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Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional

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
 76 de programe de studii universitare de masterat
 58 de programe de studii postuniversitare de masterat

În numãrul de astãzi, la pagina 5, vã prezentãm informaþii privind admiterea,
precum ºi facultãþile din cadrul Universitãþii Spiru Haret unde veþi putea urma
specializãrile: DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ.
Taxa de înscriere la admitere (licenþã ºi
masterat) este de 60 lei
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

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).

Conf. univ. dr. Valeriu MARINESCU
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã
În calendarul cultural ºi spiritual al românilor, ziua de 15 iunie
înseamnã intrarea în nemurire a lui Mihai Eminescu. Pe bãncile ºcolii, cu
toþii studiem poezia eminescianã, descoperindu-i valoarea  valoare pe
care, astãzi, unii încearcã sã o dãrâme, trimiþându-l pe Eminescu la Muzeul
Antipa. Nu ne propunem sã abordãm aici acest subiect, intrând în polemicã
 au fãcut-o ºi, cu siguranþã, o vor mai face ºi alþii. Într-o perioadã în care
nu doar poezia eminescianã este atacatã, ci chiar limba românã  de care
mulþi compatrioþi se ruºineazã, strãduindu-se din rãsputeri sã o urâþeascã
, încercãm, în rândurile urmãtoare, sã trecem în revistã, pentru studenþii
Universitãþii Spiru Haret ºi, în general, pentru cititorii sãptãmânalului
Opinia naþionalã mai puþin familiarizaþi cu aceastã chestiune, pãrerile
despre limba românã ale lui Mihai Eminescu.
Considerând cã, în limbã, se reflectã chiar caracterul unui popor, cã
în limba sa, omul îºi pricepe inima pe deplin, Mihai Eminescu definea
limba noastrã drept floarea sufletului etnic al românimii. Într-o perioadã
în care, pe tãrâmul ortografiei limbii române, se înfruntau douã principii
 principiul etimologic, latinist, cu punct de plecare în Elementa linguae
daco-romanae sive valachicae (lucrare apãrutã în 1780), ºi principiul
fonetic, susþinut, între alþii, de Ienãchiþã Vãcãrescu ºi de Ion Heliade
Rãdulescu , Mihai Eminescu, profund cunoscãtor al evoluþiei limbii
române, s-a aflat de partea direcþiei care a mers în pas cu vorbirea vie a
poporului, direcþia foneticã, subliniind: Daunele ce le face sistemul
etimologic pur pronunþiei româneºti sunt însemnate. Având fiecare
facultatea de a pronunþa cum va vrea, generaþiune cu generaþiune, vom
pãstra viciul pronunþiei corupte  ºi teama etimologiºtilor cum cã fonetiºtii
vor consacra prin uz pronunþia provincialã ºi vor face dialecte e ilusorie.
[ ] Noi ne bucurãm de propãºirea fonetismului în Transilvania. Acesta
este un puternic mijloc pentru a pãstra vechea noastrã avere naþionalã:
unitatea în limbã ºi o normã unicã în pronunþie.
(Continuare în pag. 3)

Director: Mioara Vergu-Iordache

ACTE NECESARE LA
ÎNSCRIERE

MIHAI EMINESCU ªI LIMBA ROMÂNÃ

Bucureºtii lui Eminescu (I)

Dialogul colaboratorului nostru, Corneliu Toader,
cu prof.univ.dr. Nae Georgescu ºi masterandul Andrei Bãnicã
îl puteþi citi în pagina 8

Scrisoarea absolvenþilor adresatã Universitãþii Spiru Haret
Asociaþia Absolvenþilor Universitãþii Spiru Haret a luat cunoºtinþã
de alegerea, în ºedinþa de Senat a Universitãþii, a noului rector, în persoana
prof. univ. dr. Aurelian A. Bondrea. Dorim sã transmitem mulþumiri
preºedintelui Universitãþii Spiru Haret, prof. univ.dr. Aurelian Gh.
Bondrea, pentru toatã activitatea de excepþie a domniei sale în calitate de
rector, în ceea ce priveºte conducerea ºi reprezentarea Universitãþii Spiru
Haret ºi sã-i adresãm urãri de sãnãtate ºi putere de muncã în continuare.
Nutrim speranþa cã Senatul Universitãþii se va bucura ºi pe viitor de
experienþa ºi ºtiinþa domniei sale. Dedicaþia cu totul excepþionalã a prof.
univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea cãtre nobila instituþie a catedrei academice,
împreunã cu toþi membrii fondatori ai Fundaþiei România de Mâine ºi ai
Universitãþii Spiru Haret, a oferit ºi continuã sã ofere, în prezent ºi viitor,
o alternativã educaþionalã, complementarã universitãþilor de stat,
conjugatã însã scopurilor înalte ºi generale privind formarea tinerelor
generaþii.
Într-o realitate contemporanã dominatã de mercantilism ºi interese
imediate, opera de ctitorire a Universitãþii Spiru Haret constituie una
dintre puþinele ºanse oferite unei alte noi generaþii de sacrificiu, rãtãcitã
într-o interminabilã tranziþie a societãþii româneºti.
Personalitatea prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea reprezintã, prin
þinuta moralã ºi academicã, prin prestigiul obþinut dincolo de graniþele

României în colaborarea cu renumite universitãþi din Europa ºi continentul
American, o garanþie a seriozitãþii ºi performanþei acestei ctitorii de culturã
ºi educaþie, care, nu întâmplãtor se numeºte România de Mâine. Este o
ºansã acordatã cu empatie ºi dãruire tuturor celor ce vor sã devinã mai
mult decât ceea ce sunt, dar ºi o ºansã acordatã viitorului României, prin
asumare ºi înaltã responsabilitate socialã.
Transmitem felicitãri prof. univ.dr. Aurelian A. Bondrea pentru
alegerea domniei sale în funcþie. Avem speranþa cã auspiciile pozitive ale
rezolvãrii unei situaþii dificile din viaþa Universitãþii ºi a absolvenþilor
promoþiei 2009, prilejuite de aceastã numire, vor marca o perioadã de
calm, stabilitate ºi dezvoltare a Universitãþii Spiru Haret.
Transmitem rectorului ºi întregului Senat al Universitãþii Spiru Haret
consideraþia ºi respectul pe care îl datoreazã toþi absolvenþii, asigurându-i,
totodatã, de colaborarea ºi loialitatea noastrã în slujba obiectivelor
generoase ºi nobile ce fundamenteazã aceastã instituþie, sub semnul
devizei noastre: Onoarea este mãsura cauzelor drepte.

Asociaþia Absolvenþilor Universitãþii Spiru Haret
Preºedinte,
Constantin SLEDZ

100 de ani de la primul zbor al lui Aurel Vlaicu

Zburasem. ªi asta era principalul
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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
 Eseu de motivaþie, în limita a 2-5 pagini
 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.

