurilor pieþei, evitare/reducere a perturbaþiilor din pozitive la zi, înlãturând mani- dezvoltãrii durabile a organizaþiei, considerare toate activitãþile ºi
festãrile de unilateralitate ºi cu principalele sale componente, ºi realizeazã corelaþia optimã între informaþiile;
naþionale faþã de conjunctura componentã a sistemului global la aspectelor demografice ºi a celor circuitul informaþional mondial;
- cere sã se transmitã managelegislative,
distanþelor
geografice
etc.

natura
specificã

mult
mai
superficialitate în investigaþiile de anume: cauzalã, condiþionalã, obiectivele generale ale sistemului,
externã; (3) atrage dupã sine nivelul acestuia ca întreg. ªi, nu în
rului prin tehnologia informaþionalã
Odatã stabilit acest cadru, complexã  a riscului implicat, dezvoltare durabilã;
conexionalã de stare;
promovarea de cãtre forþele pieþei a ultimul rând, sã se contureze ºi
instituþie-mediu ºi obiectivele numai acele informaþii cu caracter
 în analiza fenomenelor
 în investigarea problematicii
eficienþei prin competiþie ºi operaþionalizeze o viziune strategicã trebuie precizat cã managementul determinatã de o serie mult mai mare
dezvoltãrii durabile evolueazã pe ºi mai puþin controlabilã de factori; dezvoltãrii durabile se va þine seama ºi proceselor de dezvoltare durabilã specifice ale autoritãþii.
de excepþie, care reprezintã abateri
diviziunea muncii; (4) sporeºte de naturã sã valorifice vocaþia
 managementul pe bazã de de la planuri, programe norme sau
niºte coordonate relativ distincte,
 redimensionarea funcþiilor de conexiunea generalã direcþionalã se va apela la o viziune profundã,
importanþa reglementãrii multilaterale universalitãþii managementului determinate de caracteristicile managementului pentru a face faþã
bugete, metodã la care apeleazã obiective prestabilite.
ºi funcþionalã a fenomenelor ºi largã ºi autocuprinzãtoare.
dezvoltãrii durabile.
a relaþiilor economice mondiale.
îndeosebi practicienii, având
mediului global în care se deruleazã noilor cerinþe.
 managementul pe bazã de
urmãtoarele
elemente
de
obiective, generat de necesitatea
specificitate:
ordonãrii acþiunilor ºi a realizãrii
Student: Care sunt componentele dimensiunii globale a managementului dezvoltãrii
Student: Cum se structureazã metodele social-economice în managementul dezvoltãrii
- se bazeazã pe urmãtoarele
unei diviziuni riguroase a muncii
durabile ºi ce rol au acestea?
durabile?
principii, stabilite de W.D. Knight
manageriale, prezintã urmãtoarele
ºi
E.H.
Weinwurm:

participarea,
Profesor: În timp ce compo- eliminãrii) contradicþiilor care o ºtiinþifice în special, este o expresie
Profesor: În abordarea grupului social-economic de apãrare a durabile, a gestionãrii eficiente a
trãsãturi:
nenta economicã reprezintã unul macinã în prezent. În acest context, a contradicþiei dintre mediul natural de metode social-economice trebuie populaþiei, argumentat de câteva tuturor categoriilor de resurse înþeleasã ca mijloc de stimulare a
- aceastã metodã se bazeazã pe
personalului
de
a
participa
factiv
ºi
dintre punctele forte ale dimensiunii apare deosebit de pertinentã ºi mediul creat de om.
pornit de la caracteristica esenþialã principii social-economice, la care destinate realizãrii obiectivelor
determinarea
riguroasã
a
constructiv la soluþionarea
Omul, în acþiune sa asupra a relaþiei care se stabileºte între ne vom referi mai jos:
globale a managementului dez- afirmaþia romancierului Mario
ecologice;
obiectivelor pânã la nivelul
problemelor
instituþiei
în
general
ºi
 principiul orientãrii juste a
 principiul autonomiei econovoltãrii durabile, componenta Vargas Liosa cã, în viitor, componentelor naturii, în cãutarea sfera economico-socialã ºi cea de
executanþilor, care participã
social-cultural-ecologicã se umanitatea va fi martora unei profitului economic, a neglijat dezvoltare durabilã în organizarea scopurilor dezvoltãrii durabile, mice a organelor legale, care se la cele de planificare ºi control în nemijlocit la stabilirea lor;
special;

realismul,
ca
necesitate
ºi
constituie ca punctul slab al renaºteri a culturilor locale ºi de nenumãrate ori luarea în ºi desfãºurarea proceselor ecologice, care constã în aceea cã în mod realizeazã prin aceea cã organele
- are în vedere sublinierile lui
acesteia. Astfel, sub aspectul regionale, sub semnul modernizãrii, considerare a aspectelor privind ºi anume relaþia de interinfluenþare. obligatoriu contingentul celor locale de protecþie ecologicã a mijloc de asigurare a unei relaþii H. Jeyvaert ºi F.Martou, care aratã
clare
între
nivelurile
prevãzute
în
valenþelor sociale, se constatã cã o percepute ca progres al societãþii, criza resurselor naturale  în primul În realitatea ecologicã, atât de protejaþi de cãtre societate sã fie cu populaþiei dispun de sumele
cã noþiunea de obiective este
serie de probleme majore îºi faþã de care dimensiunea globalã a rând a celor energetice  ºi poluarea, complexã, economia se constituie stricteþe limitat la acele categorii adunate în teritoriu pentru bugete ºi considerentele de ordin comunã tuturor organizaþiilor ºi
subiectiv;

flexibilitatea,
necesarã
dezvoltãrii manifestatã în forme dintre cele mai ca bazã materialã a soluþionãrii de populaþie, care total sau parþial finanþarea serviciilor ecologice.
aºteaptã încã soluþionarea, managementului
De reþinut cã metodele ºi în procesul de implementare a membrilor acestora;
întârziind eficientizarea conºtiinþei durabile reprezintã doar efectul ºi diverse, ºi anume: pãtrunderea tuturor misiunilor de dezvoltare sunt lipsite de capacitatea de a
- obiectivele reprezintã un
substanþelor
toxice
în
mediul
munci
sau
de
autoasigurare;
durabilã,
iar
nivelul
dezvoltãrii
formele
social-economice de bugetului în sistemul ecologicoglobale. De reþinut, în aceastã nu cauza. ªi, în sfârºit, componenta
element
definitoriu al oricãrui
managerial;
înconjurãtor,
acidizarea
lacurilor
ºi
 principiul legalitãþii ºi al protecþie în procesul de dezvoltare
sferei sociale influenþeazã în
privinþã, cã existenþa ºi manifestarea ecologicã reprezintã încã o faþetã a
- managementul prin bugete se sistem organizat, cu ajutorul cãrora
distrugerea pãdurilor, efectul de numeroase
corectitudinii
economice,
prin
care
planuri
asupra
durabilã
nu
pot
avea
numai
un
conºtiinþei globale sunt condiþionate problematicii contemporane, prin
serã sau macropoluarea atmosferei posibilitãþii de funcþionare a se urmãreºte sã se asigure protecþia caracter local, adicã sã fie soluþionate bazeazã pe sistemul bugetar, are un se contureazã deziderate, scopuri pe
ºi condiþioneazã, la rândul lor, mondo-efectele pe care omul le
superioare, provocatã de freoni. În economiei ºi, implicit, a dezvoltãrii economicã atât a participanþilor la nivel microeconomic, ci solicitã caracter prin excelenþã economic ºi care un grup sau un individ se
rezolvarea problemelor sociale, la produce asupra mediului sãu, cu
aceste condiþii, acþiunile de durabile.
activi la procesele economice, ºi o abordare macroeconomicã. poate exprima politica organizaþiei, strãduieºte sã le realizeze cu
fel cum problemele sociale, cu care consecinþe imediate, dar ºi
protecþie a mediului trebuie
respectiv a agenþilor economici, Aceasta înseamnã cã o parte dintre foloseºte etalonul bãnesc, permite anumite mijloace ºi într-o anumitã
În
consecinþã,
activitatea
se confruntã umanitatea, sunt atât propagate în timp ºi în spaþiu. Criza întreprinse nu numai la nivel local
ecologicã trebuie sã fie organizatã cât ºi a celor care se aflã mijloacele de apãrare tehnologicã a exprimarea realã a muncii, defalcã perioadã;
cauze, cât ºi efecte ale dimensiunii ecologicã din contemporaneitate,  firmã, zonã geograficã direct
- indiferent de metoda folositã,
ºi sã se desfãºoare pe baza utilizãrii în afara activitãþii de producþie- populaþiei sã devinã problema costurile ºi localizeazã cheltuielile.
globale a managementului dez- izbucnitã dupã cel de-al Doilea afectatã, stat implicat, ci ºi la nivel
conºtiente a legislaþiilor economice desfacere;
esenþialã a sprijinului social- Prin toate acestea ele relevã pentru managerul-ecolog este
voltãrii durabile. La rândul ei, Rãzboi Mondial, ca urmare a global, pe baza unor legi ecologice
 principiul eficienþei econo- economic general ºi, în felul acesta, finalitatea economico-socialã a important sã cunoascã spectrul
ºi cu accentul pe asigurarea unitãþii
componenta culturalã se aflã în modului de folosire a resurselor internaþionale, a cãror apariþie este intereselor societãþii ºi ale mice, care constã în realizarea, prin sã se asigure protecþia de organizaþiei ºi a componentelor ei, posibilitãþilor fiecãreia, de a trata ºi
cãutarea propriei identitãþi, ce se va dezvoltãrii factorilor de producþie, cerutã de emergenþa ecologiei fiecãrui individ; acestea sunt intermediul proceselor ºi relaþiilor influenþarea
unor
condiþii mobilizând eforturile în vederea stãpâni acþiunile de dezvoltare
contura pe mãsura diminuãrii (sau în general, ºi a revoluþiei tehnico- transnaþionale.
sporirii eficienþei ecologice.
guvernate de un mecanism de managementul dezvoltãrii generatoare de crizã.
durabilã.
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OPINIA NAÞIONALÃ

EDITURA FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE LA BOOKFEST 2010
Creativitatea ca dimensiune complexã a personalitãþii

Cartea universitarã în prim plan
Aflat la a V-a ediþie, Salonul Internaþional de Carte Bookfest ºi-a deschis larg porþile în Complexul
Expoziþional ROMEXPO, în pavilioanele 13, 14, 15, 16 ºi 17, invitat special fiind Spania. S-a lansat,
astfel, o tradiþie de prezenþã internaþionalã tot mai amplã, în Pavilionul 13. Valoarea operelor literare ºi
artistice, numeroasele traduceri ale autorilor spanioli, clasici ºi contemporani, publicate în România,
dar ºi ale autorilor români apãrute tot mai mult în spaniolã sunt principalele argumente ale invitãrii
Spaniei la aceastã ediþie. Vor fi organizate diverse mese rotunde cu ºase romancieri, doi dramaturgi ºi doi
traducãtori spanioli, împreunã cu colegii de breaslã români. Miercuri, 9 iunie, seara, un recital spaniol de
flamenco  chitarã ºi percuþie  a deschis seria spectacolelor muzicale oferite publicului de artiºti români.
Vizitatorii au prilejul de a lua autografe de la scriitorii preferaþi, în cadrul numeroaselor lansãri de
carte, reviste, CD-uri, audio-book-uri ºi 12 noi colecþii.
Publicul poate încuraja accesul la culturã, prin donarea unor cãrþi în cadrul proiectului Coºul
Salonului. Cãrþile, astfel adunate, vor fi distribuite unor centre de plasament din judeþul Ilfov ºi unor
comunitãþi româneºti din Serbia ºi Bulgaria. Distribuþia lor va fi asiguratã de Biblioteca Ion Creangã
ºi de studenþii Facultãþii de Filosofie a Universitãþii Bucureºti.
O altã modalitate prin care invitaþii Salonului îºi pot manifesta solidaritatea cu universul literar,
într-un context economic destul de dificil, este campania de semnãturi pentru supravieþuirea cãrþii ºi a
lecturii, intitulatã Liniºte, vorbesc cãrþile! Fiecare dintre vizitatori poate semna acest apel ºi poate
transmite mesajul sãu, scriindu-l în cartea care însoþeºte campania, la punctele de informare ºi în spaþiile
de evenimente din cadrul Bookfest.
Prezentã la Salonul Bookfest 2010, Editura Fundaþiei România de Mâine, cu un inconfundabil stand
de cãrþi universitare  cursuri, caiete de seminar, caiete de practicã, volume de teste-grilã, tratate , oferã
cititorilor sãi fideli, în primul rând, studenþilor, profesorilor lor, ºansa de a achiziþiona pachete de manuale
la preþuri rezonabile.
În acest spaþiu privilegiat, autorii de carte universitarã se întâlnesc cu cititorii dornici sã-ºi
îmbogãþeascã orizontul de cunoaºtere cu prilejul lansãrilor, din zilele de 11 ºi 12 iunie.
În continuare, prezentãm cursurile care se vor oferi iubitorilor de carte.

Fãrã a adãuga jumãtatea interzisã nu ne vom putea cunoaºte niciodatã cu adevãrat
În Cuvânt înainte, conf. univ. dr. Marian Petcu, de la
Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii,
Universitatea din Bucureºti, vicepreºedinte al Asociaþiei
române de istorie a presei, apreciazã cã este prima realizare
de acest tip la noi. Presa românilor din strãinãtate nu s-a
bucurat de atenþia meritatã, în sensul valorificãrii, din punct
de vedere ºtiinþific, deºi statul român a fãcut unele gesturi
 reuniuni ale editorilor, finanþarea unor titluri etc. Fapt
cu atât mai vrednic de laudã, cu cât în nicio universitate
româneascã nu se predã presa de acest tip, deºi numãrul,
calitatea, impactul titlurilor din aceastã categorie reclamã
un astfel de tratament, cel puþin la nivelul câtorva prelegeri.
Fiind un curs universitar, în mod firesc, informaþiile
constau, cel mai adesea, în micro-monografii ale unor
publicaþii, asociate cu repere istorice  apariþia, evoluþia,
reprezentativitatea etc.
Lucrarea este structuratã în trei pãrþi distincte, autorii
mãrturisind cã prima parte (...) cuprinde perioada 19481970 (...), marcatã publicistic, în cazul de faþã, de apariþia
primei reviste a exilului românesc, Luceafãrul, la Paris.
Aceasta este ºi perioada aºa-zisului prim val al emigraþiei
române.
A doua parte, axatã pe al doilea val începe, conform
periodizãrii cercetãrii fenomenului exilului românesc, dupã
1971, adicã dupã faimoasele Teze din iulie, din care
intelectualitatea noastrã a înþeles cã bruma de libertate a
cuvântului, pe care o primiserã dupã 1965, era din nou
abolitã. A treia subdiviziune cuprinde presa în limba
românã editatã în jurul graniþelor României  în Basarabia,
Bucovina, Serbia (Voivodina) ºi Ungaria.
Cultura românã ºi literatura sa rãmân vii prin ceea ce
se poate numi diaspora (Eugen Ionescu, Ecrivez en
roumain/Scrieþi româneºte, Agora, SUA, nr. 1/1987).
Împãrþirea temporalã ºi zonalã oferã, totodatã, o
perspectivã asupra presei, studenþii putând cunoaºte ºi texte
de referinþã publicate peste hotare, metoda comparativã
ajutându-i sã descopere tematica, stilul abordat de
publicaþii apãrute în limba românã.
Excelentã a fost ideea autorilor acestei lucrãri
universitare de a publica, în capitolul modest intitulat
Anexã, Texte reprezentative din publicaþiile româneºti din
afara graniþelor þãrii (fragmente), ceea ce oferã cititorilor
ºansa de a se familiariza cu cel puþin o parte din publicaþiile
apãrute în limba românã în alte spaþii geografice decât
cele ale þãrii noastre, de a realiza o cunoaºtere mult mai
complexã a fenomenului publicistic românesc. Din
parcurgerea acestor texte memorabile  Pamfil ªeicaru,
Domnul Mircea Eliade ºi polemica, în Chemarea nr. 9/

Volumul ar putea pãrea foarte specios, accesibil numai
studenþilor, celor care au optat pentru o specializare în
domeniu. Dar, de fapt, ne aflãm în faþa unei lucrãri care
reuºeºte nu numai sã introducã cititorii în universul
psihologiei creativitãþii, ci ºi sã le capteze atenþia. Autoarea,
Gabriela Florenþa Albu, a conceput ºi elaborat cartea astfel
încât sã prezinte interes, fireºte, în primul rând, pentru
studenþi, dar ºi pentru cercuri mai largi de cititori, preocupaþi
sã-ºi perfecþioneze pregãtirea profesionalã, sã-ºi dezvolte
orizontul de cunoaºtere. Structuratã în 18 capitole distincte,
lucrarea este prefaþatã de prezentarea Conceptelor-cheie,
de un Rezumat al conþinutului, iar, la finalul acestora sunt
formulate Întrebãri de autoevaluare, precum ºi o
Bibliografie selectivã, ceea ce ajutã la familiarizarea
cititorilor cu terminologia specificã domeniului abordat,
înþelegerea esenþei teoriilor, modelelor creativitãþii,
precizându-se, pentru fiecare, contribuþiile în dezvoltarea
psihologiei creativitãþii.
Privitã din perspectivã istoricã, autoarea precizeazã,
în capitolul Noþiuni introductive, faptul cã, deºi
creativitatea, foarte veche ca interes pentru ceea ce
reprezintã contribuþia fiecãrui individ la destinul cultural
al omenirii, modul de abordare ºtiinþificã a acesteia este
de datã relativ recentã. Primul care a introdus termenul de
creativitate în psihologie este G. Allport, în 1937, dar îl
limita la atitudinile, inteligenþa ºi trãsãturile
temperamentale. Dar înainte de a intra în circuitul curent
al terminologiei, conceptele instrumentale utilizate erau
cele de invenþie, inovaþie, descoperire, dotaþie, aptitudini,
geniu. Fiind evidentã complexitatea termenului ºi þinând
seama de numeroasele concepte asociate cu cel de
creativitate, s-au impus unele delimitãri conceptuale.
În capitolul Abordãri ale creativitãþii, se subliniazã
cât de diversificate sunt preocupãrile asupra creativitãþii,
ca dimensiune complexã a personalitãþii, fiind redate
teoriile care încearcã sã ofere o multitudine de explicaþii
procesului ºi dinamicii personalitãþii creatoare 
psihanalistã (susþinutã de S. Freud), asocianistã de definire
a fenomenului creaþiei (J. Maltzman, S.A. Mednick),
gestaltistã (abordare reprezentatã de W. Köhler, care se
raporteazã, permanent, la întreg), behavioristã (se
detaºeazã prin afirmarea caracterului dobândit-învãþat al
capacitãþii de a rãspunde creativ la probleme); teoria
umanistã, culturalã, factorialã, cognitivã.
În mod firesc, sunt examinate principalele categorii de
factori stimulatori pentru creativitate  psihologici, care
includ factori intelectuali, biologici, care se referã la
ereditate, vârstã, sex ºi sãnãtate mintalã, sociali, care vizeazã

copilului  analiza produselor creativitãþii, studiul de caz,
metoda aprecierii (interevaluãrii) ºi autoaprecierii
(autoevaluãrii), metoda testelor  ºi metodele utilizate
pentru investigarea adultului  biograficã, longitudinalã,
metoda casetelor de evaluare, testele.
Un loc aparte în lucrare este rezervat abordãrii
Psihopedagogiei creativitãþii copilului, în care se specificã
realitatea dupã care progresele, înregistrate în sfera
normativã a pedagogiei din ultimii ani, permit personalului

educativ din instituþiile de învãþãmânt ºcolar sã intervinã
pentru stimularea creativitãþii, în sensul cã modernizãrile
de la nivelul sistemului educativ sã fie orientate spre
individualizare, activizare, problematizare ºi, implicit,
creativitate.
Volumul repune în actualitate rezultatele unor studii ºi
cercetãri efectuate de mari personalitãþi în domeniu, de-a
lungul timpului, pe care le exprimã uneori concis, sub forma
unor tabele ºi casete, în final, oferind cititorilor, studenþilor,
în primul rând, o consistentã Bibliografie generalã.