PRACTICÃ, DULCE PRACTICÃ
Conf.univ.dr. Cornelia MARIN,
decanul Facultãþii de Geografie ºi Geografia Turismului

www.spiruharet.ro
SEDIUL CENTRAL:
strada Ion Ghica nr. 13, sector 3, Bucureºti, cod poºtal 030045
telefoane: 021.455.10.00; 021.314.00.75; 021.314.00.76;
fax: 021.314.39.08
e-mail: info@spiruharet.ro

Sunteþi student la Facultatea de
Geografie ºi Geografia Turismului?
Cu siguranþã aþi venit la aceastã
facultate ºi pentru cã ºtiþi ce
activitãþi practice ºi aplicaþii de
teren se organizeazã. Sunteþi
absolvent al acestei facultãþi ? Cu
siguranþã, cele mai multe amintiri
sunt din deplasãrile efectuate pe
teren. Ce bun prilej de a studia
procese ºi fenomene geografice
acolo, în naturã, în marele laborator
al specialistului în geografie.
«Vrem mai multe aplicaþii de
teren»  solicitã studenþii. Cadrele
didactice vin în întâmpinarea
dorinþelor învãþãceilor ºi, în mãsura
în care timpul, vremea ºi timpurile
permit, se pleacã pe teren.
Anul I îºi încheie sesiunea de
examene. Studenþii abia aºteaptã sã
îºi înceapã activitatea practicã (privitã
de mulþi ca un mic pas spre vacanþã).

Rezultate ale vizitelor comisiilor ARACIS
Dupã cum se ºtie, în primãvara acestui an, Agenþia Românã de
Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior  ARACIS a început vizite
pentru evaluarea externã a programelor de studii universitare de licenþã
sau masterat, în vederea autorizãrii funcþionãrii provizorii, acreditãrii sau
evaluãrii periodice în universitãþile ºi facultãþile din þarã. Printre instituþiile
vizitate se aflã ºi Universitatea Spiru Haret.
Consiliul ARACIS a dat publicitãþi primele rapoarte vizând analiza ºi
validarea propunerilor formulate de comisiile vizitatoare. Astfel, la
Universitatea Spiru Haret, Consiliul ARACIS a decis sã reinvesteascã, cu
încredere-acreditare, programele de masterat: Educaþie fizicã ºi sport:
Kinetoterapia în afecþiunile locomotorii ºi Educaþie fizicã ºi antrenament
sportiv - Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport; Geografie: Analiza ºi
expertiza riscurilor de mediu - Facultatea de Geografie ºi Geografia
Turismului; Limbã ºi literaturã: Modernitatea în literatura europeanã -

Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine; Istorie: România în istoria relaþiilor
internaþionale- Facultatea de Istorie, Muzeologie ºi Arhivisticã; Filosofie:
Om, culturã, societate în gândirea contemporanã - Facultatea de Filosofie,
ªtiinþe Politice ºi Studii Culturale; Management: Dimensiunea europeanã
a managementului organizaþiei - Facultatea de Management din Braºov;
Contabilitate: Contabilitate, expertizã ºi audit - Facultatea de Management
Financiar-Contabil din Constanþa, Contabilitate: Contabilitatea agenþilor
economici ºi a instituþiilor publice - Facultatea de Management FinanciarContabil, Bucureºti; Finanþe - Bãnci ºi pieþe financiare - Facultatea de
Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti; ªtiinþe ale comunicãrii: Mass media ºi
comunicare  Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice.
Vizitele comisiilor ARACIS continuã la facultãþile Universitãþii Spiru
Haret din Bucureºti, Braºov, Câmpulung Muscel, Constanþa, Craiova,
Râmnicu Vâlcea.

Tehnologiile Informaþiei ºi ale Comunicaþiilor (TIC)
ºi Cercetarea-Dezvoltarea-Inovarea (CDI) - factori
importanþi ai redresãrii economice post-crizã (I)
Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN, membru corespondent al Academiei Române, Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
Conf.univ.dr. Zenovic GHERASIM, Facultatea de Management Financiar-Contabil
Indiferent de ciclul de afaceri sau de crizã, societatea
cunoaºterii îºi continuã neabãtut evoluþia În strategia anticrizã
 prioritate investiþiilor în tehnologiile informaþiei ºi ale
comunicaþiilor, în cercetare 2010  o societate informaþionalã,

cu accent pe platformele multiacces, pe sistemele ce stau la baza
economiei digitale Un Ghid de standarde minime pentru
redresarea economicã post-crizã Stimularea tehnologiilor
verzi ºi aplicative prin politici guvernamentale

Tehnologiile informaþiei ºi ale
comunicaþiilor, TIC sau IT&C
(Information Technology and
Communications) cuprind ansamblul
tehnologiilor ce implicã achiziþia,
memorarea, prelucrarea ºi distribuirea informaþiei prin intermediul
metodelor, tehnicilor ºi mijloacelor
electronice (calculatoare, radio,
televiziune, telefon etc.).
Cercetarea-dezvoltareainovarea - CDI sau R&D (Research
and Development) cuprinde
domeniul
muncii
creative

într-un declin mai mult sau mai puþin
accentuat pe termen scurt. În acest
context, o serie de argumente de
naturã economico-socialã ºi
tehnologicã - ambientalã pledeazã
pentru prioritizarea investiþiilor în
domeniul TIC ºi CDI în cadrul
strategiilor anticrizã în România.
Principalul argument în favoarea
stabilirii unei astfel de prioritãþi se
bazeazã pe eficienþa economicosocialã a cheltuielilor TCI ºi CDI ca
factori de generare ºi diseminare a
cunoºtinþelor
ºtiinþifice
ºi





desfãºurate pe o bazã sistematicã în
vederea creºterii depozitului de
cunoºtinþe, inclusiv cunoºtinþe
despre om, culturã ºi societate, ºi
pentru utilizarea acestui depozit de
cunoºtinþe, în scopul realizãrii de
noi aplicaþii. Indiferent de ciclul de
afaceri sau fenomenele de crizã,
societatea bazatã pe cunoaºtere
KBS Knowledge-Based Society  îºi
continuã neabãtutã evoluþia, având
ca piloni TIC ºi CDI, chiar dacã,
temporar, mijloacele de finanþare ºi
investiþiile în aceste domenii se aflã





progresului
tehnologic
pe
orizonturile de timp scurt, mediu ºi
lung ºi pe un areal teritorial extins.
Existã mai multe modalitãþi,
instrumente ºi mecanisme prin
intermediul cãrora se poate obþine
eficienþã ºi se pot realiza
performanþe economico-financiare
superioare în eforturile investiþionale
de TIC ºi CDI în România în
perioadele de crizã economicã ºi de
redresare economicã post-crizã.
(Continuare în pag. 2)

Punct de destinaþie: Buºteni. Vor face
o schiþã panoramicã, vor trebui sã
dovedeascã ce cunoºtinþe au dobândit
prin realizarea unor profile fizicogeografice, dupã harta topograficã ºi
pe baza datelor colectate pe teren. Vor
completa cunoºtinþele despre
Hidrologie, prin mãsurarea
parametrilor hidrologici ai râului
Prahova. Vor dobândi abilitãþi pentru
mãsurarea
unor
parametri
meteorologici, vor întocmi grafice cu
evoluþia în timp a parametrilor ºi
cartarea
unei
platforme
meteorologice. Vor învãþa elemente
de cartare gologicã ºi vor analiza
deformãri aplicative ºi rupturale în
aflorimentele întâlnite pe traseu.
Babele ºi Sfinxul îºi vor depãna
povestea, astfel încât ºtiinþa ºi ineditul
se vor împleti în tainã.
(Continuare în pag. 3)

S.O.S. Patrimoniul cultural naþional

Ne sunt ucise amintirile!
Singurul Muzeu
Naþional Pedagogic 
fãrã accesul vizitatorilor
Din când în când, aflãm cu
stupefacþie cã noi clãdiri de patrimoniu
sunt supuse unor agresiuni din cele mai
stranii ºi, în loc de a fi conservate,
protejate, sunt lãsate sã disparã, pur ºi
simplu.
Adãpostit într-un spaþiu total
neadecvat, patrimoniul Muzeului ºi
Bibliotecii Pedagogice Naþionale I. C.
Petrescu a ajuns într-o stare jalnicã,
înghesuit într-o chicinetã din vila
Micescu de lângã Ciºmigiu, revendicatã
de urmaºii proprietarilor ºi, ulterior,
retrocedatã acestora, care au ridicat
enorm costurile chiriei  de la 3000 de
euro la 20.000 de euro lunar. ªi, se ºtie,
fonduri nu sunt, deci pânã la urmã va
trebui gãsit un alt spaþiu. Pe rafturi
prãfuite, prin încãperile ºi dependinþele
servitorilor avocatului Istrate Micescu, se
aflã cãrþi de valori inestimabile.

Peste 500.000 de volume, manuscrise
vechi de 400 de ani fac parte din colecþiile
Bibliotecii Pedagogice Naþionale I.C.
Petrescu. În aceste colecþii s-au adunat
adevãrate bijuterii, volume unicat: Biblia
de la Bucureºti, din 1688, Dicþionar latingrec, din 1696, îmbrãcat în piele de viþel,
Bucoavne, din 1749 ºi 1827, ºi o
Gramaticã rumânã, din 1859. Tocul de
scris al lui Odobescu, realizat din lemn de
ulm, cãlimara cu rezervã, cu mâner din
alamã ºi caractere arabe, precum ºi 6.800
de alte volume se aflã ºi ele în patrimoniul
Muzeului ºi Bibliotecii Pedagogice
Naþionale I.C. Petrescu, aruncate de colocolo, în aceleaºi condiþii precare. Este un
miracol cum poate supravieþui, aici, în doar
câþiva metri pãtraþi, singurul Muzeu
Naþional Pedagogic din þarã. Pe o scarã
îngustã, cât sã încapã un om, se urcã cu
teama de a nu atinge cãrþile, care sprijinã
pereþii. Pe jos zac tablouri. O Bucoavnã
pentru învãþarea pruncilor, de la 1749, dar
ºi celebra Biblie a lui Cantacuzino, ambele
sunt mãcinate acum de boli necruþãtoare.

Adela DEAC
(Continuare în pag. 3)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspunde,

de la Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale,

 conf.univ.dr. Mãdãlina MILITARU

În contextul economic actual fiecare companie trebuie sã se
reinventeze în raport cu clienþii ºi sã conºtientizeze faptul cã trãim într-o
societate globalã, a informaþiei, a interculturalitãþii ºi a intercomunicãrii.
Rapiditatea schimbãrilor care apar în toate domeniile de activitate este
una din trãsãturile cele mai importante ale economiei actuale ºi pentru a
reuºi sã obþinã performanþã în aceste condiþii companiile trebuie sã fie
capabile sã se adapteze în permanenþã. Comunicarea eficientã,
consolidarea relaþiilor dintre angajaþi, implicarea, susþinerea reciprocã ºi
spiritul de echipã sunt deosebit de importante în desfãºurarea activitãþii
corporaþiilor internaþionale în raport cu modificãrile, mai mult sau mai
puþin previzibile, apãrute pe pieþele pe care acþioneazã.

Student: În ultimele decenii, asistãm la dezvoltarea
conceptului de leadership, componentã a managementului
care pune accentul pe relaþia dintre angajaþi. Subiect din ce
în ce mai dezbãtut, leadership-ul constituie în prezent baza
afirmãrii a numeroase idei privind problematica fenomenului
conducerii. Cum este el definit în literatura de specialitate?
Profesor: În literatura de
specialitate au fost prezentate o
serie de definiþii ale leadership-ului.
Acesta reprezintã procesul prin care
o persoanã stabileºte un obiectiv
pentru una sau mai multe persoane
pe care le determinã sã acþioneze
împreunã cu competenþã ºi deplinã
dedicare în vederea realizãrii
acestuia. De asemenea, leadershipul reprezintã capacitatea unui lider
de a organiza un grup de persoane
care, pe baza implicãrii operative ºi
afective sã conlucreze la realizarea
unui obiectiv comun. La baza
leadership-ului se aflã spiritul de
echipã ce poate fi definit ca dorinþa
indivizilor de a gândi, simþi ºi de a
se comporta în armonie, în vederea
realizãrii scopurilor comune. Este
evident faptul cã o echipã bine
consolidatã obþine mai uºor
rezultatele dorite.
Leadership-ul înseamnã a
aduce viziunea oamenilor la un nivel
superior, a creºte performanþa lor la
un standard mai înalt, a construi
personalitatea lor peste limitele
normale (P. Drucker, 1986). În
ansamblu, este privit ca activitatea
de a crea o viziune la care alþii sã

aspire ºi a-i energiza pentru a munci,
pentru a îndeplini acea viziune
(Anita Roddick). Poate fi descris ca
un proces dinamic într-un grup,
unde un individ îi influenþeazã pe
ceilalþi, pentru a contribui voluntar
la îndeplinirea sarcinilor grupului
într-o situaþie datã.(G.A. Cole,
1994). Acea atitudine de lider care
încearcã sã îmbine obiectivele
organizaþiei cu cele individuale, în
literatura de specialitate poartã
numele de leadership.
Leadership-ul are în vedere
dimensiunea umanã a managementului în procesul de implicare
sau antrenare a grupului de
persoane de cãtre lider. Fãrã
spirit de echipã, leadership-ul nu
existã. Conþinutul ºi eficacitatea
leadership-ului
depind
de
caracteristicile culturii organizaþiei
implicate ºi de capacitatea
leaderului de a o înþelege ºi de a lua
în considerare. Din perspectiva
eficacitãþii, leadership-ul presupune
capacitatea unei persoane de a crea
o viziune, de a orienta acþiunile, de
a uni indivizii, de a urmãri proiectul
ºi a atinge rezultate prin organizare,
control ºi rezolvare a problemelor.

Student: Care sunt prinStudent: Care sunt cele 21 de legi incontestabile ale
cipalele caracteristici ale leadership-ului?
leadership-ului?
Profesor: Într-adevãr, pentru a
8. Legea Intuiþiei  Se bazeazã

Profesor: Acestea ar putea fi
definite astfel:
 este un proces care implicã
influenþã ºi se aflã în relaþie directã
cu capacitatea de a influenþa
comportamentul oamenilor;
 este prezent în contextul unui
grup (este nevoie de cel puþin douã
persoane);
 contribuie la crearea unei
viziuni de ansamblu asupra
activitãþii companiei;
 produce schimbare ºi progres
ºi ajutã la stabilirea strategiilor;
 stabileºte direcþia de acþiune
ºi amplificã angajamentul personalului implicat în realizarea
obiectivelor;
 construieºte echipe; liderul
trebuie sã cunoascã modul de
participare diferit, cantitativ sau
calitativ, din partea membrilor, în
funcþie de personalitatea fiecãruia;
 contribuie la menþinerea unei
interacþiuni eficiente, implicând
concentrarea acþiunii grupului pe
obiectivele propuse ºi realizarea de