Un pregnant caracter formativ-educaþional

1951, Monica Lovinescu, Literatura românã ºi cerinþele
moderniste dintre cele douã rãzboaie, aºa cum sunt vãzute
în R.P.R., (fragmente), în Fiinþa româneascã nr. 3/1965,
 rezultã clar cã presa în limba românã a avut ca scop
continuitatea, împiedicarea sau frânarea deznaþionalizãrii
ºi asimilãrii ºi abia apoi selecþia autorilor ºi a textelor
publicate.
Sunã ca o profesiune de credinþã afirmaþia autorilor,
fãcutã în Argument, dupã care demersul nostru are, aºadar,
ca scop esenþial, ideea cã fãrã a adãuga jumãtatea interzisã
(ºi încã, din pãcate, ignoratã) a culturii noastre, fãrã a o
recupera cu o dreaptã mãsurã  cea bazatã pe criteriul
valoric fiind, desigur, esenþialã  nu ne vom putea cunoaºte
niciodatã cu adevãrat. De unde ºi oportunitatea apariþiei
acestui curs atât de util nu numai pentru mediul universitar,
ci ºi în afara acestuia.

Conceputã în ºapte capitole, lucrarea este dedicatã
evaluãrii psihologice a aptitudinilor umane ºi testelor
construite pentru mãsurarea lor. În primul capitol, sunt
abordate noþiunile vizând testarea psihologicã, pornind de
la definirea conceptelor utilizate în mod curent, la sensurile
în care este gestionat conceptul de normalitate în
concordanþã cu diferitele modalitãþi de a gândi examinarea
ºi scopul acesteia. De asemenea, este realizatã o sintezã
taxonomicã interesantã alãturi de prezentarea modului cum
deontologia profesionalã gestioneazã problemele etice
implicate în testarea psihologicã.
În capitolul al II-lea, autoarea se concentreazã asupra
cadrului teoretic modern în definirea ºi explicarea
aptitudinilor, precum ºi pe caracteristicile testelor
psihologice dedicate acestora.
Capitolul al III-lea are ca obiect inteligenþa ºi modelele
teoretice privind intelectul, care au condus la construirea
unor instrumente de mãsurare specifice, ºtiut fiind cã, pentru
interpretarea rezultatelor unui instrument, se impune integral
cadrul teoretic aflat în spatele noþiunilor mãsurate de test.
Prezentarea testelor destinate evaluãrii aptitudinilor
cognitive, precum ºi a testelor de memorie, ale celor de
creativitate sunt realizate în capitolul IV, precum ºi
capitolul V.
În cadrul a douã capitole  VI ºi VII , autoarea
surprinde aspectele esenþiale, dar ºi pe cele mai subtile,
care diferenþiazã modelele teoretice privind dezvoltarea
psihicã, caracteristicile modului cum funcþioneazã
aptitudinile ºi abilitãþile intelectuale la diferite vârste tinere
ºi foarte tinere.

Universul istoriei cu argumentele istoriei
Un curs despre Civilizaþia românã modernã
reprezintã o adevãratã provocare nu numai
pentru studenþii Facultãþii de Istorie, Muzeologie
ºi Arhivisticã a Universitãþii Spiru Haret, ci
pentru cercuri largi de cititori pasionaþi de istoria
societãþii româneºti, sub aspect instituþionalpolitic, social-economic ºi cultural.
Autorul acestei lucrãri universitare, Sorin
Cristescu, mãrturiseºte în Introducere cã, în
scopuri pur ºi simplu didactice, a structurat
conþinutul ei în trei pãrþi: Modernizarea
instituþionalã, Economia ºi societatea pe
drumul modernizãrii, precum ºi Cultura ºi
societatea în epoca modernã. Astfel, în prima
parte este abordatã evoluþia politicã, specific
româneascã, în cadrul ei legislativ fundamental,
de la organizarea statalã, din vremea ultimilor
fanarioþi, la monarhia constituþionalã,
consfinþitã prin Constituþia din iunie 1866.
Repere ale evoluþiei sistemului politic de la
autocraþie la separaþia puterilor de stat, etapele
intermediare reprezentate de Regulamentul

condiþiile socio-economice ºi culturale, cât ºi cele educative,
asigurate de familie ºi ºcoalã , între care se stabilesc relaþii
de interdependenþã, dominare sau compensare.
În dezvoltarea creativitãþii, apar însã ºi nefaste blocaje,
identificate în literatura de specialitate, acestea fiind de
ordin cultural, emoþional, metodologic, perceptiv, precum
ºi cele legate de relaþia individ-mediu.
Cu relevanþã pentru rostul didactic al lucrãrii, pentru
înþelegerea ºi asimilarea corectã a factorilor de stimulare
a creativitãþii ºi a cauzelor care genereazã apariþia unor
blocaje cu implicaþii asupra fluxului demersului creativ,
sunt invocate concepþiile unor autori despre raportul dintre
genialitate ºi nebunie, fiind susþinute cu exemple concrete.
În contradicþie cu autorii care pun creativitatea în
relaþie cu nebunia, umaniºtii Rogers ºi Maslow cred cã
existã o relaþie de inversã proporþionalitate între genialitate
ºi nebunie. În unele cazuri, se poate ca normalul sã coexiste
cu patologicul, dar acesta nu înseamnã cã manifestãrile
psihopatologice se pot constitui în premise ale creaþiei,
chiar dacã ele au fost constatate la multe celebritãþi, cum
sunt: A. Dürer, P. Cézanne, Van Gogh, Ch. Baudeleaire,
G. Flaubert, F. Dostoievski, W.A. Mozart.
Subliniind cu pregnanþã, încã o datã, marea complexitate
a procesului creator, care antreneazã un ansamblu de
mecanisme psihologice ale creatorului, autoarea precizeazã
în lucrare etapele principale, cu rol definitoriu, ale creaþiei.
Acestea sunt: pregãtirea (prepararea), etapã intensã, de lungã
duratã, ce impune pregãtirea în trei direcþii majore: cultura
generalã, pregãtirea generalã pe un anumit domeniu ºi
pregãtirea specificã, pentru o anumitã temã, problemã;
incubaþia, care este etapa mai puþin observabilã din exterior
ºi care se petrece, predominant, în zona inconºtientului;
iluminarea sau inspiraþia  etapa în care procesul creator
atinge punctul culminant, în care are loc organizarea
materialului acumulat; verificarea sau execuþia  faza de
materializare, de obiectivizare a ideii creative.
Din acest punct de vedere, sunt prezentate opt modele
celebre, formulate în secolul al XX-lea în literatura strãinã
ºi în abordãrile înregistrate în psihologia româneascã, care
aparþin lui T. Vianu, G. Constantinescu, ªt. Odobleja ºi
M. Roco.
În capitolul intitulat Formele creativitãþii sunt
configurate, în primul rând, creativitatea individualã ºi cea
de grup ºi, în al doilea rând, creativitatea ºtiinþificã ºi
tehnicã ºi cea artisticã, care vizeazã pe cea literarã,
muzicalã, din artele plastice, scenicã sau actoriceascã.
Referindu-se la metodele de psihodiagnozã, autoarea
remarcã faptul cã acestea sunt destinate creativitãþii

Organic (1832-1833), de Convenþia de la Paris
din 19 august 1858, de Statutul Dezvoltãtor al
Convenþiei de la Paris din 2 mai 1864.
Semnificaþia Constituþiei de la 1866 ºi modul
în care au fost aplicate prevederile ei,
necesitatea reformelor ºi cum au fost
promulgate în timpul Primului Rãzboi Mondial
constituie una dintre temele majore tratate în
aceastã primã parte a cãrþii.
În partea a II-a a cursului, se deschide un
larg univers al istoriei, oferind cititorilor ºansa
de a cunoaºte Evoluþii demografice,
Agricultura. Raporturile de proprietate ºi
influenþa lor asupra societãþii, Condiþia
þãranului, fiind invocatã lucrarea de referinþã
a doctorului Constantin Popescu, publicatã, în
1896, sub titlul Contribuþii la studiul stãrii
igienice ºi sanitare a populaþiunii rurale. Sunt
redate, apoi, aspecte privind Apariþia ºi
dezvoltarea industriei, Cãile ferate  expresie
a modernitãþii româneºti, Bucureºtiul 
prototipul modernizãrii urbane  marile lucrãri
publice, arhitectura ºi urbanismul 
simboluri ale modernitãþii, luminatul
public, aprovizionarea cu apã
potabilã, transportul public ºi privat,
ultimele noutãþi tehnice. Autorul a
simþit nevoia sã dedice un subcapitol
evoluþiei modernitãþii, pe care l-a
intitulat In provincie, specificând, de
la început, cã, chiar dacã nu au
cunoscut amploarea construcþiilor din
Capitalã, ºi în oraºele din provincie
s-au realizat construcþii edilitare
(primãrii, prefecturi), purtând pecetea
modernitãþii, culturale (Universitatea
din Iaºi, Palatul Administrativ, care
acum gãzduieºte complexul muzeal
Moldova, teatre, licee), utilitare
(gãri) sau de sãnãtate publicã
(spitale).
Coordonatele dezvoltãrii culturii
ºi societãþii în epoca modernã sunt
definite ºi distinct analizate în partea
a treia a lucrãrii, demonstrându-se cu
argumentele istoriei faptul cã toate
marile momente ale luptei pentru
libertate socialã ºi naþionalã cu care
s-a împletit pe tot parcursul epocii
moderne în anii de referinþã ai istoriei
 1791, 1821, 1848, 1859  au fost
pregãtite de culturã. În acest sens,

marele istoric francez Alfred Rambaud,
recenzând, în 1895, prima ediþie în limba
francezã a sintezei de istorie a lui A.D.
Xenopol, aprecia cã redeºteptarea naþionalã a
românilor a venit mai întâi pe plan culturalspiritual, prin ªcoala Ardeleanã, prin ºcolile
naþionale de la Iaºi ºi Bucureºti, conduse de
Gh. Asachi ºi Gh. Lazãr, apoi, într-o a doua
etapã, ea s-a afirmat ºi pe plan politic.
În curs este precizat adevãrul dupã care
cultura româneascã modernã a fost obiectul de
studiu al unei întregi pleiade de istorici, precum
Nicolae Iorga, Eugen Lovinescu, George
Cãlinescu, iar în ultima perioadã, s-au impus
operele lui Dan Berindei, Nicolae Isar,
Gheorghe Platon, Damian Hurezeanu ºi cele ale
altor personalitãþi de prestigiu.
Ideea nobilã de a veni cât mai mult în
ajutorul studenþilor, care au optat pentru a
deveni istorici, muzeologi sau arhivari, a
determinat autorul sã facã un efort de
sistematizare a formelor de manifestare a
culturii naþionale, materializat în consistente
capitole vizând Societãþile cultural-ºtiinþifice
ºi literare, Academia Românã, Modernizarea
limbii române, Curente de idei modernizatoare
în cultura româneascã  ªcoala Ardeleanã,
Junimismul, Sãmãnãtorismul, Poporanismul,
Socialismul, Conservatorismul, Liberalismul 
, Istoriografia, Presa  factor al modernizãrii,
Învãþãmântul ºi modernizarea societãþii,
Teatrul ºi dramaturgia româneascã, Pictura,
sculptura, muzica, Contribuþii în dezvoltarea
ºtiinþei româneºti, prin care se conchide cã
operele ºtiinþifice au pus în evidenþã capacitatea
românilor de a se ridica la nivelul marilor ºcoli
europene, integrând astfel România în circuitul
valorilor universale.
Scris alert, cu argumente din perspective
inedite, lucrarea oferã studenþilor o bogatã
Bibliografie, prezentându-le un mod de
înþelegere a mecanismelor de evoluþie ºi
dezvoltare a societãþii româneºti, a problemelor
cu care s-a confruntat societatea, pe parcursul
secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al
XX-lea, a soluþiilor pe care elita politicã
româneascã le-a oferit provocãrilor cu care s-au
confruntat românii în aceastã perioadã.
Lucrarea reprezintã un patetic îndemn
adresat studenþilor pentru a se apleca cu mai
mult interes ºi pasiune asupra cunoaºterii ºi
aprofundãrii istoriei moderne a românilor.

În Prefaþa lucrãrii, semnatã de prof. univ. dr. Mihaela
Minulescu, se subliniazã faptul cã autoarea prezintã, într-o
manierã coerentã, modalitãþile în care se desfãºoarã
evaluarea psihologicã, prin teste de evaluare a aptitudinilor
cognitive la copii ºi adolescenþi precum: ªcoala de
inteligenþã Binet-Simon, ªcoala de inteligenþã StanfordBinet, ªcolile de dezvoltare Gesell, ªcolile de inteligenþã
Weschler, precum ºi pentru vârstele mici  Testul nonverbal
de inteligenþã Wearbon ºi Testul Denver II de evidenþiere
a achiziþiilor în planul dezvoltãrii. De asemenea, se
apreciazã caracterul formativ-educaþional al cãrþii conferit
de construirea, pentru fiecare capitol în parte, a unor
întrebãri ºi teme de evaluare, ceea ce susþine activ efortul
de înþelegere ºi autoevaluare al studentului. Din aceleaºi
raþiuni, autoarea realizeazã, pentru fiecare capitol,
rezumatul sãu tematic, obiectivele ºi scopul unei testãri ºi
evaluãri psihologice, aspectele etice, esenþiale, prevederile
legale ale acestui proces.
Manualul se distinge prin rigoare ºtiinþificã, printr-o
bogatã, pertinentã ºi actualã informaþie, oferind, astfel, un
vast câmp de formare a cunoºtinþelor de specialitate, a unor
veritabili profesioniºti în domeniu.
Valoarea instructiv-formativã a cursului este redatã ºi
de preocuparea autoarei de a explica, la începutul fiecãrui
capitol, Conceptele-cheie folosite, un Rezumat, care
încearcã sã sintetizeze conþinutul temei abordate, precum
ºi unele Concluzii, care se degajã din tratarea ideilor
cuprinse în capitolul respectiv, Întrebãrile ºi temele de
evaluare, regãsite la sfârºitul capitolelor, îi conferã
conotaþii didactice pregnante.

Suport de curs pentru o nouã disciplinã
În esenþã, Sociologia comparatã reprezintã
rãspunsul pertinent, sub aspect didactic ºi
ºtiinþific, la nevoia de a oferi studenþilor un
suport de curs pentru o disciplinã nou introdusã
în Planul de învãþãmânt al Facultãþii de
Sociologie-Psihologie, specializarea Sociologie.
Deºi autorii lucrãrii  Florian Tãnãsescu ºi
Corina Bistriceanu-Pantelimon  susþin cu
modestie în Introducerea acesteia cã au
elaborat-o sub forma Notelor de curs, totuºi,
modul în care au conceput-o ºi efectiv au

realizat-o demonstreazã cã, de fapt, volumul a
depãºit cu mult limitele unor Note, fiind vorba
despre un veritabil manual universitar, cu toate
ingredientele specifice.
Structuratã în 14 capitole  tot atâtea câte
sunt înscrise ºi în Planul de învãþãmânt , fiecare
fiind deschis cu Concepte-cheie utilizate în

abordarea temei, ºi încheiat cu Intrebãri de
autoevaluare, Bibliografie obligatorie ºi
Bibliografie facultativã , lucrarea se impune
de la sine, prin bogãþia conþinutului, prin forþa
argumentaþiei ºtiinþifice, prin coerenþa elaborãrii,
prin actualitate.
În dorinþa de a explica accepþiile sociologiei
comparate, autorii îl citeazã pe Emile Durkheim
care, în 1895, aprecia cã sociologia, în întreaga
sa dimensiune, este comparativã: sociologia
comparatã nu este o ramurã particularã a
sociologiei, ea este sociologia însãºi,
atâta timp cât înceteazã sã fie pur
descriptivã ºi aspirã la explicarea
faptelor. Rezultã cã cercetarea
comparativã se poate realiza nu numai
prin metoda comparativã, ci ºi prin
tehnici de investigare a relaþiilor sociale.
Recunoaºterea existenþei sale ca
disciplinã distinctã este relativ recentã,
studiile comparative însã înregistreazã
debuturi care sunt îndepãrtate în timp,
cum precizeazã autorii volumului. Se
considerã cã primii, care ar fi practicat
comparaþia, au fost juriºtii, filosofii ºi
istoricii, urmaþi apoi de alþi reprezentanþi
ai ºtiinþelor sociopolitice, economice etc.
De ce nu este benefic sã se punã semnul
egalitãþii între disciplina ca atare ºi
metoda comparativã, care este miza
comparaþiei în sociologie, care
sunt obiectivele/scopurile cercetãrii
comparative ºi când dobândeºte
semnificaþie socialã?  reprezintã un set
de întrebãri la care cititorii gãsesc
rãspunsuri nuanþate în capitolele 1 ºi 2.
Un plus de valoare îl conferã lucrãrii
preocuparea autorilor de a identifica, a
descifra cauzele unor tendinþe ºi
fenomene actuale; în viziunea acestora.
studiile comparate de sociologie politicã
cunosc o amplificare de-a dreptul
explozivã. Interesul sporit faþã de astfel
de studii, coroborat cu deschiderile spre ºtiinþa
politicã, îºi are originea în nevoia înþelegerii mai
adecvate a politicii, a strategiilor de guvernare, a
schimbãrilor sociopolitice, care au avut loc ºi au
loc în diferite epoci ºi spaþii geopolitice, a
decalajelor de dezvoltare dintre societãþi, a
ascensiunii terorismului, a raportului dintre

societatea politicã ºi societatea civilã, a proceselor
de integrare ºi mondializare, comparaþia
naþiunilor reprezentând un domeniu tentant de
analizã al sociologiei, o adevãratã provocare.
Din perspectivã socioistoricã sunt abordate
contribuþiile teoretice ale marilor sociologi
români  D. Gusti, în opera cãruia studiile
consacrate naþiunii au un triplu aspect 
ºtiinþific, politic ºi etic; Petre Andrei, cunoscut
pentru concepþia integralismului sociologic;
Traian Brãileanu, cu aport la definirea
domeniului sociologiei comparate, la
dezvoltarea studiilor comparate asupra
comunitãþilor umane; Nicolae Petrescu, având
o mare rezonanþã în actualitate.
Care este contribuþia principalã a istoricilor
în configurarea teoriei sociale, ce sociologi
utilizeazã metoda istoricã ºi comparaþia istoricã
în operele lor, ce rol ºi ce semnificaþie
sociologicã au studiile realizate în cadrul ªcolii
Analelor ºi care sunt reprezentanþii principali
ai acestei ªcoli? - constituie un întins registru
tematic abordat în capitolul 6.
Spiritul polemic, critic, virulent, clãdit pe
rigoare ºtiinþificã transpare de multe ori chiar din
formularea titlurilor unor capitole ºi subcapitole
 Comparaþia socio-istoricã; Traseu evolutiv;
Repere teoretico-metodologice; Dispute,
concilieri ºi reconcilieri între sociologi ºi istorici;
Capcanele timpului istoric; Caruselul clasificãrii
societãþilor, dar ºi în analiza exhaustivã a
conþinutului acestora. De pildã, în subcapitolul
intitulat Unitatea în diversitate ºi moartea
tradiþiei, autorii se referã la discursul identitar,
care devine din ce în ce mai periculos, la spaþii
destradiþionalizate (URSS ºi SUA), la
tradiþionologie, la impunerea unor noi tradiþii, prin
degradarea celei autentice, printr-o acþiune
creatoare, care, în fond, sunt grosolane
falsificãri, despre concurarea obiceiurilor,
ritualurilor tradiþionale de cãtre pseudo-obiceiuri,
pseudo-ritualuri.
Valoarea didacticã ºi ºtiinþificã a acestui
interesant volum este întregitã de Bibliografia
generalã, care cuprinde o bogãþie de titluri de
lucrãri, de autori români ºi strãini, deschizând
astfel un larg orizont de cunoaºtere ºi aprofundare
într-un domeniu de-a dreptul fascinant.
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Oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret
pentru anul universitar 2010-2011
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
STUDII DE LICENÞÃ
 Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentã cu
aceasta), în original (sau adeverinþã eliberatã de liceu, în
original sau copie legalizatã, pentru candidaþii care au
promovat examenul de bacalaureat în anul 2010)
 Certificatul de naºtere, în copie (xerox)
 Certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul), în copie (xerox)
 Adeverinþã medicalã tip
 Copie dupã cartea (buletinul) de identitate
 3 fotografii tip carte de identitate
 Copie legalizatã dupã diploma de bacalaureat, însoþitã de
adeverinþã eliberatã de facultatea la care se aflã diploma de
bacalaureat, în original (pentru cei care urmeazã a doua facultate).
STUDII DE MASTERAT

 Cerere tip de înscriere la admitere
 Diploma de licenþã, în original,

sau adeverinþã de
promovare a examenului de licenþã (pentru promoþia 2010)
 Diploma de bacalaureat, copie legalizatã
 Curriculum vitae
 Certificat de naºtere, copie legalizatã
 Certificat de cãsãtorie (dupã caz), copie legalizatã
 Copie xerox a cãrþii de identitate
 Adeverinþã medicalã
 3 fotografii tip C.I.