lucru, angajaþii se simt mai
încrezãtori în forþele proprii, gãsesc
munca mai interesantã ºi înþeleg
importanþa maximizãrii realizãrilor.
Liderii stimuleazã schimbarea ºi
conduc oamenii spre o viziune. Acest
lucru înseamnã cã liderii sunt puºi
în faþa multor provocãri ºi astfel sunt
nevoiþi sã se aventureze spre direcþii
noi. Un lider competent trebuie sã
aibã o viziune pentru organizaþie ºi
pasiunea necesarã pentru a
transforma aceastã viziune în acþiune.
Leadership-ul este cheia
succesului
indivizilor,
a
organizaþiilor, a regiunilor ºi þãrilor

pe fapte, alãturi de instinct ºi alte
elemente necorporale. Un lider
trebuie sã înþeleagã situaþia ºi sã ºtie
instinctiv ce decizie sã ia. Leadershipul este mai mult artã decât ºtiinþã.
9. Legea Magnetismului 
Liderii sunt mereu în cãutare de
oameni buni ºi cautã angajaþi care
posedã aceleaºi calitãþi ca ei. Cu cât
un lider este mai bun, cu atât va
atrage angajaþi mai buni.
10. Legea Conectivitãþii 
Liderii eficienþi ºtiu cã, mai întâi,
trebuie sã atingã inimile oamenilor,
înainte de a le cere ajutor. Pentru a
conecta oamenii dintr-un grup trebuie sã relaþionezi cu ei individual.
11. Legea Cercului Intern 
Potenþialul unui lider este determinat
de oamenii apropiaþi de el.
12. Legea Delegãrii  Numai
liderii siguri pe ei pot da puterea
altora. Capacitatea oamenilor de a
realiza obiectivele este determinatã de
capacitatea liderului de a împuternici.
13. Legea Multiplicãrii  Este
nevoie de un lider pentru a creºte un
alt lider. Potenþialul unei organizaþii

Leader ºi leadership
în cadrul companiilor internaþionale
cãtre lider a echilibrului participãrii
membrilor grupului la sarcina de lucru;
 creeazã un mediu de lucru care
stimuleazã îmbunãtãþirea continuã
a perfomanþelor individuale ºi a
celor de grup;
 motiveazã, inspirã ºi transmite
energie pozitivã, furnizeazã
inspiraþie ºi face fiecare individ sã
se simtã important ºi apreciat;
 respectã valorile ºi se
comportã etic.

Student: În ce constã importanþa leadership-ului?
Profesor: Importanþa leadershipului în cadrul corporaþiilor
internaþionale este evidentã.
Conducerea acestora este nevoitã sã
reacþioneze, în acelaºi timp, cu
schimbãrile mediului ºi sã integreze
aceste schimbãri în activitatea
companiilor în aºa fel încât sã se
poatã pãstra stabilitatea. Pe lângã
cunoºtinþele profesionale ºi de
management un lider are nevoie ºi
de aptitudinea de a-i face pe angajaþi
sã obþinã realizãri maxime. Sub
influenþa liderilor competenþi, cu
reale aptitudini în organizarea
echipei ºi distribuirea sarcinilor de

putea înþelege mai bine importanþa
leadership-ului
în
cadrul
companiilor internaþionale trebuie
sã cunoaºtem cele 21 de legi
incontestabile ale leadership-ului.
1. Legea Pragului  Leadershipul determinã nivelul de eficienþã a
unei persoane-lider. Capacitatea de
conducere este întotdeauna
determinatã de libertatea personalã
ºi de eficienþa organizaþionalã.
Indiferent de cât de mult ar dori o
persoanã sã realizeze în cadrul
companiei, aceasta este limitatã de
capacitatea de conducere.
2. Legea Influenþei  Adevãrata
mãsurã a leadership-ului este
influenþa. Pentru a putea face
schimbãri în cadrul organizaþiei
trebuie sã ai o mare influenþã asupra
persoanelor implicate in activitãþile
care duc la îndeplinirea
obiectivelor. Dacã nu ai aceastã
influenþã nu vei putea conduce
niciodatã. Leadership-ul nu se
bazeazã pe poziþia ocupatã în
organizaþie, ci pe capacitatea de a
influenþa a indivizilor.

în care trãim. În prezent,
organizaþiile au nevoie atât de
lideri, cât ºi de manageri eficienþi,
pentru a desfãºura o operaþiune de
succes. Liderul trebuie sã fie capabil
sã se deplaseze într-o direcþie
necunoscutã, sã aibã curajul sã ia
decizii în cadrul grupului ºi sã ºtie
sã gestioneze atât succesele, cât ºi
eºecurile. De asemenea, trebuie sã
rãmânã integru în orice situaþie, iar
acþiunile sale sã fie transparente.
Este important ca un lider sã creeze
oportunitãþi pentru ca angajaþii sã
se poatã dezvolta, din punct de
vedere profesional.

3. Legea Procesului 
Leadership-ul se dezvoltã în fiecare
zi, se învaþã în timp ºi constã în
capacitatea de a dezvolta ºi
îmbunãtãþi abilitãþile liderilor.
Liderii de succes învaþã întotdeauna.
4. Legea Navigaþiei  Liderii au
viziunea destinaþiei lor, înþeleg de ce
au nevoie pentru a ajunge acolo, ºtiu
de cine au nevoie pentru a atinge
scopul ºi recunosc obstacolele cu
mult timp înainte ca ele sa aparã.
5. Legea lui EF Hutton  Când
adevãratul lider vorbeºte, oamenii
ascultã. Este foarte important sã
ascultãm reacþiile oamenilor din
jurul lui.
6. Legea Pãmântului Stabil 
Încrederea oamenilor este fundamentul leadership-ului. Pentru a
construi încredere, un lider trebuie
sã exemplifice unele calitãþi:
competenþã, conexiune ºi caracter.
Caracterul face posibilã încrederea
oamenilor, iar încrederea face
posibil leadership-ul.
7. Legea Respectului  Oamenii
urmeazã, din instinct, lideri mai
puternici decât ei înºiºi. Oamenii nu
urmeazã alþi oameni fãrã motiv,
urmeazã persoane a cãror stil de
conducere impune respect.

depinde de modul de creºtere
leadership-ului, a capacitãþii de
conducere.
14. Legea Încrederii  Oamenii
urmeazã liderul, apoi viziunea.
15. Legea Victoriei  Liderii
gãsesc întotdeauna o cale pentru a
câºtiga.
16. Legea Impulsului  Este
nevoie de o persoanã care sã
motiveze oamenii din jurul ei.
17. Legea Prioritãþilor  Liderii
înþeleg cã orice activitate este
importantã ºi conduce la realizarea
obiectivelor.
18. Legea Sacrificiului  Un
lider trebuie sã renunþe la multe
lucruri pentru a ajunge mai sus. Sacrificiul este o constantã în leadership.
19. Legea Momentului Oportun
 A conduce este la fel de important
ca a ºti ce sã faci ºi unde sã ajungi.
Numai acþiunea potrivitã la timpul
potrivit îþi va aduce succes.
20. Legea Creºterii Explozive
 Cheia creºterii economice este
leadership-ul. Pentru a ajunge la cel
mai înalt nivel o companie trebuie
sã aibã lideri competenþi.
21. Legea Moºtenirii  Adevãrata
valoare a unui lider este mãsuratã
prin oamenii ce îl succed.