FACILITÃÞI PENTRU STUDENTUL HARETIST:

Taxa de înscriere la admitere (licenþã ºi masterat) este de 60 lei

 fiii de þãrani, de cadre didactice, de pensionari ºi ºomeri, aflaþi în întreþinerea pãrinþilor,
sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru admitere;
 taxe de ºcolarizare moderate, achitabile în trei rate;
 acces în platforma de e-learning Blackboard; utilizarea tuturor serviciilor furnizate de
aceasta;
 acces la sistemul de telefonie IP-CISCO;
 accesul la sistemul POLYCOM de videoconferinþã prin Internet asigurã suportul necesar
pentru desfãºurarea unui învãþãmânt de înaltã calitate;
 activitãþi didactice de calitate, consultaþii ºi îndrumare ºtiinþificã din partea cadrelor didactice;
 achiziþie de manuale, cursuri universitare ºi alte tipuri de lucrãri apãrute la Editura Fundaþiei
România de Mâine, cu o reducere de 30% faþã de preþul de librãrie;
 consultaþii, lecþii de sintezã, dezbateri, teste de evaluare prezentate prin intermediul posturilor
proprii de televiziune (TV România de Mâine), radio (Radio România de Mâine Student
FM) ºi al revistei Opinia naþionalã;
 acces la întregul fond documentar din bibliotecile facultãþilor, precum ºi la biblioteca
virtualã;
 implicare în programele de cercetare ºtiinþificã ale catedrelor ºi centrelor de cercetare ale
facultãþii, în colective de cercetare interdisciplinarã, alãturi de cadre didactice, cercetãtori ºi
studenþi ai universitãþii;
 participare, cu lucrãri proprii, la simpozioanele ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale
organizate de facultãþi ºi de centrele de cercetare ale universitãþii. Studiile originale se pot
publica în Analele Universitãþii Spiru Haret ºi în revista Opinia naþionalã;
 cazare în cãminele proprii din Bucureºti;
 acces la cantina restaurant a universitãþii;
 acces gratuit la clubul Universitãþii Spiru Haret ºi la baza sportivã a Fundaþiei România
de Mâine.

Taxele de ºcolarizare  în lei  pentru anul universitar 2010-2011
sunt aceleaºi ca în anul de învãþãmânt anterior ºi pot fi achitate în trei rate

Palatul Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii, str. Ion Ghica
nr. 13, sector 3, Bucureºti
Mijloace de transport:
autobuze: 122, 137, 336, 601
troleibuze: 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91, 92
metrou: staþia Universitate

Facultatea de Litere, Bucureºti
Domenii de studii universitare de licenþã
 LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ; O LIMBÃ ªI LITERATURÃ
STRÃINÃ (ENGLEZÃ, FRANCEZÃ), specializare acreditatã, conform
HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite transferabile
Domenii de studii universitare de licenþã
LIMBA ªI LITERATURA MODERNÃ A (ENGLEZÃ,
MATEMATICÃ, specializare acreditatã, conform HG 676/2007; 3 ani, FRANCEZÃ); LIMBA ªI LITERATURA MODERNÃ B
180 de credite transferabile
(FRANCEZÃ, ENGLEZÃ, GERMANÃ, SPANIOLÃ, ITALIANÃ,
INFORMATICÃ, specializare acreditatã, conform HG 676/2007; 3 ani, RUSÃ, ARABÃ, CHINEZÃ, JAPONEZÃ, LATINÃ), specializare
180 de credite transferabile
acreditatã, conform Legii nr. 443/2002; 3 ani, 180 de credite transferabile

Facultatea de Matematicã
ºi Informaticã, Bucureºti

Programe universitare de masterat Bologna II,
Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Protecþia informaþiilor în reþele de calculatoare
1. Lingvisticã comparatã ºi implicaþii didactice ale analizei contrastive
2. Modele matematice ºi informatice în finanþe, asigurãri ºi burse de valori 2. Modernitatea în literatura europeanã
3. Teoria ºi practica traducerii specializate (specializare englezã, francezã)
Programe postuniversitare de masterat,
4. Francofonie ºi comunicare instituþionalã
trei semestre, 90 de credite transferabile
5. Studii de civilizaþie, limbã ºi literaturã hispanice ºi hispano-americane
1. Modele matematice ºi informatice în finanþe, asigurãri ºi burse de valori 6. Studii literare ºi culturale nord-americane
7. Modele de interpretare în spaþiul modernitãþii literare româneºti ºi
telefoane: 021 314 00 75; 021 314 00 76
universale (perspective teoretice, istorico-literare, comparatist-analitice
e-mail: ushmi@spiruharet.ro
asupra conceptului de canon literar)
8. Modernitatea limbii ºi literaturii române în secolele XIX, XX ºi XXI paºaport european

Facultatea de Arhitecturã, Bucureºti

Programe postuniversitare de masterat,
trei semestre, 90 de credite transferabile
1. Lingvisticã comparatã ºi analizã contrastivã
2. Traducerea specializatã ºi tehnica documentãrii terminologice
Domenii de studii universitare de licenþã
 ARHITECTURÃ, specializare acreditatã, conform HG 676/2007; 3. Modernitatea în literatura ºi cultura europeanã
4. Literaturi nord-americane ºi hispano-americane
6 ani, 360 de credite transferabile
- membrã a European Association for Arhitectural Education -

telefoane: 021 314 00 75; 021 314 00 76
e-mail: usharh@spiruharet.ro

telefoane: 021 314 00 75; 021 314 00 76
e-mail: ushllr@spiruharet.ro; ushlls@spiruharet.ro

Strada Fabricii nr. 46 G,
sector 6, Bucureºti
Mijloace de transport: autobuze: 136, 336;
troleibuze: 61, 62; metrou: staþiile Grozãveºti,
Petrache Poenaru, Politehnica, Lujerului

Facultatea de Management
Financiar-Contabil, Bucureºti
Domenii de studii universitare de licenþã
CONTABILITATE ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE, specializare
acreditatã, conform Legii nr. 443/2002; 3 ani, 180 de credite transferabile
MANAGEMENT, specializare autorizatã sã funcþioneze provizoriu,
conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite transferabile

Facultatea de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale, Bucureºti

Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Contabilitatea agenþilor economici ºi a instituþiilor publice
2. Audit financiar-contabil
3. Auditarea sistemelor informatice financiar-contabile

Domenii de studii universitare de licenþã
MARKETING, specializare acreditatã, conform HG 940/2004; 3 ani,
Programe postuniversitare de masterat,
trei semestre, 90 de credite transferabile
180 de credite transferabile
AFACERI INTERNAÞIONALE, specializare autorizatã sã funcþioneze 1. Contabilitate armonizatã
2. Calculaþia informatizatã a costurilor
provizoriu, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite transferabile
3. Servicii, produse ºi instrumente financiare în contextul integrãrii europene
Programe universitare de masterat Bologna II,
4. Managementul financiar-contabil al administraþiei publice
patru semestre, 120 de credite transferabile
5. Auditarea sistemelor informatice financiar-contabile ºi bancare
1. Metode ºi tehnici în managementul ºi marketingul integrãrii europene 6. Audit financiar-contabil
2. Marketing, comunicare ºi relaþii publice
7. Evaluarea societãþilor comerciale
3. Managementul ºi marketingul operaþiunilor logistice
e-mail: mfc_buc_sec@spiruharet.ro
4. Comerþ internaþional ºi relaþii economice internaþionale
5. Managementul situaþiilor de urgenþã ºi marketingul resurselor specifice
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti
6. Managementul ºi marketingul serviciilor
Domenii de studii universitare de licenþã
7. Metode ºi tehnici moderne de promovare
8. Coordonate teoretice ºi practice ale marketingului imobiliar ºi evaluarea FINANÞE ªI BÃNCI, specializare acreditatã, conform HG nr. 943/2009;
3 ani, 180 de credite transferabile
proprietãþilor
9. Ecomarketing ºi management de mediu
Programe universitare de masterat Bologna II,
10. Marketing ºi management turistic
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Marketingul ºi managementul activitãþilor financiar-bancare
Programe postuniversitare de masterat,
2. Managementul operaþiunilor instituþiilor bancare ºi nebancare
trei semestre, 120 de credite transferabile
3. Bãnci ºi pieþe financiare
1. Marketingul în contextul integrãrii europene
4. Managementul ºi finanþarea proiectelor publice ºi private
2. Managementul ºi marketingul operaþiunilor logistice
5. Politici financiare ºi monetare
3. Piaþa imobiliarã  realitãþi ºi perspective
6. Finanþe publice ºi fiscalitate
e-mail: ushmkt@spiruharet.ro
e-mail: ushfb@spiruharet.ro
telefoane: 021 316 97 85; 021 316 97 86; 021 316 97 88; 021 316 97 89

ªoseaua Berceni nr. 24,
sector 4, Bucureºti

Bulevardul Basarabia nr. 256,
sector 3, Bucureºti

Mijloace de transport:
autobuze: 102, 232
metrou: staþia Apãrãtorii Patriei

Mijloace de transport:
tramvaie: 35, 36
metrou: staþia Republica

Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã, Bucureºti
Domenii de studii universitare de licenþã
DREPT, specializare acreditatã sã funcþioneze, conform Legii nr. 443/
2002; 4 ani, 240 de credite transferabile
ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, specializare autorizatã sã funcþioneze
provizoriu, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Drept comunitar
2. Dreptul afacerilor
3. Drept constituþional ºi instituþii politice
4. Drept privat
5. Fiscalitatea în context comunitar
6. ªtiinþe penale
Programe postuniversitare de masterat,
trei semestre, 90 de credite transferabile
1. Drept comunitar
2. Drept material comunitar
3. Fiscalitatea în context comunitar
4. ªtiinþe penale
5. Probaþiunea în procesul penal
6. Dreptul afacerilor în context european
7. Instituþii ºi structuri de drept constituþional românesc ºi european
telefoane: 021 334 44 19; 021 334 62 05
e-mail: decanat_drept@spiruharet.ro; ushdrept_master@spiruharet.ro

Facultatea de Sociologie-Psihologie, Bucureºti
Domenii de studii universitare de licenþã
SOCIOLOGIE, specializare acreditatã sã funcþioneze, conform HG
693/2003; 3 ani, 180 de credite transferabile
PSIHOLOGIE, specializare acreditatã sã funcþioneze, conform HG
693/2003; 3 ani, 180 de credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Management organizaþional ºi al resurselor umane
2. Politici sociale ºi integrare europeanã
3. Psihosociologia familiei contemporane
4. Psihosociologia devianþei, victimologie ºi asistenþã victimalã
5. Psihologie clinicã ºi intervenþie psihologicã
6. Intervenþii fundamentale de dezvoltare personalã ºi psihoterapie
Programe postuniversitare de masterat,
trei semestre, 90 de credite transferabile
1. Psihologie judiciarã ºi victimologie
2. Management organizaþional ºi al resurselor umane
3. Familie ºi societate
4. Relaþii interetnice, etnicitate ºi naþionalism
5. Schimbare socialã ºi culturalã
6. Analiza ºi gestiunea conflictelor în societãþile în schimbare
7. Politici sociale ºi integrare europeanã
8. Sociologie aplicatã în asistenþa socialã
telefoane: 021 255 60 95, 021 255 60 94, 021 255 60 98
e-mail: ushp@spiruharet.ro; ushsp@spiruharet.ro

Strada Fabricii nr. 46 G,
sector 6, Bucureºti
Mijloace de transport:
autobuze: 136, 336
troleibuze: 61, 62
metrou: staþiile Grozãveºti, Petrache Poenaru,
Politehnica, Lujerului

Facultatea de Relaþii Internaþionale,
Istorie ºi Filosofie, Bucureºti
Domenii de studii universitare de licenþã
RELAÞII INTERNAÞIONALE ªI STUDII EUROPENE, specializare
autorizatã sã funcþioneze provizoriu, conform HG 410/2002; 3 ani, 180
de credite transferabile
FILOSOFIE, specializare acreditatã, conform HG 944/2002; 3 ani, 180
de credite transferabile
ISTORIE, specializare acreditatã, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de
credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Om, culturã, societate în gândirea contemporanã
2. Comunicare interculturalã ºi culturã europeanã
3. România în istoria relaþiilor internaþionale
4. Istoria civilizaþiei româneºti în context european
5. Politici, doctrine ºi sisteme de securitate integrate. Istoric ºi evoluþie
Programe postuniversitare de masterat,
trei semestre, 90 de credite transferabile
1. Probleme fundamentale ale filosofiei contemporane
2. Civilizaþii româneºti în context european
3. România în relaþiile internaþionale
e-mail: ushrise@spiruharet.ro, ushi@spiruharet.ro, ushfspsc@spiruharet.ro

Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice, Bucureºti
Domenii de studii universitare de licenþã
COMUNICARE ªI RELAÞII PUBLICE, specializare autorizatã sã
funcþioneze provizoriu, conform HG 943/2009; 3 ani, 180 de credite transferabile
JURNALISM, specializare acreditatã, conform HG 944/2002; 3 ani,
180 de credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Mass-media ºi comunicarea
2. Relaþii publice ºi publicitate
Programe postuniversitare de masterat,
trei semestre, 90 de credite transferabile
1. Mass-media ºi comunicarea
e-mail: ushjcrp@spiruharet.ro

telefoane: 021 316 97 85; 021 316 97 86; 021 316 97 88; 021 316 97 89; 021 444 20 88
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Oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret
pentru anul universitar 2010-2011
Palatul Sporturilor ºi Culturii
Parcul Tineretului, sector 4, Bucureºti
Mijloace de transport:
autobuze: 116,141, 232, 312, 313, 381
tramvai: 11
metrou: staþia Constantin Brâncoveanu

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, Bucureºti

Bulevardul Timiºoara nr. 58,
sector 6, Bucureºti
Mijloace de transport:
autobuz: 137
tramvaie: 8, 25, 47

Facultatea de Geografie
ºi Geografia Turismului, Bucureºti

Strada Maºina de Pâine nr. 47,
sector 2, Bucureºti
Mijloace de transport:
troleibuz: 66
tramvaie: 21, 34
metrou: staþia Bucur Obor

Facultatea de Medicinã Veterinarã, Bucureºti

Domenii de studii universitare de licenþã
Domenii de studii universitare de licenþã
GEOGRAFIE, specializare acreditatã, conform HG 940/2004; 3 ani,  MEDICINÃ VETERINARÃ, specializare acreditatã, conform HG 944/
180 de credite transferabile
2002; 6 ani, 360 de credite transferabile
GEOGRAFIA TURISMULUI, specializare autorizatã sã funcþioneze
provizoriu, conform HG 635/2008; 3 ani, 180 de credite transferabile
Programe postuniversitare de masterat,

Domenii de studii universitare de licenþã
EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORTIVÃ, specializare acreditatã, conform
Legii nr. 443/2002; 3 ani, 180 de credite transferabile
KINETOTERAPIE ªI MOTRICITATE SPECIALÃ, specializare
acreditatã, conform HG 922/2008; 3 ani, 180 de credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Educaþie fizicã ºi antrenament sportiv
2. Educaþie fizicã ºi managementul structurilor ºi activitãþilor sportive
3. Fiziokinetoterapia în recuperarea afecþiunilor locomotorii
4. Fiziokinetoterapia în recuperarea afecþiunilor cardiovasculare

telefon: 021 317 19 00
e-mail: ushefs@spiruharet.ro

telefoane: 021 317 19 03, 021 317 19 01
e-mail: ushm@spiruharet.ro, usht@spiruharet.ro

Facultatea de ªtiinþe Juridice
ºi Administrative, Braºov
Domenii de studii universitare de licenþã
 ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, specializare acreditatã sã funcþioneze,
conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite transferabile
 DREPT, specializare autorizatã sã funcþioneze provizoriu, conform
HG 693/2003; 4 ani, 240 de credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Studii europene de administraþie publicã
2. Administraþia, dreptul ºi managementul serviciilor publice ºi protecþiei mediului

telefon: 021 444 20 71
e-mail: ushg@spiruharet.ro

Facultatea de Management,
Braºov

Strada Traian nr. 223,
Câmpulung Muscel
telefoane: 0248 51 22 84; 0248 51 06 00
e-mail: ushm_conta@spiruharet.ro

Facultatea de ªtiinþe Economice, Blaj

Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Arta muzicalã
2. Arta teatralã

Strada Turnului nr. 5, Braºov

Programe postuniversitare de masterat,
trei semestre, 90 de credite transferabile
1. Geografia turismului, turism ºi integrare europeanã
2. Riscuri geografice ºi planificare teritorialã

telefon: 0258 71 12 31
e-mail: ushfbbjs@spiruharet.ro

Domenii de studii universitare de licenþã
ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE), specializare acreditatã,
conform HG 1082/2003; 3 ani, 180 de credite transferabile
PEDAGOGIE MUZICALÃ, specializare acreditatã, conform HG 693/
2003; 3 ani, 180 de credite transferabile