Nimic nu testeazã mai bine calitãþile unui lider decât o crizã. Modul în care liderul mânuieºte
emoþiile, comportamentele ºi atitudinile oamenilor implicaþi într-o crizã reveleazã ceva despre
profunzimile caracterului lui. Bineînþeles cã liderii trebuie sã se conducã ºi pe ei înºiºi în
perioada de crizã. Ei trebuie sã facã faþã propriilor emoþii ºi nevoi. Pentru unii lideri, aceasta
este cea mai mare provocare. Managementul unei crize ºi furnizarea de leadership în cursul
unei crize nu sunt unul ºi acelaºi lucru. Managementul unei crize se raporteazã mai ales la
chestiuni operaþionale, în timp ce leadership-ul crizei are de-a face, în primul rând, cu modul în
care liderii mânuiesc reacþiile omeneºti, inclusiv propriile lor reacþii. În timpul unei crize,
liderii se concentreazã adesea pe izbucnirile emoþionale ale membrilor organizaþiei, totuºi este la
fel de important pentru lideri sã aibã grijã de ei înºiºi în timpul unei crize. O crizã poate avea un
impact mare asupra nevoilor umane, emoþiilor ºi comportamentelor. De aceea, un lider trebuie sã
gândeascã întotdeauna la timpul prezent, sã discute cu oamenii în care are încredere ºi sã þinã cont
de pãrerea acestora, sã stabileascã prioritãþi ºi sã se concentreze asupra aspectelor pozitive.
În prezent, este foarte importantã nevoia de lideri ºi manageri pregãtiþi sã înceapã construcþia
viitorului propriilor lor companii, pe baza noilor realitãþi de afaceri.
În cadrul companiilor schimbarea trebuie provocatã ºi nu doar gestionatã, conducerea
dovedind cã aceasta este cea mai bunã cale de ieºire din blocajul generat de criza economicã.
Schimbãrile care s-au produs au
Student: Existã cerinþe tehnice speciale de leadership ºi
avut
influenþe majore asupra
care sunt principiile lor?
Profesor:
Leadership-ul
apeleazã la o gamã variatã de
metode, tehnici ºi modalitãþi, pe
care le operaþionalizeazã în maniere
diferite, în funcþie de parametrii
situaþiei manageriale implicate.
Cele mai des întâlnite sunt:
definirea precisã a obiectivelor de
realizat
prin
leadership;
transmiterea informaþiilor de
sensibilizare, cunoaºtere, atragere,
convingere, inspirare, acþionare a
subordonaþilor leaderului în funcþie
de obiectivele leadershp-ului;
apelarea frecventã la metoda
delegãrii sarcinilor, competenþelor
ºi autoritãþii; mentoratul (constituie
o tehnicã specificã, prin care
managerii promoveazã leadershipul) care constã în realizarea de
întâlniri periodice dintre manager ºi
subordonaþii sãi, în cadrul cãrora se
discutã, într-o atmosferã deschisã,
despre potenþialul ºi evoluþia
profesionalã a acestora, prin prisma
oportunitãþilor
organizaþiei.
Leadership-ul are la bazã
urmãtoarele principii:
 Modelarea comportamentului
pe care un lider îl doreºte de la
alþi oameni. Este foarte important
la un lider sã acþioneze conform
spuselor sale. Dacã ceea ce spune
este diferit faþã de ceea ce face,
oamenii vor sesiza acest lucru
imediat ºi îºi vor pierde încrederea.
Cel mai bun mod de a încuraja
comportamentul exemplar este acela
de a modela obiceiurile oamenilor.
 Gândire atât strategicã, cât
ºi tacticã. Este importantã
imaginea de ansamblu ºi alinierea
eforturilor la nivelul ei, dar
întotdeauna trebuie þinut cont de

detalii. Liderii ineficienþi sunt
adesea orientaþi prea mult cãtre
detalii, iar acest fapt duce la
micromanagementul angajaþilor ºi
la pierderea imaginii de ansamblu.
Pe de altã parte, a privi superficial
modul de îndeplinire a obiectivelor
înseamnã sã nu ai rezultate. Este
ideal dacã se gãseºte punctul optim
între strategie ºi tacticã.
 Apreciazã responsabilitatea
ºi aptitudinile oamenilor. Liderii
care nu ºi-au trasat bine responsabilitãþile devin stresaþi ºi întreprind
activitãþi care nu cresc eficienþa.
 Orientarea cãtre rezultate.
Punerea în evidenþã a rezultatelor
în detrimentul oamenilor este cea
mai bunã tacticã pe termen scurt.
Scoaterea în evidenþã a oamenilor
în detrimentul rezultatelor afacerii
susþine dezvoltarea organizaþiei pe
termen lung. Acordând acceaºi
atenþie dezvoltãrii oamenilor, cât ºi
rezultatelor se asigurã succesul
organizaþiei pentru o perioadã mai
mare de timp.
 Gestioneazã complexitatea ºi
coopereazã cu ambiguitate.
Lipsa toleranþei pentru ambiguitate
ºi complexitate conduc spre
ineficienþã, spre trasarea incorectã
a problemelor, definiþiilor, soluþiilor
ºi rolurilor fiecãrui om. Leadershipul cautã sã realizeze rezumate de
conþinut ºi sã le proceseze cât mai
frecvent pentru a scãpa de
ambiguitate.
 Nevoia de a controla este
înþeleasã ºi diminuatã. Disfuncþionalitãþile multor lideri pot fi gãsite
în nevoia lor acutã de a controla.
Leadership-ul poate fi stresant, dacã
un lider nu are încredere în echipa sa.

Student: Cum trebuie abordat leadership-ul în contextul
crizei economice mondiale actuale?
Profesor: Criza actualã a acþionat atât asupra economiei ºi companiilor
internaþionale, cât ºi asupra companiilor naþionale. Condiþiile economice
actuale se limiteazã la schimbãri ºi restructurãri la nivel organizaþional,
fie cã acestea vizeazã reduceri pe anumite direcþii ºi concentrare pe altele.
Gestionarea acestor schimbãri într-un mod optim este preocuparea
managerilor de la toate nivelurile organizaþiei. Încã de la primele semne
ale crizei economice, companiile s-au concentrat pe reorganizãri, creºterea
productivitãþii ºi a vânzãrilor.

resurselor umane. Orice modificare
apãrutã la nivelul organizaþiei
înseamnã ieºirea din rutinele create
de-a lungul timpului. Oamenii vor
manifesta într-un fel sau altul
rezistenþã, dorind sã-ºi menþinã
statutul. De asemenea, schimbãrile
creeazã confuzie, deoarece angajaþii
sunt puºi în faþa unui mediu ambiguu,
în care nu vor ºti cum sã reacþioneze.
Într-un mediu plin de turbulenþe,
devine dificilã previzionarea
evenimentelor viitoare ºi, mai ales,
stabilirea scopurilor de atins. În aceste
condiþii, cea mai dificilã sarcinã a
celor care iniþiazã schimbarea este
aceea de a dezvolta o viziune, pe care
ulterior sã o transforme într-o
strategie viabilã de implementat în
cadrul organizaþiei. Este destul de
riscant sã generezi o schimbare
majorã în cadrul unei organizaþii,
totuºi, companiile nu au de ales, iar
managerii trebuie sã devinã agenþi ai
schimbãrii, pentru a putea controla
variabilele cu potenþial de a influenþa
evoluþia organizaþiei.
În contextul noilor exigenþe
economice este vizibilã necesitatea
îndeplinirii rolului de conducãtor
pentru cã, pe timp de crizã, este
nevoie de o cu totul altã gamã de
aptitudini. Ca elemente definitorii
în ceea ce priveºte liderul remarcãm
simþul puternic al autodeterminãrii,
dorinþa de a munci pentru a alinia
valorile proprii cu comportamentul,
satisfacþie cu privire la luate,
claritate vizând valorile, prioritãþile,
preferinþele. Cea mai importantã
caracteristicã a liderului este
aptitudinea de a fi rapid ºi categoric.
Trebuie sã aibã capacitatea de a
evalua poziþia companiei ºi de a lua
deciziile dificile.
Criza economicã a fost
neaºteptatã, iar impactul pe care l-a
avut în anumite sectoare a fost foarte
mare. Un lider cu reale competenþe
îºi asumã rãspunderea, ia decizii cu
privire la grupul pe care îl conduce,
îºi pãstreazã calmul ºi dã încredere
angajaþilor. Momentele de crizã
economicã sunt cele mai bune
ocazii în care managerii îºi pot
exersa ºi demonstra abilitãþile de
leadership.