Programe postuniversitare de masterat,
trei semestre, 90 de credite transferabile
1. Managementul activitãþilor sportive
2. Comunicare ºi mass-media în sport
Studii postuniversitare de masterat,
3. Refacerea dupã efort ºi recuperarea post-traumaticã în educaþia fizicã ºi sport
trei semestre, 90 de credite transferabile
4. Antrenament ºi performanþã sportivã
1. Arta muzicalã

trei semestre, 90 de credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
1. Patologia animalelor de companie
patru semestre, 120 de credite transferabile
2. Igiena ºi controlul alimentelor de origine animalã
1. Studii ºi cercetãri morfohidrografice pentru amenajarea teritoriului (de
profesionalizare)
telefoane: 021 242 15 75, 021 242 15 76, 021 319 13 35
2. Analiza ºi expertiza riscurilor de mediu (de profesionalizare)
e-mail: ushmedvet@spiruharet.ro
3. Cunoºtinþe ºi cercetãri avansate în geografie (de profesionalizare)
4. Turism ºi integrare regionalã (de profesionalizare)
5. Geopoliticã (de profesionalizare)
6. Geografie didacticã (de profesionalizare)

Strada Tudor Vladimirescu
nr. 80, Blaj

Facultatea de Arte, Bucureºti

Facultatea de Contabilitate
ºi Finanþe, Câmpulung Muscel
Domenii de studii universitare de licenþã
 CONTABILITATE ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE, specializare
acreditatã, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite transferabile
 FINANÞE ªI BÃNCI, specializare autorizatã sã funcþioneze
provizoriu, conform HG 693/2003; 3 ani, 180 de credite transferabile
 ADMINISTRAREA AFACERILOR, specializare autorizatã sã
funcþioneze provizoriu, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite
transferabile

Domenii de studii universitare de licenþã
 CONTABILITATE ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE, specializare
autorizatã sã funcþioneze provizoriu, conform HG 693/2003; 3 ani, 180
de credite transferabile
 MANAGEMENT, specializare acreditatã, conform HG 693/2003; 3
ani, 180 de credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Dimensiunea europeanã a managementului organizaþiei
2. Managementul proiectelor europene
3. Managementul strategic al organizaþiei în economia bazatã pe cunoaºtere
Programe postuniversitare de masterat,
trei semestre, 90 de credite transferabile
1. Dimensiunea europeanã a managementului organizaþiei
telefoane: 0268 54 80 44, 0268 46 20 66
e-mail: ushmbv@spiruharet.ro

Programe postuniversitare de masterat,
trei semestre, 90 de credite transferabile
1. Studii europene de administraþie publicã
telefon: 0268 54 80 44, int. 111
e-mail: ushsabv@spiruharet.ro

Facultatea de Psihologie ºi Pedagogie, Braºov
Domenii de studii universitare de licenþã
 PEDAGOGIE, specializare acreditatã sã funcþioneze, conform HG 676/
2007; 3 ani, 180 de credite transferabile
 PSIHOLOGIE, specializare acreditatã sã funcþioneze, conform HG
676/2007; 3 ani, 180 de credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Consiliere psihologicã ºi educaþionalã
Programe postuniversitare de masterat,
trei semestre, 90 de credite transferabile
1. Consiliere psihologicã ºi educaþionalã
telefon: 0268 54 80 44
e-mail: ushppbv@spiruharet.ro

Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Contabilitate armonizatã ºi managementul afacerilor

Domenii de studii universitare de licenþã
 FINANÞE ªI BÃNCI, specializare autorizatã sã funcþioneze
provizoriu, conform HG 410/2002; 3 ani, 180 de credite transferabile
Programe postuniversitare de masterat,
 ADMINISTRAREA AFACERILOR, specializare autorizatã sã
trei semestre, 90 de credite transferabile
funcþioneze provizoriu, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite 1. Contabilitate armonizatã ºi managementul afacerilor
transferabile

Strada Vasile Conta nr. 4, Craiova
Strada Unirii nr. 32-34,
Constanþa
telefoane: 0241 54 14 90; 0241 54 14 91;
0241 54 50 15

Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã, Constanþa

Facultatea de Management Financiar-Contabil,
Constanþa

telefon: 0251 42 33 95
e-mail: ushdcr@spiruharet.ro

Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã,
Craiova

Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Contabilitate, expertizã ºi audit
2. Management financiar-contabil al administraþiei publice
3. Contabilitate, controlul ºi evaluarea afacerilor

Programe postuniversitare de masterat,
trei semestre, 90 de credite transferabile
1. ªtiinþe penale
2. Dreptul afacerilor în context european
3. Drept comunitar
4. Instituþii de drept civil

Programe postuniversitare de masterat,
trei semestre, 90 de credite transferabile
1. Contabilitate armonizatã
2. Contabilitatea, controlul ºi evaluarea afacerilor
3. Contabilitate, expertizã ºi audit
4. Managementul financiar-contabil al administraþiei publice

e-mail: ushdcta@spiruharet.ro

e-mail: ushctasg@spiruharet.ro

telefon: 0251 59 82 65
e-mail: ushmfccig_dj@spiruharet.ro; ushmfcfb@spiruharet.ro

Facultatea de Management Financiar-Contabil,
Craiova

Domenii de studii universitare de licenþã
 CONTABILITATE ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE, specializare
Domenii de studii universitare de licenþã
acreditatã, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite transferabile
 DREPT, specializare autorizatã sã funcþioneze provizoriu, conform  FINANÞE ªI BÃNCI, specializare autorizatã sã funcþioneze
provizoriu, conform HG 693/2003; 3 ani, 180 de credite transferabile
HG 693/2003; 4 ani, 240 de credite transferabile
 ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, specializare autorizatã sã funcþioneze  AFACERI INTERNAÞIONALE, specializare autorizatã sã funcþioneze
provizoriu, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite transferabile
provizoriu, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Contabilitatea ºi administrarea afacerilor
2. Audit intern în sistemul public ºi privat
Programe postuniversitare de masterat,
trei semestre, 90 de credite transferabile
1. Gestiunea financiar-contabilã a firmei în contextul integrãrii europene
2. Sisteme contabile moderne ºi gestionarea afacerilor
3. Politici contabile ºi economice în contextul integrãrii României în
Uniunea Europeanã

Domenii de studii universitare de licenþã
 CONTABILITATE ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE, specializare
Domenii de studii universitare de licenþã
acreditatã, conform HG 1609/2004; 3 ani, 180 de credite transferabile
 DREPT, specializare acreditatã sã funcþioneze, conform HG 676/2007;  FINANÞE ªI BÃNCI, specializare autorizatã sã funcþioneze
4 ani, 240 de credite transferabile
provizoriu, conform HG 693/2003; 3 ani, 180 de credite transferabile
 ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, specializare autorizatã sã funcþioneze  MANAGEMENT, specializare autorizatã sã funcþioneze provizoriu,
provizoriu, conform HG 940/2004; 3 ani, 180 de credite transferabile
conform HG 940/2004; 3 ani, 180 de credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. ªtiinþe penale
2. Instituþii ale dreptului civil
3. Drept comunitar

Strada Brazda lui Novac nr. 4, Craiova

Bulevardul General Praporgescu nr. 22,
Râmnicu Vâlcea
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe,
Râmnicu Vâlcea
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã,
Râmnicu Vâlcea
Domenii de studii universitare de licenþã
 DREPT, specializare acreditatã sã funcþioneze, conform HG 922/2008;
4 ani, 240 de credite transferabile
telefon: 0250 73 55 87
e-mail: ushdvl@spiruharet.ro

Domenii de studii universitare de licenþã
 CONTABILITATE ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE, specializare
acreditatã, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite transferabile
 FINANÞE ªI BÃNCI, specializare autorizatã sã funcþioneze
provizoriu, conform HG 693/2003; 3 ani, 180 de credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Contabilitatea instituþiilor administraþiei publice
telefoane: 0250 73 30 74; 0250 73 30 17; 0250 73 30 87
e-mail: ushcvl@spiruharet.ro
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Conferinþa Internaþionalã Anualã a Facultãþii de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice

Interdisciplinarity and Society in the 21st Century

De asemenea, prezentãri
interesante ºi actuale au avut:
conf.univ.dr. Andrei Pãunescu,
Rebuturi din supermarketul
mediatic. Tipologii ale gafelor,.
conf.univ.dr. Sabbar A. Sultan,
Motivaþiile psihologice ale
scriitorului profesionist, lector
univ.dr. Maria Cernat, O analizã a
crash-ului financiar din 2008, lector
univ.drd. Julie Paulesc, Sunetul
pasiunii ºi al nebuniei în romanul
Ciuleandra de Liviu Rebreanu,
lector univ.dr. George Lãzãroiu,
Impactul Internetului asupra

Unchiului Tom, cercetãtor ºtiinþific
Christopher Stringham, Eterna
problemã a vinovãþiei Germaniei:
Un rãspuns pentru Karl Jaspers,
lector univ dr Florin Pîtea, Filmul
Blade Runner ºi influenþa acestuia
asupra literaturii cyberpunk, lector
univ.drd. Ruxandra Coman,
Imaginea jurnalistului în concepþia
lui Octavian Goga, lector.univ.drd.
Gheorghe Cojocariu, Ardeleanul
Carol Pop de Szathmary, primul
fotoreporter de rãzboi din lume,
asist.univ.drd. Cristina Scarlat,
Aspecte privind creºterea
instabilitãþii politice în Europa anilor
20-30, asist.univ.drd. Silvia Tita,

valorilor jurnalistice, lector univ dr
Sofia Bratu, Dinamica relaþiei
dintre atitudini ºi comportament,
lector univ. dr. Graþiela Popescu,
Clasic ºi modern  douã constante
în conºtiinþa esteticã româneascã,
lector univ. dr. Ramona Mihãilã,
Transculturalitate în reprezentarea sclaviei: Coliba Mãriucãi o
versiune româneascã a Colibei

Apoteoza iezuitã, asist.univ.dr.
Silviu ªerban, Raportul dintre sfera
publicã ºi puterea politicã la Jurgen
Habermas, asist.univ.drd. BiancaMarina Mitu, Media Events 
Lumea ca o ceremonie televizualã,
asist.univ.dr. Eniko Stringham,
Rãsplata încrederii: rememorare,
goana dupã eroi ºi complexitatea
filmului german actual, asist.univ.drd.
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Cristina ªerbãnescu, Tragedia de la
Smolensk, un eveniment mediatic
controversat, asist.univ.drd. Aniþa
Grigoriu, Semnificaþii sociologice
ºi axiologice în procesul de
manipulare, conf.univ.dr. Valeriu
Marinescu, Importanþa de a-l
cunoaºte ºi a-l accepta pe celãlalt în
societatea europeanã actualã,
lector.univ.dr. Adina Rãdulescu,
Psihoneuroimunologia  O nouã
ºtiinþã interdisciplinarã, lector.univ.dr.
Filip Bacalu, Gândire ºi culturã în
achiziþia lingvisticã a copiilor
bilingvi, asist.univ.drd. Dan
Anghelescu, Poetul Horia Stamatu
 o recuperare necesarã în spaþiul
literar românesc, conf.univ.dr.
Mihnea
Claudiu
Drumea,
Modificãrile legislative în sistemul
salariilor ºi pensiilor în România în
ultimele 6 luni, lector.univ. drd.
Onorina Botezat, Vocabularul
dreptului juridic român, lector
univ.drd. Rãdiþa Corcheº, Condiþiile
de antrenare a rãspunderii personale
a cenzorilor în procedura românã de
insolvenþã º.a..
Dezbaterile din cadrul tuturor
secþiunilor Conferinþei ºtiinþifice
anuale au prilejuit un larg schimb
de cunoºtinþe ºi experienþe inedite,
de opinii ºi idei inovatoare. Multe
dintre comunicãrile ºtiinþifice
prezentate vor fi publicate în revista
Analele Universitãþii Spiru Haret,
Seria Jurnalism, cotatã B+ de
CNCSIS , iar variantele extinse vor
fi indexate în ProQuest,
EBSCOhost, EBSCO Discovery
Service, Ulrichs Periodicals
Directory, Universe Digital
Library ºi Contemporary Science
Association Databases.

Prima promoþie de compozitori
Concertul de absolvenþã a cursului de compoziþie al studenþilor din anul III, zi
din Facultatea de Muzicã - clasa conf. univ. dr. Sorin LERESCU
(Urmare din pag.1)
Blossom pentru pian solo, de
Mircea Pruºan, a fost cea de-a patra
lucrare prezentatã. Cu un parfum
sentimental, uºor impresionist,
lucrarea lui Mircea Pruºan se înscrie
în estetica minimalistã, construcþia
sonorã dezvoltându-se de la un prim
sunet, repetat de mai multe ori în
începutul lucrãrii ºi care devine un
ostinato, fundament al întregii
lucrãri. A urmat o altã piesã pentru
pian solo, Suflet de Mioara Bârsan,
o fugã în stil bachian, cea de-a doua
compoziþie în stil a concertului,
construitã respectând rigorile
contrapunctului baroc. O fugã
corect scrisã, sensibilã, pãstrând,
alãturi de parfumul de neconfundat
al epocii, personalitatea muzicalã
a autoarei ei.
A urmat cel de-al doilea lied al
programului, Astrul pentru sopranã
ºi pian, de Daniel Simion, un lied
ce demonstreazã din plin afinitatea

deosebitã pe care autorul sãu o are
faþã de arta teatralã.
Lucrarea, care a încheiat
concertul de absolvenþã al
studenþilor clasei de compoziþie
conf. univ. dr. Sorin Lerescu, a fost
Liturgica pentru clarinet, cvartet de
coarde ºi pian de Veronica
Anghelescu. Lucrarea reprezintã o
reiterare instrumentalã a cinci din
principalele momente ale Liturghiei
ortodoxe: Ectenia mare (Ektenia clarinet, cvartet de coarde),
Antifonul I (Antiphonos - vioara I,
pian), Citirea Evangheliei
(Evanghelia - clarinet, violã,
violoncel), Imnul Heruvic (Heruvic
- pian solo) ºi Ecfonisul sau finalul
Liturghiei, care reuneºte toate
vocile participante  respectiv tot
ansamblul instrumental (Ekfonis clarinet, cvartet de coarde, pian).
Un om care ºi-a propus sã fie
artist nu mai are dreptul sã trãiascã
la fel ca alþii, spunea Flaubert, la

23 iulie 1876. Punerea la punct a
partiturilor, eforturile de organizare
a concertului, repetiþiile intense cu
instrumentiºtii, conturarea unei
perspective dirijorale reprezintã
detaliile cotidiene ale vieþii unui
compozitor. O viaþã altfel, pe care
muzicianul are datoria de a o trãi
astfel, pentru a-ºi împlini destinul
de creator. Acest destin, al nostru,
al celor patru studenþi: Veronica
Anghelescu, Mioara Bârsan, Mircea
Pruºan ºi Daniel Simion nu s-ar fi
putut împlini fãrã sprijinul generos
al Maestrului nostru, compozitorul
ºi profesorul Sorin Lerescu. A-i
învãþa cu adevãrat pe alþii, amintea
filosoful George Steiner în celebra
sa lucrare, Maeºtri ºi discipoli, este
o
întreprindere
sacrã
ºi
primejdioasã. Maestrul þine în
palme fiinþa lãuntricã a ucenicilor
sãi, materia fragilã ºi sensibilã a
talentului lor artistic, atingând
sufletul ºi rãdãcinile fiinþei. Muzicã
ºi destin.

AVEM NEVOIE DE SUCCES! EI NI-L OFERÃ
Turneu al Teatrului Colibri în comunitãþile
româneºti de la sud de Dunãre

Ion Bogdan ªtefãnescu ºi Ion Ivan Roncea
- pe scenã în Suedia

Cãutare, scurtmetrajul al lui Ionuþ
Piturescu, este difuzat în Franþa

În perioada 27-31 mai 2010, Teatrul Colibri din Craiova a susþinut
trei reprezentaþii cu piesa Pinocchio, dupã Carlo Collodi, în localitãþile
Vidin, Kutova ºi Gamzova din Bulgaria.. Spectacolul a mai fost jucat la
festivaluri de profil din Bulgaria, Serbia ºi România, iar în anul 2008 a
obþinut premiul pentru interpretare (Rodica Prisãcaru, în rolul Pinocchio)
la Festivalul Internaþional al Teatrelor de Pãpuºi, organizat de Teatrul
Þãndãricã din Bucureºti. În luna octombrie 2010, teatrul este invitat, cu
aceeaºi piesã, la Festivalul Internaþional al Teatrelor de Pãpuºi de la
Shanghai (China). Scenariul ºi regia spectacolului sunt semnate de Cristian
Pepino, iar scenografia îi aparþine Cristinei Pepino.
În nordul Bulgariei existã douã comunitãþi româneºti, care se
diferenþiazã etnografic. Românii timoceni trãiesc în regiunea dintre Vidin
ºi Timoc, în zona bulgãreascã ºi sunt localizaþi compact în 31 de sate, în
oraºul Bregova, punctul de graniþã cu Serbia, ºi în oraºul Vidin (numit de
români Dii). De la Lom cãtre Silistra, în regiunile Montana, Vraþa, Pleven,
Lovech, Veliko Târnovo, Ruse ºi Silistra, cu precãdere în Vrata, Plevna
ºi Veliko Târnovo, se afla aproape 100 de sate locuite, în proporþii diferite,
de la 10 % la 80 %, de populaþie de origine româna. In prezent, în Bulgaria
nu existã învãþãmânt primar ºi secundar în limba româna ºi nici emisiuni
tv sau radio în limba românã.

Douã recitaluri pentru flaut ºi harpã, în interpretarea prestigioºilor
soliºti Ion Bogdan ªtefãnescu ºi Ion Ivan Roncea au fost susþinute pe 8
ºi, respectiv, 9 iunie la Stockholm.
Astfel, pe 8 iunie, a avut loc, la sediul ICR Stockholm, un program
de muzicã ºi poezie, constând într-un recital al celor doi muzicieni români,
precum ºi în lecturi de versuri de dragoste aparþinând poeþilor Ana
Blandiana, Nina Cassian, Mircea Cãrtãrescu, Marin Sorescu ºi Nichita
Stãnescu, interpretate în limba suedezã de Björn Granath, Krister
Henriksson ºi Marie Richardson, trei cunoscuþi actori de teatru ºi film.
Pe 9 iunie, Ion Bogdan ªtefãnescu ºi Ion Ivan Roncea au susþinut un
recital la Teatrul Dramatic Regal din Stockholm. În programul
recitalurilor: piese aparþinând unor compozitori clasici precum Händel,
Gluck, Debussy ºi Ravel, precum ºi piese contemporane de compozitori
români: Vasile Jianu ºi Ulpiu Vlad.