Tehnologiile Informaþiei ºi ale Comunicaþiilor (TIC) ºi Cercetarea-Dezvoltarea-Inovarea (CDI) factori importanþi ai redresãrii economice post-crizã (I)
(Urmare din pag. 1)

Un adecvat cadru internaþional instituþionalizat

Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã (OECD) a
fost înfiinþatã în anul 1960. La început, OECD a cuprins 20 de state, între
care: S.U.A., Germania, Franþa, Marea Britanie, Italia, Spania, Canada,
Grecia. La nivelul OECD se culeg date, se efectueazã analize ºi sinteze,
se iau decizii la nivel naþional, dupã care se acþioneazã pe anumite
segmente ale acestora. Pe agenda de lucru a OECD, poziþiile prioritare
pentru acþiuni urgente la nivel global sunt ocupate de analizele ºi
propunerile de mãsuri pentru îmbunãtãþirea performanþelor în protecþia
ºi conservarea mediului ambiant, combaterea încãlzirii globale ºi
îmbunãtãþirea gestionãrii resurselor. Dintre acestea, un loc prioritar îl
ocupã segmentele din domeniile IT&C ºi R&D.
Comitetul pentru politicile în domeniul IT&C, Commitee on ICCP
(Commitee on Information, Communications and Computer Policy) al
OECD îºi fundamenteazã analizele ºi recomandãrile pentru e-economy
(economia pe Internet) pe trei piloni: conectivitate (convergenþa
platformelor integrate de voce, video ºi date pe baza reþelelor de bandã
largã, a comunicaþiilor mobile ºi wireless); creativitate (activitãþi
economico-sociale ºi inovare permise de IT&C) ºi încredere (protecþia ºi
autorizarea utilizatorilor ºi consumatorilor online). Acest Comitet asigurã:
surse de date pentru analize comparative asupra implicaþiilor economicosociale ale IT&C ºi R&D; analize de impact al IT&C asupra economiei ºi
mediului, incluzând conþinutul digital, e-business, competenþele în domeniul
IT&C; fluxurile transfrontaliere de date personale, asupra managementului
identitãþii digitale, asupra riscurilor cu care se confruntã copiii care
acceseazã Internetul, precum ºi asupra strategiilor de securitate informaticã.
Elementele de bazã ale economiei digitale sunt infrastructura de IT&C,
facilitãþile de asigurare a tranzacþiilor online ºi mijloacele de transmitere a
informaþiilor de la un abonat la altul (unde abonatul este omul sau
organizaþia). Încã de la Lisabona anului 2000, Uniunea Europeanã a definit
obiectivele e-Europe, adicã acea iniþiativã de a impulsiona aplicarea IT&C
în statele U.E., cu accent pe dezvoltarea economiei digitale, a educaþiei ºi
cercetãrii ºtiinþifice, a serviciilor de sãnãtate în timp real, a transportului
inteligent, a administraþiei electronice (e-Government) etc. Strategia
Comisiei Europene 2010 - o societate informaþionalã se referã la
abordarea holonicã a sistemelor de IT&C bazate, în special, pe
progresele platformelor multiacces, a comunicaþiilor de bandã largã
(fibrã opticã, satelit), sisteme ce genereazã infrastructuri ºi aplicaþii
software ce stau la baza economiei digitale. La nivelul Uniunii Europene,
existã realizate ºi se folosesc mai multe instrumente informatice bazate pe
Web, dedicate managementului proiectelor de cercetare-dezvoltare din
cadrul platformelor tehnologice europene.
Agenþia SUA pentru Dezvoltare Internaþionalã (USAID) a elaborat,
în anul 2009, un Ghid de standarde minime pentru redresarea economicã
post-crizã. Acest ghid cuprinde standarde comune pentru toate sectoarele
ºi standarde de evaluare ºi analizã, grupate în patru domenii tehnice
distincte: servicii financiare, accesul la active, crearea de noi locuri de
muncã ºi dezvoltarea întreprinderii.

Impactul TIC ºi CDI asupra redresãrii economice post-crizã

Preconizata redresare economicã post-crizã, deºi îºi amânã sosirea,
determinã caracterul analizelor de specialitate, programelor de mãsuri
guvernamentale ºi iniþiativelor mediului de afaceri. La nivelul OECD au
fost analizate un total de 92 de programe guvernamentale ºi iniþiative
industriale din domeniile IT&C, R&D ºi mediu, din 22 de state OECD ºi din
statele Uniunii Europene. Efectele directe ale IT&C sunt cuprinse de OECD
în termenul de Green IT&C (tehnologiile verzi), iar efectele permisive
ale IT&C sunt cuprinse în termenul IT&C Application (aplicarea IT&C).

Creºterea cheltuielilor de R&D pentru tehnologiile verzi a milioane DKK, pentru aplicaþii în care tehnologiile inteligente îmbunãtãþesc
devenit o prioritate în pachetul de mãsuri de stimulare economicã al tele-lucrul ºi întâlnirile virtuale, precum ºi pentru cercetãri capabile sã
majoritãþii guvernelor statelor lumii. De exemplu, în anul 2008, pentru contribuie la conservarea energiei globale.
Mediul de afaceri promoveazã
iniþiative legate de: 1) încurajarea
CDI la firme; 2) creºterea gradului de
difuzare a IT&C (verzi ºi
aplicative) în sectoarele IT&C ºi
non-IT&C; 3) optimizarea eficienþei
energiei în lanþurile valorice din
domeniul IT&C.
Matricea analiticã, folositã de
OECD pentru clasificarea programelor guvernamentale ºi
iniþiativelor industriale analizate în
domeniul IT&C (tabelul nr.1), ia în
considerare trei criterii: efectele
directe sau permisive, impactul de
mediu ºi fazele ciclului de viaþã.
Fiecare celulã a matricei reprezintã
tehnologiile verzi, SUA au alocat 59 mld. USD, Germania a alocat 5,8 o þintã potenþialã ºi indicã locul de concentrare a politicilor, programelor ºi
mld. USD, Australia  5,7 mld. USD ºi Canada 2,8 mld USD. Se acordã iniþiativelor analizate.
o atenþie deosebitã tehnologiilor care asigurã economii de energie
Factorii inovãrii în firme ºi posibilitãþile de ieºire din crizã
consumatã în timpul funcþionãrii dispozitivelor electronice din
Deºi existã o statisticã specializatã consacratã activitãþilor de CDI, în
compunerea mijloacelor ºi sistemelor electronice din infrastructura IT&C. care se includ doar entitãþile care desfãºoarã individual sau în cooperare
Politicile guvernamentale în domeniul IT&C se concentreazã pe: proiecte de cercetare, în realitate ºi agenþii economici, care formal nu au
a) stimularea CDI pentru tehnologiile IT&C verzi ºi aplicative; activitãþi formale de CD sau agenþi non-CD, pot deveni o importantã sursã
b) creºterea gradului de difuzare a celor douã categorii de tehnologii IT&C de inovare non-CD care, în perioada crizei, se dovedeºte a fi extrem de
(verzi ºi aplicative) în sectoarele publice ºi private; c) creºterea favorabilã, cãci nu presupune cheltuieli adiþionale pentru CD (R&D). În
competenþelor ºi nivelului de educaþie în domeniul IT&C.
plus, se ºtie cã activitãþile CDI instituþionalizate au devenit nu numai o
Pentru R&D în domeniul tehnologiilor IT&C cu eficienþã energeticã ramurã de sine stãtãtoare a economiei, cu vocaþie quasigeneralã de deservire
ridicatã, Japonia a alocat, în anul fiscal 2008, circa 3 mld. USD (Green IT a celorlalte sectoare economico-sociale, dar ºi un domeniu care absoarbe
Project). O altã focalizare este realizatã pentru IT&C cu aplicaþii inteligente; un volum în creºtere de consum de resurse materiale, financiare,
ca exemplu, în 2008, Danemarca a alocat un fond de cercetare de circa 36 informaþionale ºi umane. Potrivit unor cercetãri de specialitate, circa
jumãtate dintre firmele europene
inovative nu desfãºoarã activitãþi de
CD in-house(intensive). Acestea
devin inovative numai pe seama unor
informaþii primite din partea
furnizorilor ºi competitorilor, în
cadrul unor activitãþi non-CD, care
se desfãºoarã în mod normal.
Dimpotrivã, firmele, care au
compartimente de CD în interior,
folosesc ca surse de informare pentru
inovãrile lor clienþii, universitãþile ºi
instituþiile de cercetare, patentele
cumpãrate sau altor surse care fac
posibilã generarea de CDI. Firmele
non-CD nu reprezintã o masã
consistentã, între acestea fiind multe
diferenþe notabile.
Activitatea de cercetare
presupune în mãsurã crescândã
comercializarea pe piaþã a
produselor,
serviciilor
ºi
tehnologiilor (proceselor) noi sau
modernizate (îmbunãtãþite), ceea ce
implicã investiþii însemnate în

sectorul CDI. Pe lângã activitatea de inovare prin dezvoltarea de noi
produse ºi procese pe baza CDI sau prin achiziþia de noi tehnologii, firmele
pot inova, fãrã a fi absolut necesarã prezenþa unui sector de CD, prin cel
puþin urmãtoarele trei modalitãþi:
a) realizarea unor mici îmbunãtãþiri (perfecþionãri) la produsele ºi
procesele existente având la bazã abilitãþile creative ale profesioniºtilor
din firma respectivã;
b) reproducerea imitativã care nu necesitã CD, în cazul adoptãrii unor
inovãri de cãtre utilizatori;
c) combinarea de cunoºtinþe ºtiinþifice ºi tehnologice într-un nou mod,
care presupune proiectãri industriale ºi engineering..
Activitatea inovativã, fãrã a avea sectoare specializate de CD în firme
UE, este foarte rãspânditã, reprezentând o proporþie de peste 52,5% din
numãrul total al firmelor. Potenþialul inovativ al firmelor, care nu desfãºoarã
activitate propriu-zisã de CD, trebuie avut în vedere în formularea politicilor
CDI pentru a stimula capacitatea inovativã a acestora, precum ºi cooperarea
cu activitãþi CD in-house sau cu firme care contracteazã în exterior CDI
ºi firme care au activitãþi creative minore in-house ºi firme care
achiziþioneazã noi tehnologii de la alte firme (adoptãri de tehnologii).
Potrivit cercetãrilor noastre, inovarea fãrã CD se produce la firmele de
mici dimensiuni, cu capacitãþi reduse de inovare in-house, fãrã implicarea
obligatorie a unui personal cu studii superioare ºi specialiºti. În perioade
de crizã ºi post-crizã, alegerea strategiilor inovãrii prin activitãþi CDI ºi
non-CDI (contractarea CDI în exterior, licenþe, servicii de consultanþã,
obþinerea de noi tehnologii prin cumpãrarea altor firme sau angajarea de
noi salariaþi înalt calificaþi) capãtã o importanþã deosebitã, mai ales, din
punctul de vedere al economisirii resurselor ºi sporirii eficienþei CDI.
Dacã cele mai inovative sunt firmele CDI (in-house R&D performers),
firmele contractoare de CDI (contract R&D performers), ºi firme non
CDI, adoptorii de noi tehnologii, se situeazã la nivelul cel mai redus al
inovãrii (creativitãþii), deºi ºi acestea au premise sã devinã inovatori
puternici.Totodatã, firmele contractoare de CDI necesitã un anumit nivel
intern (in-house) de expertizã ºi capacitãþi de absorbþie, pentru a beneficia
din plin de rezultatele cercetãrii realizate de terþi. Abilitatea generalã a
firmelor de a finanþa ºi manageria inovarea depinde de dimensiunea ºi
capacitatea de export a acestora. Încã din anul 1950, Schumpeter
considera cã, în economia maturã de piaþã, firmele de mari dimensiuni
sunt cei mai importanþi generatori de progres tehnologic. Spre deosebire
de firmele mici, marile companii au capacitãþi sporite de a genera fonduri
care sã se poatã investi în proiecte de CDI, cu grad relativ ridicat de risc,
beneficiind de efectul economiilor de scarã. Relaþia dintre dimensiunea
firmei ºi intensitatea CDI diferã de la un sector la altul, dar o constatare
general valabilã este aceea cã firmele mari, mai degrabã decât cele mici,
au posibilitatea sã desfãºoare activitãþi de cercetare care necesitã investiþii
tot mai mari pentru instalaþii, laboratoare, echipamente, clãdiri. Firmele
mici sunt lipsite de surse de finanþare adecvate în majoritatea cazurilor ºi
din acest motiv necesitã mãsuri ºi politici specifice de microfinanþare a
CDI în acest sector. Exportul, ca indicator de mãsurare a activitãþii
inovative, relevã cã, în medie, companiile exportatoare sunt mai active
în CDI decât cele neexportatoare, folosesc un volum mai mare de active
intangibile ºi alocã mai multe cheltuieli pentru CDI. Competitivitatea
exportatorilor este probatã de pieþele externe, îndeosebi de oportunitãþile
de noi pieþe de accesul la un numãr relativ extins de tehnologii pe pieþele
externe, comparativ cu tehnologiile pe pieþele interne. Avantajele nete ale
firmelor exportatoare, pe de altã parte, induc, însã, ºi cheltuieli suplimentare
pentru CDI, menþinerea competitivitãþii externe. În general, companiile care
desfãºoarã inovare in house, cu sau fãrã CD, au o capacitate inovativã mai
ridicatã decât cele care achiziþioneazã noi tehnologii dezvoltate de cãtre alþii
ºi care rãmân doar la stadiul de adoptori timpurii, majoritari sau târzii.
(Va urma)
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Eminescu - omagiat la Istanbul