La nicio sãptãmânã dupã ce a fost premiat la Cannes 2010, în cadrul
secþiunii Quinzaine des Réalisateurs, filmul Cãutare, regizat de Ionuþ
Piturescu, este deja difuzat în Franþa, putând fi vizionat de abonaþii celui mai
mare operator francez de telefonie mobilã, în perioada 24 mai - 24 iunie,
scrie Hotnews. Douã personaje, o cãruþã ºi un cal. Încotro se îndreaptã?
Bucurie, suferinþã ºi muzicã indefinibilã. Deºi vulnerabili, nu renunþã. Ei
sunt poeþii timpului. (din Catalogul Quinzaine des Réalisateurs, Cannes).
Într-o lume a plasticului ºi reciclãrii, doi dogari nomazi cu un ritm de
viaþã aparte, pricepuþi la lucruri de care nu prea mai e nevoie, fãrã bunuri
împovãrãtoare, nici mãcar un ceas, cei doi îºi gãsesc timp sã caute sensuri.
Sau lipsa lor. În aceastã existenþã marginalã, care l-ar entuziasma pe Zola,
prietenia lor pare a rezista într-o zonã atemporalã.
Filmul Cãutare a fost produs anul trecut, la Sibiel, de Aristoteles
Workshop, în cadrul unui program anual unic de training, dezvoltare ºi
producþie de film.
Ionuþ Piturescu este doctorand în antropologie culturalã. A fãcut
cercetãri de teren în Mexic, Maroc, New Orleans, Andaluzia, zona arcticã,
Sami ºi, îndeosebi, în Balcani.
Ionuþ Piturescu a mai produs ºi regizat documentarele Prinde timpul/
Seize the time (2008), Balkans Digest (Albania, 2008), Sinele ºi
Celãlalt. Balkan love story (Serbia, 2009). În prezent, Ionuþ Piturescu
coordoneazã Centrul de Cercetare ºi Dezvoltare Interculturalã Anthropoesis.

Trupa XTREME,
la Festivalul Internaþional de Teatru ºi Arte
de stradã de la Valladolid
La cea de-a 11-a ediþie a Festivalului Internaþional de Teatru ºi Arte
de stradã din Valladolid, care se desfãºoarã în perioada 25-30 mai 2010,
România este reprezentatã de artiºtii din trupa XTREME. Trupa
româneascã a prezentat, în premierã în Spania, spectacolul VERTICAL.
In festival au fost prezente trupe din 12 þãri. Spectacolul trupei XTREME
este produs in colaborare cu ARCUB. Deºi publicul spaniol ºi strãin de
la Valladolid este unul obiºnuit cu performanþa în arta de stradã, trupa
româneascã a reuºit sã atragã atenþia tuturor mediilor de presã spaniole ºi
sã aibã o extraordinarã reacþie a spectatorilor.
Artiºtii din trupa XTREME sunt foºti sportivi de performanþã care au
ales arta, realizând astfel o trecere emoþionantã, o schimbare de
mentalitate, dupã cum declara fondatorul trupei, Dorel Moiº, pentru
ziarul spaniol El Norte de Castilla.
Festivalul din Valladolid, organizat anual începând din 1999, este
deja o referinþã în circuitul festivalurilor de teatru ºi arte de stradã. La
ediþia din acest an au participat trupe ºi companii de muzicã, dans, teatru
din Belgia, Franþa, Olanda, Anglia, Austria, Portugalia, Canada, Italia,
Argentina, Chile, Cehia ºi România.

Poveºti de Ion Creangã prezentate
la Festivalul Kultucca Fesztival 2010
În cadrul Festivalului Cultural-Literar Kultucca Fesztival 2010,
Biblioteca ICR Budapesta a fost prezentã cu poveºti pentru copii. Autorul
ales de ICR este Ion Creangã, povestirile sale fiind traduse în limba
maghiarã de Sütõ András. Festivalul, aflat anul acesta la ediþia a X-a, a
fost organizat între 4 ºi 6 iunie.
Personaje din poveºtile lui Ion Creangã vor fi interpretate în limbile
românã ºi maghiarã, într-un cort al poveºtilor, de cãtre Þarnã Bacoºcã
Cristian (RO) ºi de actriþa Sata Bánfi Ágota (HU).

Teatrul Luceafarul
din Iaºi a participat
cu douã spectacole
la Festivalul
Internaþional
de Teatru pentru
Pãpuºi din Praga
Vrãjitoarea pofticioasã ºi
Aventurile Baronului Münchhausen
sunt cele douã spectacole pe care
artiºtii pãpuºari ai Teatrului pentru
Copii ºi Tineret Luceafarul din
Iasi le-au prezentat în cadrul
Festivalului Internaþional de Teatru
pentru Pãpuºi din Praga, ediþia a III-a.
Festivalul Internaþional de Teatru pentru Pãpuºi 2010 este organizat
de Asociaþia Mondialã a Pãpuºarilor din Praga, sub patronajul Institutului
Cultural Român din Praga ºi al Primãriei Generale a Capitalei Cehiei. La
ediþia din acest an a Festivalului au participat teatre ºi companii teatrale
din 24 de þãri, din Europa, America ºi Asia: Cehia, România, Polonia,
Belgia, Spania, Portugalia, Elveþia, Italia, Franþa, Germania, Marea
Britanie, Thailanda, Japonia, Sri Lanka, Coreea, Iran, India, Rusia,
Ucraina, Bielorusia, Kazahstan, Israel, SUA, Argentina, cu spectacole
pentru copii, adulþi ºi spectacole de stradã.

Regizorii români Andrei ªerban
ºi Silviu Purcãrete, invitaþi în Ungaria
Regizorii Andrei ªerban ºi Silviu Purcarete au fost invitaþi
concomitent în douã proiecte diferite în Ungaria, în acest an. Andrei
ªerban va monta Trei surori, de Cehov, la Teatrul Naþional din
Budapesta, iar Silviu Purcãrete va pune în scenã opera Îngerul de foc,
la Teatrul Csokonai, din Debrecen. Premiera spectacolului Trei surori
va deschide stagiunea Teatrului Naþional budapestan în 24 septembrie.
Pentru acest an, Andrei ªerban mai are în proiect montarea unei opere de
Rossini la Opera Garnier din Paris, dupã care se va întoarce la New York,
pentru a-ºi susþine cursurile la Columbia University.
Silviu Purcãrete monteazã opera Ingerul de foc al lui Prokofiev la
Teatrul Csokonai din Debrecen. Regizorul român a fost invitat sã participe,
alãturi de regizori cehi ºi unguri, la producerea seriei de spectacole din
competiþia Opera Festival with Mezzo, unde soliºti de operã din toatã
lumea sunt selectaþi în mai multe etape pentru distribuþia celor cinci
premiere prezentate, în luna noiembrie, pe mai multe scene: Debrecen,
New York, Krakovia, Bergen, Plzen. Purcãrete a mai montat în Ungaria,
în 2005, Troilus si Cressida la Teatrul Katona.
Printre soliºtii selectaþi în competiþia internaþionalã Opera Festival
with Mezzo, aflat la cea de-a treia ediþie, se aflã ºi Iulia Vãcaru, o voce
specialã, reþinutã pentru unul din rolurile din Veslefrikk a lui Knut
Vaage, în regia lui Robert Alföldi. Tânãra solistã, originarã din Republica
Moldova, absolventã a Liceului de Muzicã din Turnu-Severin ºi a
Conservatorului din Bucureºti, s-a prezentat la prima audiþie la Paris,
apoi, la Szeged, la etapa a doua. Opera Festival with Mezzo este un
eveniment care pune în circuitul internaþional voci ºi prezenþe lirice ºi
are ca finalitate producþii de rang în cooperare.

Scriitori români la Moscova
Scriitorii Vasile Ernu, Florin Lãzãrescu, Dan Lungu ºi Doina Rusti
vor participa la Festivalul de Literaturã Moscow International Open Book
Festival, desfãºurat în perioada 11-14 iunie 2010.
Promovatã susþinut, în ultimii ani, la târgurile ºi festivalurile de
literaturã din Europa Occidentalã, literatura românã va fi acum
reprezentatã, dupã o absenþã îndelungatã, ºi la Moscova, în Rusia  una
dintre cele mai mari pieþe de carte ºi þara unora dintre cei mai importanþi
scriitori ai lumii. Prezenþi la amplul festival literar moscovit alãturi de
peste 60 de scriitori veniþi din 20 de þãri, invitaþii din România vor avea
un rol central, participând la mesele rotunde: Criza identitãþii istorice
sau rãzboiul memoriei: trecut ºi prezent în Europa de Est, Nepoþii lui
Dracula la Moscova, Literatura pentru copii din România ºi Rusia din
perioada comunistã ºi postcomunistã. Scriitorii români vor avea, de
asemenea, întâlniri cu scriitori, editori ºi ziariºti din Rusia, informeazã
Hotnews.
Scriitorii români vor participa la diverse întâlniri, potrivit programului:
- 11 iunie, 18.00 / Cortul Alusta  Masa rotundã: Criza identitãþii
istorice sau rãzboiul memoriei: trecut ºi prezent în Europa de Est. Care
mai este relaþia dintre Rusia ºi fostele þãri din blocul estic, cum mai sunt
percepþti astãzi ruºii de cãtre români, polonezi, cehi, sârbi, unguri etc.
Invitaþi speciali: Vasile Ernu, Florin Lãzãrescu, Dan Lungu, Doina Rusti
(România), Irina Anstanasievici (Serbia), Vratislav Doubek (Cehia), Boris
Dubin (Rusia), Dorota Mas³owska (Polonia), Larisa Savelieva (Rusia).
- 12 iunie, 16.30 / Cortul Alusta  Nepoþii lui Dracula la Moscova:
pentru prima datã dupã cãderea comunismului avem invitaþi speciali un
grup de scriitori români: Vasile Ernu, Florin Lãzãrescu, Dan Lungu, Doina
Rusti. Se va citi în românã ºi rusã din operele celor prezenþi (traducãtor
Oleg Panfil). Literatura românã este cunoscutã în Rusia prin intermediari.
Ce se întâmplã în literatura românã contemporanã? Care este actualitatea
literaturii române pentru spaþiul rus ºi în ce mãsurã e bine ca ea sã fie
cunoscutã direct. Moderator: Alexandr Ivanov (filosof, directorul Editurii
Ad Marginem, editorul lui Mircea Cãrtãrescu ºi Vasile Ernu în Rusia).
- 14 iunie 17.30 / Cortul Bahcisarai - Masa rotundã: Literatura pentru
copii din România ºi Rusia din perioada comunistã ºi postcomunistã.
Invitaþi: Vasile Ernu ºi Doina Rusti (alãturi de alþi colegi din Rusia).
Evenimentul Scriitorii români la Moscova este organizat în cadrul
festivalului de Institutul Cultural Român, prin Centrul Naþional al Cãrþii,
în colaborare cu Central House of Artists.

Rock ºi teatru românesc în Finlanda

Tãvãlugul austeritãþii
striveºte modernul model
european de protecþie socialã
Criza financiarã loveºte cu
duritate în toate pãrþile,
pensionarea la 60 de ani,
ajutoarele pentru creºterea
copiilor, studenþia subvenþionatã
pot deveni în curând o frumoasã
amintire. Este tot mai evident cã,
în condiþiile actualei crize fiscale,
beneficiile europenilor sunt
retezate unul câte unul, iar
generosul model de protecþie
socialã, construit de Europa
modernã, se pare cã nici el nu va
putea supravieþui acestei
recesiuni rãvãºitoare. Pe tot
continentul se opereazã tãieri
dure de buget, deºi analiºtii au
avertizat cã ele ar putea sã devinã
obstacole în calea creºterii
economice atât de necesarã
pentru a repune bugetele pe o
linie de echilibru.
În România, Guvernul a
anunþat, în ultimele sãptãmâni, o
serie de mãsuri de austeritate
extrem de severe, prin care sã fie
reduse cheltuielile. Aceasta
deoarece România are în derulare
un program de împrumuturi
externe în valoare de aproximativ
20 de miliarde de euro de la FMI,
Uniunea Europeanã, Banca
Mondialã ºi BERD, care au
impus o serie de constrângeri,
între care reducerea deficitului
bugetar la 6,8% din PIB.
Neavând o altã alternativã,
Executivul s-a angajat faþã de
partenerii externi sã ia mãsurile
de tãiere drasticã a cheltuielilor
bugetare, ºi, din dorinþa de a
alege rãul mai mic, a decis sã se
reducã fondul de salarii al
sectorului public cu 25%,
pensiile cu 15% ºi sã restrângã
semnificativ programele ºi
ajutoarele sociale. Pentru
aplicarea mãsurilor de austeritate,
care, oricum nu pot fi evitate,
Guvernul
ºi-a
asumat
rãspunderea în Parlament.
S-au dat garanþii cã,
deocamdatã, nu vor fi afectate
alocaþiile
pentru
copii,
indemnizaþiile pentru persoanele
cu handicap, cele pentru veteranii
de rãzboi ºi pentru persoanele
persecutate politic. Oricum, existã
ºi o certitudine  niciun salariu nu
va scãdea sub 600 de lei.
Marea Britanie a anunþat ºi
ea mãsuri de austeritate.
Guvernul britanic vizeazã, în
prima fazã, o reducere de buget
în valoare de 6,2 miliarde de lire
/7 miliarde de euro). Corpurile de
consilieri ale guvernului vor
suporta o scãdere de buget cu 513
milioane de lire. Angajãrile în
rândul funcþionarilor publici vor
fi îngheþate ºi aproape toate
departamentele vor trebui sã facã
economii. Ministerul Afacerilor,
de exemplu, îºi va reduce
cheltuielile cu peste 800 de
milioane de lire. Experþii spun cã
aceste mãsuri se traduc prin
reducerea a zeci de mii de joburi
din sectorul public în acest an.
Guvernul sperã cã va lucra cu
bisturiul ºi nu cu fierãstrãul.
Circa 10.000 de locuri în
universitãþi au fost anulate ºi se
va renunþa la alocaþia de 250 de
lire pentru fiecare nou-nãscut.

Funcþionarilor publici li s-a
interzis sã cãlãtoreascã la clasa I,
iar miniºtrii nu vor mai avea
propria maºinã cu ºofer. Ei vor
trebui sã meargã pe jos, sã
foloseascã transportul în comun
sau sã se grupeze mai mulþi la o
maºinã. Sistarea sau amânarea
contractelor Guvernului cu 70 de
firme va însemna economii de 1,7
miliarde de lire. Sectoarele
Sãnãtãþii, Educaþiei ºi Apãrãrii au
fost scutite, deocamdatã, de
reduceri.
Un pachet de austeritate a
fost aprobat ºi de Guvernul din
Italia. Mãsurile vizeazã
reducerea angajãrilor ºi a
salariilor în sectorul public,
amânarea cu ºase luni a ieºirilor
la pensie ºi reducerea fondurilor
guvernelor locale.
Numai 20% din angajaþii care
vor pãrãsi sistemul bugetar vor fi
înlocuiþi, între 2011 ºi 2013. Vor
fi operate reduceri ºi în bugetul
Sãnãtãþii, unde scãderea va fi de
0,4 miliarde de euro anul viitor
ºi 1,1 miliarde de euro în 2012.
Cheltuielile ministerelor, inclusiv
cu salariile, sunt reduse cu 8-10%
pe an, în perioada 2011-2013. E
vorba de sacrificii dure pe care
suntem obligaþi sã le impunem 
sperãm  temporar, a anunþat
unul dintre consilierii lui
Berlusconi, Gianni Letta. Potrivit
FMI, datoria publicã a Italiei va
depãºi 118% din PIB în acest an
ºi 120% pânã în 2011. Tãierile au
în vedere reducerea deficitului
pânã la mai puþin de 3% în 2012.
În Franþa, Guvernul
conservator al lui Nicolas
Sarkozy vizeazã creºterea vârstei
de pensionare la mai mult de 60
de ani, cât este în prezent. Deºi
existau speculaþii în acest sens,
Christian Estrosi, ministrul
industriilor, a recunoscut public
acest lucru pentru prima datã.
Declaraþia sa a mobilizat
sindicatele care plãnuiau chiar o
grevã generalã. Cabinetul
Sarkozy ar putea anunþa aceastã
mãsurã luna viitoare ºi e de
aºteptat sã introducã proiectul de
lege în Parlament pânã în
septembrie.
Sindicatele din Spania
ameninþã ºi ele cu greva generalã
din cauza mãsurilor de
austeritate impuse de guvern,
care vizeazã economii în valoare
de 15 miliarde de euro. Acestea
includ tãierea salariilor
funcþionarilor publici ºi
îngheþarea pensiilor.
Germania urmeazã sã decidã
în iunie cum sã economiseascã
cel puþin 3 miliarde de euro de la
buget. Guvernul a sugerat pentru
prima datã cã ar putea tãia din
beneficiile ºomerilor, care, în
Germania, înseamnã circa 60%
din ultimul salariu brut, timp de
pânã la un an.
Cea mai rãmas acum din
modernul, consistentul model
european de protecþie socialã,
dupã ce tãvãlugul austeritãþii l-a
strivit, este jalnic ºi nu se poate
estima când se va mai putea
reveni la un asemenea reper.
Maria Adela DAVIDESCU

Lecturi Urbane

Douã evenimente culturale dedicate comunitãþii româneºti, precum
ºi publicului larg din regiunea Espoo, Finlanda, vor avea loc în aceastã
lunã. Binecunoscuta trupã IRIS va susþine, în premierã, în Finlanda, un
concert extraordinar de muzicã rock, cu piese celebre de pe albumele lor,
iar Compania de Teatru Passe-Partout Dan Puric din Bucureºti va juca
piesa de teatru non-verbal Rencontres.
În Sala Sellosali a Centrului Cultural din Espoo, sâmbãtã, 19 iunie
2010, de la ora 21.00, trupa IRIS va susþine, în premierã, în Finlanda, un
concert extraordinar de muzicã rock, cu piese celebre de pe albumele IRIS
I, II, III, Lunã plinã ºi IRIS MAXIMA, dar ºi de pe alte albume de
succes. Doru Borobeicã  bass, Nelu Dumitrescu  tobe, Cristi Minculescu
 voce, Valter Popa  chitara ºi Relu Marin  clape, cei cinci membri IRIS
vor oferi în þara celor o mie de lacuri un recital plin de vitalitate devenitã,
în cei 32 de ani de activitate, o marcã a formaþiei. Decoraþi, în anul 2007,
cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler, membrii trupei Iris au
evoluat, de-a lungul carierei muzicale, în peste 5.000 de concerte. În toamna
anului 2009, a fost reeditatã întreaga discografie Iris, din 1984 pânã în
prezent, sub numele Iris  colecþia de aur.
Duminicã, 20 iunie, ora 19.00, în acelaºi spaþiu, Violeta Totir ºi Dragoº
Huluba, actori ai Companiei de Teatru Passe-Partout Dan Puric din
Bucureºti, vor juca piesa de teatru non-verbal Rencontres. Arta fãrã
cuvânt a celor doi protagoniºti se bazeazã pe sinteza unor mijloace de
expresie scenicã diverse: pantomimã, dans, step, teatru, gest, fiind o
împletire de muzicã ºi lumini, spirit ºi emoþie. Rencontres este întâlnirea
între mai multe lumi ºi civilizaþii, între diferite personaje.
Premiera spectacolului a avut loc în 2007, la Luxemburg, eveniment
organizat cu prilejul Zilei Europei de Ambasada României. Spectacolul
Rencontres a mai participat la Festivalul Internaþional al Artelor
Spectacolului Uherske Hradiste (Cehia, 2007), la Festivalul de Teatru
Underground Arad ºi la Festivalul Comediei Româneºti din Bucureºti,
la Festivalul MaiFest-Mari actori, mari regizori, mari dramaturgi,
organizat de UNESCO la Cluj, Festivalul Internaþional de Teatru de la
Belgrad ºi la Festivalul Naþional de Comedie Galaþi, unde a obþinut
Premiul Special al Juriului (2008). Piesa a mai fost reprezentatã, în 2009,
la Festivalul Internacional de mimi teatre gestual COS Reus, Barcelona
(Spania) ºi la Pantomimefestival Dresda, Germania, iar, în 2010, la Zilele
Francofoniei, Saint-Louis, Senegal ºi la Festivalul Internaþional de Teatru
Black and White (2010), Imatra, din Finlanda, unde a avut un succes
rãsunãtor. A obþinut Marele premiu ºi Premiul Publicului la Festivalul
Internaþional de Teatru de la Belgrad, în 2008.

Un original proiect de implicare
civicã, Lecturi Urbane îºi propune,
în special, sã promoveze lectura în
spaþiile publice ºi în mijloacele de
transport în comun, sã stimuleze
cititul, în general.
Proiectul Lecturii Urbane, deºi
nu este o formulã instituþionalizatã,
a început sã funcþioneze de câtva
timp în Bucureºti, fiind amenajate
locuri adecvate în parcurile
Herãstrãu ºi Ciºmigiu, urmând a fi
extinse ºi în parcurile Izvor,
Tineretului ºi Carol. Spaþiile de
lecturã sunt marcate prin mobilier
specific ºi plãcuþe ºi vor reprezenta
invitaþii inedite la lecturã. În cadrul
lor sunt organizate acþiuni ºi
evenimente unde iubitorii de lecturã
se adunã, citesc ºi împart cãrþi în
aceste spaþii publice. Pentru cã
Lecturi Urbane au rolul de a
transmite un mesaj cu o încãrcãturã
socialã, menit sã influenþeze mediul
ºi oamenii. Nu întâmplãtor acest
proiect ºi-a propus sã realizeze ceea
ce, în viziunea iniþiatorilor,
înseamnã o masã criticã de contexte
sociale, de oameni implicaþi care,
se sperã, va putea înclina balanþa de
la neimplicare la implicare, de la
jungla actualã la un spaþiu cald,
umanizat, care se detaºeazã prin
comportament civilizat, ºi, de ce nu,
elevat.
Dincolo de scopul suprem al
proiectului  încurajarea lecturii ,
ºi dincolo de dãruitul cãrþilor 
oricine are ºansa de a oferi cuiva o
carte, Lectori Urbane exprimã
povestea unor oameni în drumul lor
de a crea un nou model de a
contribui la binele comunitãþii.

Aceastã iniþiativã a fost bine
perceputã de majoritatea cetãþenilor
abordaþi, care ascultã cu interes
povestea ºi primesc cu bucurie
cãrþile oferite. Dar au fost ºi reacþii
de neîncredere, de suspiciune faþã
de cei care-i opresc pe stradã,
considerând cã vor bani, vor sã le
vândã ceva.
Cãrþile cele mai multe provin
din donaþii particulare ºi din
colectarea la punctele de donaþie
deschise la Librãria Cãrtureºti ºi
Biblioteca British Council.
Dupã cum apreciazã Adrian
Ciubotaru, unul dintre iniþiatorii
proiectului, cunoscut blogger,
Lecturi Urbane reprezintã o
francizã a bunului simþ ºi este de
acum viabil în 14 oraºe din þarã ºi
unul în Chiºinãu, Republica
Moldova. ªi pentru ca aceastã
activitate sã ia amploare, Lecturi
Urbane a fãcut demersurile
necesare pentru a realiza un
parteneriat
cu
Primãria
Municipiului Bucureºti, în vederea
inaugurãrii unor noi spaþii publice
pentru lecturã.
De asemenea, acesta ºi-a
exprimat convingerea cã România
se poate transforma prin lecturã,
promiþând cã vor face toate
eforturile în lungul maraton Lecturi
Urbane, pentru a creºte numãrul
celor care citesc ºi pentru a trezi
interesul pentru carte în rândul
tinerilor.
Salutãm
aceastã
idee
cuceritoare care îmbie ºi pe studenþi
sã o susþinã, prin implicare efectivã,
prin participarea la acest gen de
lecturã în spaþii publice. (A.D.)

502  9 iunie 2010

pag. 7

OPINIA NAÞIONALÃ

Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  7 iunie 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  Inovaþii
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo USH
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Film documentar  Inovaþii
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. 37)
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  8 iunie 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  Inovaþii
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. 38)
23:00 Istorie cu învãþãturã.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret

TVRM Cultural
LUNI  7 iunie 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  8 iunie 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

04:00 Contrapunct (r)
05:00 Din lumea cu doruri multe (r)

VINERI  11 iunie 2010

06:00 Promo USH
06:10 Caragiale în jurnale (r)
MIERCURI  9 iunie 2010
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
06:00 Promo USH
07:00 Forum Naþional Spiru Haret (r)
06:10 Viaþa ca un spectacol (r)
07:30 Lauri pentru liceeni (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
08:00 Muz-Art.
07:00 Deutsche Welle (r)
Emisiune de Nicolae Dumitru
07:30 Ani de liceu (r)
09:00 Film documentar  Inovaþii
08:00 Aplauze pentru haretiºti.
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Carmen Stoianov
Spiru Haret*
08:30 Parodi press la foc scãzut.
13:00
Femeia
 adevãr ºi poveste.
Emisiune de Nicolae Iliescu
Emisiune de Ana Maria Ghiur
09:00 Noi consumatorii.
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu (r)
Emisiune de Mihai Darie
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
14:30 Cronica ST.
Spiru Haret*
Emisiune de Cristian Român
13:00 Lumea vãzutã de aproape.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Neagu Udroiu
Spiru Haret*
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
18:30 Caragiale în jurnale.
Oproiu la dispoziþia dvs.
Emisiune de Viorel Popescu
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
19:00 Haretiºtii.
Spiru Haret*
Emisiune de Mugur Popovici
18:30 Caragiale în jurnale.
19:30 Geneza unui vis.
Emisiune de Viorel Popescu
Emisiune de Violeta Screciu
19:00 Lumea sportului.
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Generalul Cinema  film documentar
Emisiune de George Nicolau
20:00 Din lumea cu doruri multe.
21:15 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Florin Racoci
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
21:00 Academica  Economia pentru cine?
22:15 Istorie ºi istorii.
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Emisiune de Mircea Dogaru
22:00 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine,
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
2002 (ep. 39)
Spiru Haret (r)
23:00 Contrapunct.
04:00 Apel telefonic (r)
Emisiune de George Marinescu
05:00 Gazon fierbinte (r)
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
SÂMBÃTÃ  12 iunie 2010
Spiru Haret (r)
04:00 Vedetele ºi fanii lor (r)
06:00 Promo USH
05:00 Scena ca istorie (r)
06:10 Caragiale în jurnale (r)
06:30 Casã dulce româneascã (r)
JOI  10 iunie 2010
07:30 Generalul Cinema (r)
06:00 Promo USH
08:00 Stele de mâine.
06:10 Caragiale în jurnale (r)
Emisiune de Dumitru Lupu
06:40 Din sãlile de concert (r)
09:00 Deutsche Welle.
07:00 Geneza unui vis (r)
Emisiune de Diana Popescu
07:30 Lumea sportului (r)
09:30 Întâlnire cu folclorul.
08:00 Echipele Gusti.
Emisiune de Theodora Popescu
Emisiune de Florian Tãnãsescu
10:00 USH mi-a schimbat viaþa.
09:00 Film documentar  Inovaþii
Emisiune de Mugur Popovici
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
11:00 Consum cultura.
Spiru Haret*
Realizator George Stanca
13:00 La hanul morãriþei.
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Paulina Irimia
Emisiune de Gheorghe Predilã
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã
12:57 Promo
la dispoziþia dvs.
13:00 En garde!
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Carmen Fulger
Spiru Haret*
14:00 Universul cuvintelor.
18:30 Comorile oraºului.
Emisiune de Alina Ardeleanu
Emisiune de Cezar Lungu
14:30 Adevãratele stele.
19:00 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Emisiune de Cristina Matei
15:58 Promo
19:30 Caragiale în jurnale.
16:00 Film documentar  Bretagne (I)
Emisiune de Viorel Popescu
16:30 Cinepanorama.
20:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Eugen Atanasiu
Emisiune de Theodora Popescu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
20:30 Forum Naþional Spiru Haret.
18:30 Contrapunct.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
Emisiune de George Marinescu
21:00 Academica  Cãrþi în instanþã.
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Florin Rotaru
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Confesiuni plastice.
21:30 Lumea pe dos.
Emisiune de Dan Mironescu
Emisiune de Viorel Popescu
23:00 Scena ca istorie.
22:30 Film artistic românesc: Maria ºi marea
Emisiune de Violeta Screciu
(1988). Regia: Mircea Mureºan. Distribuþia:
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Maia Morgenstern, Eusebiu ªtefãnescu.
Spiru Haret
Maia Morgenstern interpreteazã în acest
04:00 Contrapunct (r)
05:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
film dupã un scenariu de Radu Tudoran,
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  9 iunie 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  10 iunie 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  11 iunie 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  12 iunie 2010
06.00 Contrapunct
07.00 Mapamond cultural (r)
07.30 Performeri în arenã (r)
08.00 Stele de mâine

o Penelopã modernã care îºi împarte
timpul între pupitrul de telegrafistã ºi
frumoasele amintiri din cea mai frumoasã
varã a iubirii îndepãrtate
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  13 iunie 2010
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Universul cuvintelor (r)
07:00 Cronica ST (r)
07:30 Deschide cartea !
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Luminã în suflet.
Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Basmele copilãriei.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 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: Dansând cu lupii (Dances
with the wolves  SUA, 1990). Partea I.
Regia Kevin Costner. Distribuþia: Kevin
Costner, Larry Joshua, Michael Horton.
O dramã istoricã despre relaþia dintre un
soldat din timpul Rãzboiului Civil ºi un
grup de indieni Sioux. Filmul debuteazã
într-o notã tristã. Locotenentul John W.
Dunbar încearcã sã se sinucidã într-o
misiune, însã devine un mare erou. Acþiunile
sale duc la transferul lui la un post din
îndepãrtata Dakota de Sud unde întâlneºte
indienii Sioux. Atras de modul lor simplu
de viaþã, renunþã la tot ºi se alãtura lor,
primind numele de Omul care danseazã
cu lupii. El este uºor acceptat de membrii
grupului; se îndrãgosteºte de o femeie albã
care a fost crescuta de aceºtia. Viaþa
paºnicã în sânul tribului este ameninþatã
însã când sosesc soldaþii Uniunii.
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
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir ºi Alina Toma
19.00-22.00
HAIHUI
Realizator: Irina Budeanu
22.00-23.00
Luni-Joi MUZICÃ
Vineri 22.00  NIGHT FEVER
23.00-24.00
Luni-Joi CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
Luni 00.00-02.00  TOP 30 (r)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Marþi 00.00-07.00  NIGHT FEVER
Miercuri 00.00-02.00  80 REMEMBER (r)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Joi 00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  NIGHT FEVER

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
09.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Maria Ilie
12.00-13.00
Sâmbãtã  CU CASA-NCHISÃ
Realizator: Irina Minca
Duminicã  MUZICÃ
13.00-17.00
UNA DE LA UNU
Realizator: Maria Ilie
17.00-18.00
Sâmbãtã  MUZICÃ
Duminicã  PRINTRE RÂNDURI
Realizator: Otilia Zamfir
18.00-20.00
Sâmbãtã  80 REMEMBER
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

Festivalul Internaþional de Teatru

În cadrul acestei fabuloase manifestãri tradiþionale,  al treilea eveniment teatral din lume,
dupã Edinbourgh ºi Avignon, care a ajuns, iatã, la a XVII-a ediþie, desfãºuratã la Sibiu, s-au
organizat 350 de evenimente culturale, ce au cucerit publicul.
Festivalul a debutat în mod strãlucit cu spectacolele renumitului regizor italian, Eugenio
Barba, structurate pe teme biblice, unele fiind interpretate de Teatrul Odin din Danemarca.
Aºa a fost spectacolul Odã progresului, spectacol de mare fineþe, cu previziuni apocaliptice,
o incursiune antropoligicã, din timpuri preistorice pânã în prezent, trecând prin mai multe
culturi, de la cele europene la cele africane. Actorii din Danemarca, purtând mãºti, au
reprezentat un teatru coral, cu referinþe la tragedia anticã, afirmând izbânzile speciei umane,
fiind amintite numele lui Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Anwar Sadat sau Isaac Rabin.
De-a lungul scenelor, feþele actorilor de la Teatrul Odin din Danemarca au devenit pur ºi
simplu dramatice mãºti ale durerii, de o expresivitate tulburãtoare, ridicând spre cer disperarea,
singurãtatea ºi incantaþiile prelungi dinaintea morþii.
Cel de-al doilea spectacol al lui Eugenio Barba, Închisoarea de oase, a fost jucat la
Hala Simerom, de aceiaºi actori extraordinari din Danemarca. Publicul invitat la... parastas
i-a privit cu uimire pe actorii metamorfozaþi în spectre, într-un carusel al morþii, interpretând
halucinante ritualuri, muzicã monodicã ºi dansuri rãvãºitoare, reprezentate în pâlpâirile
lumânãrilor de pe mese.
Pe lângã artiºtii strãini invitaþi la Festivalul Internaþional de Teatru din 70 de þãri, s-au aflat
reprezentanþi de frunte ai lumii teatrale româneºti, de la criticii George Banu, Ludmila Patlanjoglu,
Ion Parhon, Cristina Modreanu, Octavian Saiu pânã la actorii Marcel Iureº, Dan Puric ºi la
regizorii Mihai Mãniuþiu (prezent în festival cu Electra) sau Radu Alexandru Nica.
În cadrul Festivalului au fost susþinute douã conferinþe de excepþie: cea a lui Mihai ªora,
despre Brâncuºi, Fondane, Cioran sau despre riscurile întrebãrilor ºi cea a lui Dan C.
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii Mihãilescu despre Teatrul ºi vârstele întrebãrilor.
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  13 iunie 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)

Festivalul Internaþional de Film
Deºi a fost din capul locului considerat unul de crizã, totuºi, aceastã caracteristicã n-a
afectat deloc anvergura Festivalului Internaþional de Film, care s-a desfãºurat la Cluj. Ajunsã
la cea de-a noua ediþie, manifestarea a fost parcã mai mult motivatã de aceastã circumstanþã
austerã, bugetul actualei ediþii, evaluat la 850.000 de euro, ambiþionându-i, pur ºi simplu, pe
principalii organizatori implicaþi în pregãtirea Festivalului. Sfidând cu seninãtate aceastã
durã recesiune, ediþia 2010 a Festivalului Internaþional de Film a înregistrat adevãrate recorduri:
nu numãr uriaº de filme  câte 60-70 filme pe zi (cu 40 de lungmetraje mai mult decât în anul
2009), 13 spaþii de proiecþie, (dintre care unul mobil, în Piaþa Unirii, unde au fost prezentate,
pe un ecran gigant, filme aºa-numite mai de public, fãrã însã a se face concesii filmului
multiplex). ªi în cadrul Zilelor Filmului Românesc s-au realizat recorduri: de 14 lungmetraje
ºi 20 de scurtmetraje.
Aceeaºi notã de performanþã a avut-o ºi prezenþa oaspeþilor la Festivalul Internaþional al
Filmului, mai mulþi ca oricând, printre care au strãlucit nume de rezonanþã ca Wim Wenders,
Dorina Lazãr, cãruia i s-a decernat ºi premiul pentru întreaga carierã artisticã, Ana-Maria
Marinca, cosmonautul Dumitru Prunariu, precum ºi echipele filmelor Aurora, Marþi dupã
Crãciun ºi Declaraþie de dragoste (1985), pentru o proiecþie nostalgicã, în Piaþa Unirii.

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
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Istoria cu învãþãturã

Nicolae Iorga - O PERMANENÞÃ A ISTORIEI ROMÂNEªTI

Valeriu RÂPEANU: Dacã n-ar fi iniþiativele
Clubului istoricilor de la Vãlenii de Munte,
datele naºterii (5 iunie 1871) ºi morþii (27
noiembrie 1940) lui Nicolae Iorga ar trece,
practic, neobservate. ªi, totuºi, sunt date istorice.
Împrejurãrile morþii lui Iorga, semnificaþia
acestei morþi, nu privesc doar destinul unui om,
nu doar O viaþã de om, ca sã folosim titlul
autobiografiei sale, ci privesc, dacã vreþi,
destinul României, destinele României. La
apariþia volumului Culegere de studii ºi
documente, Nicolae Iorga  1871-1940, îngrijitã
de profesorul universitar doctor Constantin Buºe
ºi de doctorul Constantin Gãucan, preºedintele
Clubului istoricilor de la Vãlenii de Munte, este
alãturi de noi ºi, de asemenea, i-am invitat pe
domnul Buºe ºi pe istoricul Corneliu Mihail
Lungu, colaborator la aceste volume. ªi-am zis:
aceste volume, deoarece ne aflãm în faþa unei
iniþiative, nu numai editoriale, deosebit de
interesantã, pornitã în anul 2001, dacã nu mã
înºel, domnule Buºe.
Constantin BUªE: Da, clubul s-a nãscut în
anul 2000.
Valeriu RÂPEANU: 2000, deci clubul, iar
data de apariþie a primului volum din aceastã
Culegere de studii ºi documente este 2001. Au
urmat mai multe volume: volumul II, în douã
pãrþi, volumul III ºi, în sfârºit, volumul IV. Cred
cã este vorba, domnule Buºe, nu ºtiu dacã
dumneavoastrã aþi calculat, de câteva mii de
pagini.
Constantin BUªE: Primele douã volume au
câte 601 pagini fiecare, deci 1202 pagini,
celelalte, câte 400, avem peste 2.000 de pagini.
Valeriu RÂPEANU: Peste 2.000 de pagini
de studii despre opera ºi viaþa lui Iorga. Participã
la aceste volume, sã citãm: Ion Agrigoroaie,
Constantin Buºe, Gheorghe Buzatu, Nicolae
Ciobanu, Valeria Costãchel, e vorba de un Studiu
postum  fragmente din volume, Victor Crãciun,
Horia Dumitrescu, Nicolae Isar, Stoica Lascu,
Corneliu Mihail Lungu, Stelian Mândruþã, Aurel
Pentelescu, Mihai Florin Rãdulescu ºi multe,
multe alte personalitãþi ale istoriografiei noastre,
cum ar fi academicianul Dan Berindei ºi, pe
parcurs, ne vom mai referi ºi la alþi autori. Putem
sã spunem cã prima impresie este aceea legatã
de faptul cã cei mai mulþi istorici, din diferite
generaþii, sunt prezenþi aici. Aþi realizat o
adevãratã unitate a istoricilor în jurul vieþii ºi
operei lui Nicolae Iorga. Apoi, cã toate aceste
studii aduc elemente noi din multe ºi multe
puncte de vedere, e vorba de ªcoala de misionare
Regina Maria, Nicolae Iorga ºi Ion Antonescu,
Nicolae Iorga ºi anexarea Austriei, Politica
agrarã a Guvernului Iorga-Argetoianu, Nicolae
Iorga între Principele Nicolae ºi Partidul Totul
pentru Þarã, Pamfil ªeicaru despre Nicolae
Iorga, Cursurile lui Nicolae Iorga la ªcoala
Superioarã de Rãzboi, sunt multe, foarte multe.
Exegeza lui Iorga ºi cunoaºterea vieþii lui Iorga
se îmbogãþesc simþitor. Aº spune mai mult, dacã
voi fi contrazis, va fi cu atât mai bine, cred cã,
în ultimii ani, este singura realizare de acest gen,
adicã legat de o personalitate a culturii noastre,
a istoriei noastre, o asemenea serie de studii ºi
documente, care rezistã timp de ani de zile ºi
produce, necontenit, noi ºi noi cercetãri. Spuneþi-ne,
domnule Buºe, cum aþi vãzut aceste volume ºi
care este concepþia lor?
Constantin BUªE: Domnule profesor
Valeriu Râpeanu, aº vrea sã încep prin a spune
cã întâmplarea a fãcut ca, în noiembrie 1965,
aflându-mã la Vãlenii de Munte, aveam colegi
de facultate profesori acolo, deci într-o vizitã,
am putut participa, într-o zi foarte urâtã,
mohorâtã, ploioasã, la momentul reconsiderãrii
lui Iorga. Atunci, în noiembrie, 27 sau 28
noiembrie 1965. Pânã atunci, ºtiam mai multe
de la profesorii mei din ºcoalã, din liceu, mai
puþin din facultate, despre Nicolae Iorga, pentru
cã, pe atunci, lucrãrile lui Iorga, ºi nu numai ale
lui, erau puse deoparte. ªi, din acel moment,
schimbându-se, oarecum, ºi atmosfera, adicã nu
mai erau sub obroc, ca pânã atunci, atâtea opere
ºi autori, m-am apropiat ºi am citit mai mult
Iorga, nu pentru cercetare sau pentru a scrie eu
despre Iorga. În anii90, fiind invitaþi mai mulþi
profesori de istorie la cursurile de varã de la
Universitatea Nicolae Iorga, din Vãlenii de
Munte, la un moment dat, un grup de ºapte
istorici au hotãrât, la sugestia doctorului Gãucan,
sã facem un Club al istoricilor, adicã sã profitãm
de faptul cã vara se desfãºoarã aceste cursuri
pentru profesorii veniþi din toatã þara, ºi Iorga
poate fi sãrbãtorit oricând, nu numai la 5 iunie
sau când este comemoratã dispariþia lui, în
noiembrie, pentru a câºtiga cât mai mulþi oameni,
cititori, iubitori de istorie naþionalã, pentru a
cunoaºte mai îndeaproape, mai profund ºi mai
corect viaþa ºi activitatea acestui titan al gândirii,
al culturii româneºti, nu numai al istoriei. ªi s-a
constituit acest nucleu, noi i-am spus Clubul
istoricilor Nicolae Iorga, cu un statut, cu niºte
obligaþii, cu niºte obiective ºi, mai ales, respect
pentru opera lui Iorga, pentru personalitatea lui
ºi, pe cât posibil, sã câºtigãm tineretul pentru
cunoaºterea valorilor naþionale ºi, prin Iorga, o
bunã parte din ceea ce înseamnã cultura,
civilizaþia româneascã din ultimul secol ºi
jumãtate. ªi am organizat mai multe manifestãri,
repet, de ziua lui Iorga, 5 iunie, cele mai multe
la Vãlenii de Munte, toamna, în noiembrie,
comemorarea tot acolo, plus participãrile noastre
directe, la care aþi fost ºi dumneavoastrã.
Valeriu RÂPEANU: La Academia Românã,
la 60 de ani.
Constantin BUªE: ªi la cursurile de varã
de la Vãlenii de Munte ºi, când am mers acolo,
pentru cã aproape toþi suntem în Bucureºti, am
organizat asemenea manifestãri la Casa de
culturã armeneascã, pe urmã la Muzeul naþional,
am fost în trei rânduri la Constanþa, tot sub egida
sau patronajul lui Nicolae Iorga, prin aceastã
micã instituþie care se cheamã Clubul istoricilor
ºi care are, pânã acum, sã zic aºa, ca membri
plini ai Clubului, 24-25 de oameni. Sunt ºi destui
alþii, care participã fãrã sã fie membri.
Valeriu RÂPEANU: Domnule Corneliu
Mihail Lungu, dumneavoastrã sunteþi unul din
colaboratori, chiar ºi în acest numãr, Noi mãrturii
documentare, un studiu însoþit ºi de facsimile
cu scrisul acesta foarte greu descifrabil
Corneliu Mihail LUNGU: Inconfundabil...
Valeriu RÂPEANU: Inconfundabil ºi greu
descifrabil al lui Nicolae Iorga. Eu aº vrea, dintre
toate contribuþiile dumneavoastrã, sã mã refer
la ce-aþi scris în numãrul acesta, volumul II din
2006, Fondul personal arhivistic Nicolae

Iorga aþi fost câþiva ani ºi directorul Arhivelor
Naþionale, dacã nu mã înºel. În afarã de ce se
aflã la Biblioteca Academiei Române, la Arhivele
Naþionale, în ceea ce dumneavoastrã aþi cercetat,
se mai gãsesc elemente noi, care sã contribuie
la cunoaºterea lui Iorga ºi ce-ar trebui fãcut
pentru acest Fond arhivistic Nicolae Iorga?
Corneliu Mihail LUNGU: Domnule
profesor, era firesc ca eu sã mã aplec asupra
documentelor de arhivã, în primul rând, aºa,
modest, ca sã contribui la elaborarea acestor
volume, ºi era firesc sã pun în valoare
personalitatea lui doar cu elemente noi, cum aþi
spus dumneavoastrã, ºi, din fericire, arhivele ºi
documentele de arhivã încã pãstreazã ºi conþin
multe, multe lucruri care ar trebui scoase la
ivealã. Dar aº mai vrea sã mai fac, aici, niºte
adãugiri ºi niºte nuanþãri...
Valeriu RÂPEANU: Chiar, vã rog, tocmai
de aceea ne-am adresat...
Corneliu Mihail LUNGU: Dumneavoastrã
aþi fãcut o remarcã, la început cum cã cei mai
vechi ºi, poate, ºi cei mai tineri, bine ar fi sã-ºi
aducã aminte de Nicolae Iorga. Eu zic cã prin
aceste volume, pentru cã domnul profesor
Constantin Buºe a evidenþiat foarte clar menirea,
rolul, trimiterea acestor volume, dar eu zic cã
ele vin într-o perioadã foarte grea pentru frontul
istoriografic românesc ºi, mai cu seamã, într-o
perioadã foarte crudã ºi nedreaptã, în care,
printre cei care au fost supuºi demitizãrii, este
ºi Nicolae Iorga, acest titan, nu al spiritualitãþii
româneºti, ci universale, ºi poate vom avea
prilejul sã ne referim ºi la acest lucru, pentru cã
în studiile ºi documentele care sunt cuprinse în
aceste volume, pe care dumneavoastrã le-aþi
prezentat, sunt foarte multe materiale privind
contribuþia lui Iorga la ºi despre istoria
universalã. ªi, în aceste condiþii, este cu totul ºi
cu totul nedrept, ar trebui spus mult mai dur, sã-l
pui pe Nicolae Iorga ºi sã-l tratezi ca pe un nimic,
ºi mai sunt ºi unii neavizaþi, sã nu spun altfel,
care susþin cã a fost naþionalist, cã n-are metodã
ºi, ca urmare, ar trebui supus procesului
demitizãrii. Eu consider cã aceste volume ºi
documentele care au fost incluse în aceste
volume vin tocmai, dacã mai era cazul, sã
demonstreze, încã o datã, ce monument a fost
ºi rãmâne pentru totdeauna Nicolae Iorga. Eu,
ca student, ca sã-l studiez pe Nicolae Iorga, a
trebuit sã am aprobare specialã. De ce? Pentru
cã era pus la fondul special. ªi, în condiþiile în
care venim astãzi sã aruncãm anatema, mi se
pare total nedrept. De aceea, eu, în acele
documente cuprinse în acel volum, citat de
dumneavoastrã, am prezentat Fondul personal
Nicolae Iorga, care nu este atât de complet,
pentru cã n-au fost adunate toate documentele
care ar fi trebuit adunate în acest fond. Dar, din
fericire, ºi e bine cã pot sã spun aici, alte
documente ale lui Iorga sunt în alte fonduri decât
fondul personal, în fonduri arhivistice. ªi aº da,
de exemplu, Fondul familial Brãtianu, un fond
extraordinar de mare, bogat, ºi unde sunt
documente extraordinare despre Iorga, în primul
rând ca istoric, dar ºi ca om politic, ca profesor
ºi în toate celelalte calitãþi.
Valeriu RÂPEANU: Deci, existã un Fond
al familiei Brãtianu?!
Corneliu Mihail LUNGU: Da, este un fond
care s-a constituit, a fost la membri ai familiei,
dar acum este un tot, un mare fond familial,
extraordinar de bogat; sunt ºi alte fonduri
personale ale unor mari, mari personalitãþi ºi,
bineînþeles cã ºi în cadrul acelor fonduri sunt
documente despre Nicolae Iorga sau care au
emanat de la Iorga, corespondenþã. ªi acele
documente, pe care le-am publicat în legãturã
cu C.G. Giurescu, pentru cã au fost multe, de-a
lungul anilor, multe poveºti legate de relaþiile
lor, totuºi, eu acolo am gãsit niºte documente
foarte interesante, i le-am prezentat ºi
academicianului Dinu C. Giurescu, ºi a fost
foarte, foarte încântat, pentru cã, la un moment
dat, Nicolae Iorga îl recomandã pe C.G. Giurescu
pentru Paris.
Valeriu RÂPEANU: Da, dar cred cã este ºi
foarte direct, aºa cum fãcea el, fãrã ocoliºuri.
Corneliu Mihail LUNGU: Exact, aºa, fãrã
ocoliºuri. ªi trebuie subliniate ºi aceste lucruri,
afarã de fondul personal, care este prezentat la
modul, cum sã vã spun, general, dar cu trimitere,
în special, ºi asta trebuie subliniat, cu trimitere
în special cãtre generaþiile mai tinere. Pentru cã,
vedeþi dumneavoastrã, ce bine este sã mergi la
sursã. ªi acolo vezi care este adevãrul. Nu, nu
sunt adeptul unor polemici, dar sunt susþinãtorul
sursei primare a documentului de arhivã, de
aceea am spus ºi fac recomandarea asta:
domnule, mergeþi acolo ºi lãmuriþi-vã! Studiaþi
adevãrul! Cã altfel e uºor sã demitizãm.
Valeriu RÂPEANU: Cu Iorga este, dacã
vreþi, unul din cele mai tipice. Credeþi, ºi vã
mulþumesc cã aþi început cu acest lucru, eu cred
cã demitizarea lui Nicolae Iorga se leagã de o
serie de demitizãri, cel mai aproape fiind
Eminescu. Deci, de acelaºi lucru, fiind o
ofensivã. Acum, nu ºtiu, dar am impresia cã, în
programa analiticã a ºcolilor, Iorga nu este
studiat, el fiind unul dintre marii scriitori ai
acestei þãri: portretele lui, notele sale de drum.
ªi aici se aratã un aspect...
Corneliu Mihail LUNGU: ªi aceastã laturã
este cuprinsã...
Valeriu RÂPEANU: Presupun, adicã el a
conturat un ideal etic în portretele lui, dar
portretele lui sunt, pe plan artistic, neîntrecute,
pânã în ziua de astãzi, noi nu avem un portretist
mai mare decât Iorga, sã spunem clar, din pãcate,
nu s-a nãscut unul care sã-l întreacã pe Iorga în
conciziunea, în frumuseþea expresiei, în tot. Au
scris unii, poate, portrete frumoase, dar... În
materie de note de drum ºi aici avem un numãr,
chiar este dedicat, ºi alte ºi alte aspecte ale operei
sale. Totuºi, el nu figureazã în programa analiticã
a literaturii române, pe vechea prejudecatã, cã
Iorga nu a fost un scriitor. Profesorul Mihai
Berza spunea chiar cã: Iorga a scris, chiar,
câteva capodopere ale literaturii române,
portretul lui Nicolae Ionescu, de exemplu, un
orator al generaþiei bãtrâne. E un lucru care se
scrie o datã într-o culturã, într-o literaturã.
Spuneþi-mi domnule Buºe ºi domnule Lungu,
sunt ºi oameni tineri care se apropie de opera
lui Iorga, de cercetarea operei lui Iorga?
Constantin BUªE: Domnule profesor, spre
mulþumirea noastrã, în activitatea acestui Club,
treptat-treptat, s-au angajat foarte mulþi tineri,
adicã pornind de la doctoranzi, asistenþi
universitari, oameni în jur de 25-30 de ani. ªi

aproape în fiecare din cele cinci volume, sunt
aproape zece asemenea tineri. Raluca Tomei deja
are locul ei la Institut, dar din bãieþii ãºtia, de
exemplu Alin Spânu, Florin ªinca, foºti studenþi
de-ai mei, Horia Dumitrescu, Lascu Stoica, sunt
destui, sunt foarte mulþi. Liviu Þãranu. Are 20
ºi ceva de ani...
Un lucru important este cã, treptat-treptat,
noi centre din þarã se angajeazã. Iatã, avem
colaboratori de la Iaºi, câteva nume, ºi de la Cluj,
domnul Stelian Mândruþ, care este unul dintre
autorii bibliografiei istorice a României.
Valeriu RÂPEANU: Sigur, aici se îmbinã
mãrturiile, am spus de regretata doamnã
Costãchel, dar ºi alte mãrturii...
Constantin
BUªE:
Mãrturiile
academicianului Camil Prodan, un alt mare
istoric, care recunoaºte prezenþa, actualitatea ºi
nevoia de Nicolae Iorga.
Corneliu Mihail LUNGU: Îmbucurãtor mai
este un lucru, domnule profesor, cã dincolo de
cei care au colaborat ºi colaboreazã, cum a spus
domnul profesor Buºe, eu am încercat o micã
satisfacþie. Am vãzut cã studenþii, cãrora le-am
prezentat ºi asemenea volume, foarte mulþi
dintre aceºti tineri au început sã prindã, cum sã
vã spun eu, drag faþã de aceste surse. De
exemplu, eu am subliniat un lucru, ºi am încercat
sã rãspund ºi aici, cã mulþi au întrebat câtã
cantitate de documente ºi izvoare se regãseºte
în opera lui Nicolae Iorga?! Extraordinar de
multã, dar dacã au citit printre rânduri ºi n-au
pus în valoare ceea ce trebuia, era normal cã n-au
constatat. Dumneavoastrã vã întrebaþi dacã în
programa ºcolarã figureazã Nicolae Iorga?!

dumneavoastrã, naþionalismul de care este
învinovãþit, el a avut, în primul rând, o viziune
europeanã. Pentru cã de la 22 de ani, ºi pornise
de mai devreme, de la 19 ani chiar...
Corneliu Mihail LUNGU: Din volumele pe
care le aveþi acolo, iatã numai câteva titluri:
Revoluþia francezã în viziunea lui Nicolae Iorga,
Nicolae Iorga ºi Belgia, Nicolae Iorga ºi relaþiile
româno-ruse, Nicolae Iorga ºi Grecia timpului
sãu, Nicolae Iorga ºi evenimentele din Balcani,
pãi, el nu a fost un istoric universal?! Nu avem
voie sã-l discutãm, sã-l demitizãm, din acest
punct de vedere.
Constantin BUªE: Nu are un corespondent
pe plan universal.
Valeriu RÂPEANU: Chiar ºi volumele lui
de Note de drum, consecutive cãlãtoriilor, pe care
le fãcea, unele la congrese, altele chemat pentru
lecþii; am avut prilejul, când am scos ediþia Pe
drumuri depãrtate, sã adâncesc notele lui de
drum din Grecia, ºtiþi câtã dreptate, în 1931, câtã
dreptate are? Sigur cã peisajele se mai schimbã,
dar câtã dreptate are în problemele de fond. Când
el viziteazã muzeele Greciei ºi este, pur ºi
simplu, cum era de altfel ºi în America, unde
fusese puþin înainte, impresionat de marile
donaþii fãcute de oamenii bogaþi de acolo,
transformate aceste donaþii în muzee, care erau
chiar vizitate. ªi mânia lui faþã de situaþia de la
noi din þarã! Dacã vedem ce s-a întâmplat din
1931 pânã acum, acolo a crescut într-o progresie
geometricã ºi vedem cã el a avut dreptate. Benaki
acum sunt patru muzee Benaki ºi ce condiþii,
pentru cã el vorbea ºi de condiþii, de câtã avere
se donase, ce biblioteci ºi alte bunuri. Deci, el a

În amintirea lui Eminescu
Se pomeneºte amintirea a douã zeci de ani de la moartea lui Eminescu, privit
astãzi, ºi pe cea mai desãvârºitã dreptate, ca întreruperea cea mai deplinã a geniului
românesc în a doua jumãtate a veacului trecut.
Nu suntem în stare încã a-l prãznui,  când din punctul de vedere moral nu
formãm încã un popor, cãci prin înstrãinare ne lipseºte clasa de sus, prin ignoranþã
cea de jos, iar clasa de mijloc româneascã, întrucât se poate încãlzi de amintirea
gloriilor noastre intelectuale, se reduce la un numãr destul de restrâns de cãrturari.
Tineretul, cãruia-i revine mai mult decât oricui sarcina pioasã de a se închina
marilor suflete trecute de aici sus, în lumea unde scânteie, de o luminã limpede ºi
veºnicã, vieaþa, deci cugetarea ºi simþirea aleasã a neamului, acest tineret nu se
poate manifesta încã unitar ºi disciplinat, ceea ce ar da manifestãrilor lui o mare
putere ºi un prestigiu netãgãduit .
(Din volumul Oameni cari au fost, Nicolae Iorga)
Decât sã-l fi bãgat ºi sã-l fi prezentat cum l-au
prezentat pe Mihai Viteazu, într-un manual de
liceu, un cunoscut personaj de film, mai bine
sã-l lase acolo în arhive...
Valeriu Râpeanu: Sau cum a fost ºi
Alexandru Ioan Cuza, cãruia i s-a prezentat doar
latura sentimentalã...
Corneliu Mihail Lungu: ªi, mai nou, Cuza
e prezentat ca un dictator. Dar, la Iorga, ceea ce
nu s-a ºtiut ºi aº vrea sã subliniez acum, este
faptul cã, în primul rând, el a studiat foarte mult
în arhivele strãine, a studiat personal. Domnule
profesor, cu ani în urmã, când noi cercetam,
studiam ºi aduceam documente din arhivele
strãine, pe bazã de microfilm, ºi s-a creat
Colecþia de microfilme a Arhivelor Naþionale,
care are peste patru milioane de cadru microfilm,
studiind noi asemenea documente în arhivele
germane, într-o arhivã mai veche, la Dresda, la
Merseburg, deci un orãºel destul de mic, dar cu
o arhivã extraordinar de bogatã, acolo noi am
avut o mare, mare satisfacþie sã gãsim dosare,
care aveau foaia de folosire, unde semneazã
fiecare cercetãtor, sã gãsim câteva dosare cu
semnãtura lui Nicolae Iorga, de la 1893, deci
cercetate ºi transcrise de el cu mâna, de Nicolae
Iorga.
Valeriu RÂPEANU: Avea 22 de ani.
Corneliu Mihail LUNGU: Avea 22 de ani.
Vã spun cã am anunþat doamnei Comte, care era
ºefa sãlii de studiu, ºi vã spun cã i-au dat
lacrimile; semnãtura lui, care este aºa de
frumoasã, în neconcordanþã cu scrisul, care este
foarte întortochiat. ªi este un lucru extraordinar:
iatã cã el nu numai cã a studiat ºi a valorificat
documentele din þarã, dar le-a studiat chiar ºi pe
cele din strãinãtate despre istoria românilor.
Valeriu RÂPEANU: Anii lui de studiu din
strãinãtate nu au fost ani petrecuþi numai pentru
a-ºi lua un doctorat sau altul, trebuie sã amintim
lucrul acesta: au fost ani de cercetare... Pentru
lucrurile acestea, mai ales pentru cele legate de
români, nimeni nu intrase, înaintea lui, sã le
studieze. El a transcris cu peniþa ºi a adunat un
material imens. Deci, tot ce se spune, ºi vã întreb
pe dumneavoastrã, care sunteþi istoric, despre
concepþia lui istoricã, autarhicã, ce spuneaþi

vãzut niºte permanenþe, ale unei anumite
mentalitãþi.
Constantin
BUªE:
Ce
spuneþi
dumneavoastrã este valabil ºi pentru Polonia.
Când a avut loc prezentarea de carte la Vladistok,
au rãmas foarte încântaþi de ceea ce auzeau cã a
spus Iorga despre locurile pe care le-a vizitat
acolo. ªi spuneaþi despre Grecia! Cã trebuie sã
facem ºi noi ca ei. Iorga spune: Vai de noi!
Pentru cã suntem aºa de mult rãmaºi în urmã,
trebuie sã-i imitãm. E vorba despre poloni.
Valeriu RÂPEANU: Da, da. Despre Grecia.
El e vãzut ca un tip care nu vede decât biblioteca,
nu vede decât muzeul. De exemplu, în Grecia,
îl impresiona construcþia ºoselelor. I s-a dat de
cãtre ministrul de externe o maºinã ºi a cãlãtorit
pe multe ºosele, întrucât l-a impresionat cât de
bine se lucreazã acele ºosele, chiar pe acele
serpentine, care l-au ºi speriat un pic, dar l-a
impresionat cât de mult se lucreazã la ºosele,
cât de serios este poporul acesta, care scoate
valoare din piatrã seacã. Vedeþi, toate aceste
lucruri, care au rãmas consemnate dupã ce el
n-a mai fost, totuºi, au constituit o etapã din viaþa
sa, el le-a vãzut în 1930-1931, dar lucrurile
acestea s-au scris în istoria cotidianã ca o
permanenþã.
Corneliu Mihail LUNGU: Are atâtea
lucruri frumoase în descrierea monumentelor
istorice, arhitecturale, dar este ºi foarte ancorat
în realitate. În aceste cãlãtorii, am scris în
articolul acela Iorga de la Atlantic la Pacific,
cât a putut sã parcurgã ºi sã vadã, în fiecare zi
avea multe conferinþe. Are însumate sute de
conferinþe peste tot. N-a mers undeva sã nu þinã
o conferinþã, sau într-o zi chiar trei conferinþe la
universitãþi, sau la instituþii academice. Iatã, la
Varºovia, la o întâlnire cu o doamnã, spune el,
aºa de inteligentã sau stimabilã, a reþinut
formula: cã la noi, la Varºovia, ºase luni e iarnã,
vreme aºa urâtã, ºase luni e varã.
Valeriu RÂPEANU: Da, nostim. Acum,
vedeþi, aceste volume aduc, pe lângã aceste
contribuþii ale domnului profesor Lungu, ºi
altele, pe care le-am spus aici, ºi o mulþime de
pagini din Neamul românesc  ºi aici e vorba de
contribuþia domnului Stoica Lascu , dar ºi din

alte publicaþii necunoscute, aveþi aici studiul
domnului Buzatu, deci puse în circulaþie pentru
marele public, sã spun, aceste pagini din ziare,
pentru cã, trebuie sã ne gândim, publicistica lui
Iorga, practic, nu este cunoscutã.
Constantin BUªE: Astea înseamnã
picãturi...
Valeriu RÂPEANU: Da, dar picãturi
reprezentative, pentru cã s-au ales aceste portrete
ale lui, câte a publicat el în Editura Fundaþiilor
Regale, acum sunt în pregãtire ºi cele pe care
nu le-a publicat. A apãrut acum Monografia  O
istorie a presei româneºti, a lui Pamfil ªeicaru.
ªi, acolo, Pamfil ªeicaru este pur ºi simplu
entuziasmat de volumele lui Iorga, de articolele
lui Iorga, apãrute în timpul rãzboiului, le
comparã cu ale unor francezi, spune cã sunt
superioare ale lui Iorga în Rãzboiul nostru în note
zilnice. Ele n-au mai reapãrut, din 1921, de la
Editura Ramuri, ediþiile acestea, dumneavoastrã,
ca istorici, ºtiþi, sunt din ce în ce mai rare, a trecut
un rãzboi, au trecut atâtea evenimente, sã le
spunem, pe lângã noi, peste ele, devin din ce în
ce mai rare. Mã refer la Colecþia Neamul
românesc, cred cã numai în câteva biblioteci se
mai gãseºte. Aºa, chiar cum spuneþi
dumneavoastrã; picãturile acestea sunt cât se
poate de preþioase pentru a ne apropia de
cunoaºterea lui Iorga.
Corneliu Mihail LUNGU: Dar, adunate,
toate picãturile acestea nu fac decât sã scoatã în
evidenþã complexitatea sau complexa
personalitate a lui Nicolae Iorga. Pentru cã aþi
pomenit de profesorul Buzatu, dincolo de
publicisticã, are un interesant articol despre
parlamentarul Nicolae Iorga, apoi sunt unele
materiale care pun în evidenþã complexa lui
personalitate... ºi ca ministru, când a fost, ºi cum
a apãrat el minoritãþile etnice din þarã.
Valeriu RÂPEANU: Aþi pus degetul,
oarecum, pe o ranã  a neînþelegerii, el fiind
privit ca naþionalist, pentru cã, nu ºtiu dacã puteþi
fi de acord cu mine, tot ce se spune rãu, negativ
despre Nicolae Iorga, porneºte de la o
necunoaºtere. Se rostogolesc aºa, de-a lungul
anilor, aþi spus cuvântul ignoranþã, este ºi mai
bun, se rostogolesc anumite prejudecãþi ºi se
preiau de la unul la altul.
Corneliu Mihail LUNGU: Îndrãznesc sã
spun, sã nu supãr pe nimeni, chiar sunt
rãstãlmãcite unele interpretãri ale lui. ªi, sunt
puse de aºa manierã, ca sã demonstreze ceea ce
nu este adevãrat. Pentru unul ca Iorga ºi, nu ºtiu
dacã am aici un fragment dintr-unul din
articolele publicate de Marcel Varga, în care,
spune Iorga, în momentul în care ajunge la
Guvernare: înþelegem ºi pe aceia care fac parte
din alte neamuri, pe care logica nebiruitã a
istoriei ni i-a fãcut concetãþeni ºi, sigur, cã toatã
moºtenirea lor moralã intangibilã trebuie sã fie
frãþeºti, colaboratorii noºtri. Domnule, dar ãsta-i
naþionalism?! Este rea voinþã. Deci, îndrãznesc
sã spun cã este o rãstãlmãcire a celor spuse de
Nicolae Iorga. ªi, apoi, un om care a scris atât
despre istoria universalã, pãi nu s-ar fi aplecat
peste acest domeniu, dacã era naþionalist.
Constantin BUªE: Domnule profesor, el a
scris istoria tuturor þãrilor europene, mai puþin
Finlanda ºi Rusia. Or, un naþionalist nu se ocupã
de asta, o înjurã. Am publicat o carte, cu un coleg
de la Institutul Nicolae Iorga, Nicolae Iorga
ºi revizionismul maghiar. De fapt, sunt
rãspunsuri la atacuri, pentru cã el era istoric,
proceda ca om de ºtiinþã.
Valeriu RÂPEANU: El rãspundea unor
calomnii, cum a fãcut ºi Gheorghe Brãtianu, cu
armele omului de ºtiinþã.
Corneliu Mihail LUNGU: Cei care
batjocoreau cultura ºi obiceiurile, ºi tradiþiile,
sau omul de rând contemporan cu Iorga.
Valeriu RÂPEANU: El nu putea sã stea
deoparte. ªi Gheorghe Brãtianu, chiar în lecþia
de deschidere, când un ziar maghiar îi spune cã
face parte din ºcoala romanticã. Deci, dacã se
ia, însã, atitudinea lui Iorga dinaintea Primului
Rãzboi Mondial, de plãmãdire a sufletului
românesc, primesc acest lucru nu ca insultã, ci
ca o onoare, de a fi continuatorul acestui om
care a fãcut atât pe acest tãrâm. Deci, ei au
rãspuns ca oameni de ºtiinþã, ºi este ºi studiul
profesorului Berza, rãspunsul lui, în 1943, bine,
a fost o distanþã de timp, pe care l-am publicat
în Culegerea  1940-1947. ªi rãspunsul
profesorului Berza este tot rãspunsul unui om
de ºtiinþã. Noi trebuie sã facem aici o diferenþã
între polemistul de ziar, care învârte ºase cuvinte,
ºi savantul. Aceasta se leagã de o concepþie
asupra istoriei, pe care o studiase precoce, pentru
cã, totuºi, a fost precoce, pleacã la 19 ani în
strãinãtate ºi începe studiul documentelor ºi în
Germania, ºi în Olanda, ºi peste tot unde ajunge.
În consecinþã, aici trebuie fãcutã foarte net
delimitarea, pe care dumneavoastrã aþi fãcut-o.
Corneliu Mihail LUNGU: El a fost atât de
mare ªi aici trebuie iar sã nu deranjez pe
nimeni, dar trebuie sã spun cã el a eclipsat, fiind
aºa de strãlucitor. Aþi pomenit mai devreme de
Eminescu. Eu aº putea, sã fac aºa, nu o paralelã,
dar sã-i pun faþã în faþã, ºi cum a fost atacat
Eminescu, tot pe nedrept, ca ºi Iorga, pentru cã
fiecare dintre cei doi au fost atât de mari..
Valeriu RÂPEANU: Eu v-aº supune spre
meditaþie tocmai paralela aceasta între cei doi
mari: Eminescu ºi Iorga. Ani de zile, ºi pe bunã
dreptate, s-a vorbit cã publicistica lui Eminescu
nu era publicatã, ºi era adevãrat. Volumul IX ºtim
foarte bine când a apãrut, ediþia începutã de
Perpessicius; practic, a fost retras, în momentul
când, dupã 1990, s-a vãzut ce este în publicistica
lui Eminescu, a început reacþia împotriva
publicisticii. ªi eu citesc unele articole, în care
trebuia sã spui înainte nu ºtiu ce formulã, acum
se spune cã publicistul Eminescu nu este ziarist,
nu este la înãlþimea poetului. Nu credeþi cã ºi în
cazul lui Iorga, ca ºi în cazul lui Eminescu,
publicistica lor, ziaristica lor, în sfârºit, opera
lor deranjeazã prin ceea ce are ea actual?! Pentru
cã opera amândurora are permanenþã.
Constantin BUªE: Atât din publicistica lui
Iorga, cât ºi din cea a lui Eminescu, pot fi extrase
sute ºi sute de pagini care sunt valabile pentru
realitãþile de astãzi.
Valeriu RÂPEANU: Da, ºi tocmai asta
deranjeazã. Adicã, este o campanie de
discreditare, ceea ce aþi spus la început...
Corneliu Mihail LUNGU: Sunt depãºiþi,
cel puþin în cazul lui Iorga, când vorbesc despre
opera lui, nu gãsesc nicio trimitere la arhivã, sã
spunã: domnule, am studiat. Adicã atacul este

numai din exterior. Mã îndoiesc cã au ºi citit
câteva sute de pagini.
Valeriu RÂPEANU: Mai ales ce-a spus
domnul profesor Lungu, ºi mã refer din nou la
arhive. Dumneavoastrã aþi adus aici una,
revelaþia din Germania, unde aþi descoperit un
Iorga care, din tinereþe, este un cercetãtor
neobosit. N-a studiat pentru un titlu, sigur cã-i
trebuia ºi acest titlu, dar a studiat pentru a
îmbogãþi cunoºtinþa noastrã asupra istoriei
României. Apoi, legat de Guvernarea Iorga, ºi
de ceea ce i se imputã lui, de naþionalism etc.,
etc. Vezi douã elemente, sã zicem, de arhivã, care
vin ºi lovesc, în sensul bun al cuvântului, în toate
aceste lucruri comune.
Corneliu Mihail LUNGU: ªi care, în
acelaºi timp, aratã cã atacurile sunt nejustificate.
Pentru cã, ascultându-vã, mi-au venit în minte,
apropo de Eminescu, cum a fost ºi el acuzat. Pãi,
domnule, existã un raport foarte detaliat, al
Consulului austriac, care era la Iaºi, Hans Wenzl,
care, în 1876, trimite un raport la Ministerul de
Externe, în care spune: de ieri a început sã þinã
prelegeri la Universitate, profesorul, aºa spune
în raport, profesorul Mihai Eminescu. Deci, în
1876, el avea 26 de ani. ªi ce spunea el acolo?
Vorbea despre situaþia românilor din Bucovina,
din Basarabia. ªi se întreba Eminescu: cum este
posibil, ca aici, unde existã populaþie majoritarã
româneascã, sã nu aibã ºcoalã, sã nu aibã preot,
sã nu aibã învãþãtor, aceastã populaþie
majoritarã?! Ei, de aici, pânã a ajunge sã-l faci
pe naþionalist sau antisemit, este distanþã mare.
ªi aceeaºi situaþie, iar fac paralela, s-a întâmplat
ºi cu Iorga.
Valeriu RÂPEANU: El, când ajunge la
guvernare, face un Secretariat pentru minoritãþi.
Deci, e prima datã în istoria României când se
creeazã un Secretariat pentru minoritãþi, pe
lângã Preºedinþia Consiliului de Miniºtri. Adicã,
este un secretariat cu un grad foarte mare. Îi
refuzã rugãmintea regelui Carol de a-i da lui Nae
Ionescu un fel de Direcþia artelor pe lângã
Preºedinþia Consiliului de Miniºtri, i s-a pãrut
ceva frivol, dar face ceea ce era normal pentru
istoria þãrii.
Raportul acela al ambasadorului, sau ce era,
ministru, reprezentantul diplomatic al Austriei,
cel mai mare în grad, în vremea aceea, în þara
noastrã, aratã cã ceea ce spunea Eminescu
reprezenta o forþã, nu era un conferenþiar
oarecare, ºi, în al doilea rând , ceea ce spuneaþi
dumneavoastrã, domnule profesor Lungu, se
leagã de ceea ce spuneam adineauri, aici.
Aceastã permanenþã, aceastã actualitate ºi a lui
Eminescu, ºi a lui Iorga, pentru cã noi venim la
momentul actual, ºi ne gândim mereu la ce au
spus ei, la ce au gândit ei. La ce au fost ei.
Corneliu Mihail LUNGU: Da, domnule
profesor, dar, aceastã permanenþã a lor
deranjeazã. Or, noi nu mai avem nevoie de
asemenea permanenþe, ci avem nevoie de
demitizare. Reluând fraza dumneavoastrã, dacã
ar fi fost obiºnuiþi, sau de mâna a doua, n-ar fi
fost bãgaþi în seamã. Aºa deranjeazã, ei sunt,
totuºi, acolo, ºi lucrul acesta deranjeazã, pentru
cã oricând te loveºti de ei, de ideile lor, de
patriotismul lor, de naþionalismul lor. Pentru cã,
repet, s-a înþeles ºi se continuã sã se înþeleagã
greºit ce înseamnã naþionalism. Naþionalism
înseamnã propria valoare, proprii oameni,
propria civilizaþie, fãrã, însã, sã fii împotriva
altora sau sã negi valorile altora.
Valeriu RÂPEANU: Eu am primit, când am
scos O viaþã de om, o scrisoare de la doamna Finþi,
soþia actorului ºi regizorului Alexandru Finþi, el
încetase din viaþã, prin care mi-a trimis ca sã fie
la mine, ºi sã rãmânã, ºi le-am publicat,
documentele legate de momentul când Alexandru
Finþi, foarte tânãr, juca într-o piesã a lui Nicolae
Iorga, rolul unui tânãr voievod român. Nicolae
Iorga prinde de veste cã se pregãteºte o
manifestaþie, de cãtre extrema dreaptã, cã Finþi e
evreu ºi cum sã joace într-un rol de român. Iese
cu Finþi de mânã ºi spune studenþilor la ºcoalã.
L-a apãrat în faþa huiduielilor. Doamna Finþi mi-a
trimis toate aceste momente, era ºi cronica lui
Dem Teodorescu, erau mai multe lucruri, pe care
le þinuse. ªi când a vãzut cã scrie Iorga, cã
aminteºte de lucru acesta în O viaþã de om, mi le-a
trimis. Câte ºi câte alte exemple. Domnule
profesor Buºe, intenþionaþi sã continuaþi aceste
serii?
Constantin BUªE: Da, ºi lansez ºi un apel,
celor care doresc sã fie prezenþi, celor care pot
sã contribuie la existenþa îndelungatã a acestei
serii de Studii ºi documente. ªi am promisiuni
destul de multe.
Valeriu RÂPEANU: Domnule profesor
Lungu, credeþi, sigur, în afarã de ceea ce existã
în arhive ºi aþi vorbit despre lucrul acesta  aº
lansa o chemare cãtre tinerii ºi foarte tinerii
istorici sã se aplece asupra acestui fond, pe care
l-aþi semnalat ºi aþi publicat din el lucruri foarte
importante , credeþi aºa, fãcând o istorie, aºa
mai amplã, cã putem face ºi un apel la cei care
au în casele lor asemenea documente? Credeþi
cã mai existã?
Corneliu Mihail LUNGU: Existã, existã, ºi
este foarte bine venitã chemarea dumneavoastrã
ºi eu o vãd absolut necesarã, oportunã. Am sesizat
la unul dintre volume o intervenþie, acolo, cu
documente din familie sau de nu ºtiu unde
pãstrate. Deci, iatã cã existã, ºi sunt convins cã
existã asemenea documente, nu trebuie neapãrat
predate la Arhivele Naþionale, pot rãmâne
colecþionarului, dar este bine sã iasã la ivealã,
ajutã foarte mult, trebuie puse în valoare.
Valeriu RÂPEANU: De ce v-am întrebat?
Pentru cã, în momentul când am început sã scriu,
sã public ediþiile Iorga, am primit fotografii,
acasã, de la oameni, nu de la personalitãþi,
învãþãtori, profesori, care mi le trimiteau, ca un
fel de omagiu, dacã vreþi, ca o mulþumire, ºi sunt
donate Muzeului de la Vãlenii de Munte, ºi þin
minte cã istoricul Andrei Pippidi, a fost chiar un
moment de emoþie, cã a recunoscut-o pe mama
sa, Liliana Pippidi, într-o fotografie de care nu
ºtia, nu o avea acasã. Se întâmplã.
Constantin BUªE: Domnule profesor, vã
rugãm ca, în iniþiativele Clubului sã fie ºi acest
apel, o solicitare publicã cãtre toþi cei care au
valori, scrisori, fotografii, unii aveau ºi pãrþi din
Colecþia Neamul românesc, sau unde este
semnalatã, în diverse materiale, prezenþele lui
Nicolae Iorga, ne referim la oraºe mici, Buzãu,
Câmpina etc., unde Iorga mergea ºi þinea
conferinþe.
Valeriu RÂPEANU: Vã mulþumim foarte
mult!