Ne sunt ucise amintirile!
Datoritã acestor condiþii precare, Muzeul ºi Biblioteca de lângã
Ciºmigiu nu pot fi vizitate niciodatã, dar obiectele atât de rare pot fi
În aºa-numitele depozite-cãmãruþe înþesate cu scrieri - se vãd pereþii vãzute în expoziþiile periodice, amenajate în spaþii adecvate.
scorojiþi de igrasie, iar mirosul înþepãtor de mucegai este insuportabil.
Climatizare existã, ce-i drept, însã doar în câteva încãperi. În Depozitul 5
Casa Cantacuzino
al vilei, cândva salã de baie, cada este suport pentru rafturile de cãrþi.
De-a lungul timpului, chiriaºii care s-au perindat au simþit nevoia sã
 victimã a demolatorilor
facã îmbunãtãþiri clãdirii  un plafon fals din Sala Micescu, montat,
probabil, de un amator, linoleumul bãtut în pioneze peste parchetul
Un destin la fel de nefericit l-a avut ºi Casa Cantacuzino din strada
original, lacul întins cu bidineaua peste lemnãria din tei ºi un acoperiº
Gutenberg numãrul 3, care, deºi este monument istoric protejat, conform
peticit cu tablã în loc de þigle. Jalnic destin!
Legii 422/2001, a fost supus cu barbarie demolãrii de echipe specializate
ce au descins noaptea, au instalat schele ºi au distrus cu baroase elementele
decorative ale faþadelor clãdirii  frontonul, feroneria de fontã forjatã,
deosebit de valoroasã, stucaturi, capitelurile coloanelor, ancadramentele
ferestrelor. Deºi Ministerul Culturii a trimis la Prefectura Bucureºti o
adresã prin care solicita sistarea demolãrii, totuºi, demolatorii au revenit
sã-ºi continue lucrãrile. Numai apariþia unui echipaj de poliþie a putut sã-i
descurajeze, convingându-i cã imobilul este monument istoric ºi este
protejat de lege.
Asociaþia pentru Memorie Identitarã Carpaþi este cea care a
declanºat o anchetã pentru salvarea ºi conservarea clãdirii de
patrimoniu, protestând împotriva autorizaþiei de desfiinþare a Casei
Cantacuzino, acordatã de Primãria Sectorului 5, în 22 iunie 2009. Cu
atât mai gravã este situaþia acestui monument, cu cât demolarea lui se
face cu acordul autoritãþilor române; în favoarea unei societãþi de
construcþii cu capital spaniol, care dorea sã ridice în locul acesta
încãrcat de istorie un imobil cu ºase, ºapte etaje. Acum, dupã ce a fost
pur ºi simplu desfigurat, s-a decis, deocamdatã, sistarea lucrãrilor de
demolare la Casa Cantacuzino.

(Urmare din pag. 1)

Din prea mult Cehov
pentru dumneavoastrã
Lect. univ. dr. George GRIGORE
Cancelarul Facultãþii de Teatru
Acum, când anul III, anul
terminal al Ciclului I Bologna, se
pregãteºte de Galã ºi de examenul
de licenþã, celelalte grupe de
studenþi au prezentat publicului ºi
comisiilor
de
specialitate
examenele lor de arta actorului,
veritabile spectacole ce au fost
filmate ºi oferite spectatorilor de
cãtre TVRM, televiziunea noastrã
prietenã, cu care colaborãm
îndeaproape.
Astfel cã, duminicã, 30 mai,
anul II, clasa prof. univ. Constantin
Codrescu-conf. univ. drd. Vlad
Rãdescu ºi asist. univ. Sorin
Dinculescu ne-a delectat cu un
examen deosebit, ce a cuprins
nemuritoarele cânticele comice
ale marelui dramaturg moldav
Vasile Alecsandri.
Vii prin interpretare, dar ºi prin
actualitatea problemelor prezentate,
aceste cânticele s-au dovedit
adevãrate partituri ce au scos la
ivealã valoarea tinerelor talente, dar
ºi calitatea actului pedagogic
cuprins în acestea.
La orele 13 ale aceleaºi zile, a
urmat cavalcada celor 27 de
studenþi ai anului I  clasa prof.
univ. dr. Lucia Mureºan, lector univ.
dr. Mircea Constantinescu, lector
univ. dr. George Grigore, asist. univ.

dr. Liana Ceterchi ºi asist. univ. drd.
Ioana Visalon  ce au prezentat
momente din operele marilor
dramaturgi ruºi A. P. Cehov ºi N.
V. Gogol. Aproape patru ore de
spectacol de calitate au fãcut ca
publicul sã pãrãseascã cu greu sala
de spectacol la final, dupã aplauzele
pe care le-au oferit în dar tinerilor
interpreþi.
Miercuri, 9 iunie, a urmat un
regal pedagogic, prin examenul
anului II  clasa prof. univ. Sanda
Manu  asist. univ. Dana Voicu.
Atacând un repertoriu variat,
începând cu clasicul Moliere,
continuând cu Gogol ºi Gorki,
examenul a fãcut un salt temporal,
prin prezentarea unei piese
contemporane, respectiv Recviem
pentru un iepuraº, de M. Ignat.
Vineri, orele 10 a fost rândul
anului II  clasa conf. univ.
Margareta Pogonat  asist. univ.
Cristian Toma , spre a veni la
rampã sã culeagã aplauzele
meritorii, dupã ce ne-au prezentat
Mincinosul, de C. Goldoni,
ªcoala nevestelor, de Moliere ºi
O scrisoare pierdutã, de I. L.
Caragiale.
Invitaþi fiind de cãtre Centrul de
Recreere ºi Reconversie Profesionalã al Primãriei Sectorului 2

Bucureºti, am organizat  în
colaborare cu echipa de aici  un
spectacol în data de 4 iunie, orele
17  coupe din operele lui Cehov ºi
Gogol, prezentat de cãtre studenþii
anului I ai Facultãþii de Teatru, clasa
prof. univ. dr. Lucia Mureºan, lector
univ. dr. Mircea Constantinescu,
lector univ. dr. George Grigore,
asist. univ. dr. Liana Ceterchi ºi
asist. univ. drd. Ioana Visalon.
Deºi societatea româneascã se
confruntã cu o situaþie economicã
grea, iar miºcãrile sociale iau
amploare, sala neconvenþionalã de
spectacol, de la ultimul etaj al
Centrului de Recreere ºi
Reconversie Profesionalã al
Primãriei Sectorului 2, Bucureºti, a
avut toate scaunele ocupate.
Într-o liniºte ce fremãta de
curiozitate au evoluat personajele
cehoviene din Unchiul Vanea,
Trei surori, Pescãruºul ºi
Cerere în cãsãtorie. Studenþii
Ioana Picoº  cunoscutã din serialul
Aniela de la Acasã TV, Rareº
Zimbran, Marius Petrescu,
Ecaterina Bunduc, Raluca , ªtefana
Badiu, Oana Burcescu, Mirela
Cercel, Cãtãlina Bãlãlãu, Alexandra
Vicol, Mariana Burlacu, Rãzvan
Marina au fost printre cei aplaudaþi
la scenã deschisã de cãtre
pensionarii
Sectorului
2,
beneficiarii acestei minunate seri de
dramaturgie cehovianã.

Anton CEHOV
1860-1904
Aplauzele
au
rãmas
suspendate în eter, dar fotografii
ºi cuvinte de bine au fost aºezate
pe site-ul Primãriei Sectorului 2,
Bucureºti.
Încântaþi de calitatea actului
artistic ºi de seriozitatea tinerilor
studenþi-actori, echipa managerialã
de aici a reprogramat deja
spectacolul Cehov pentru luna
septembrie.
Atunci vom fi cu toþii, din nou,
un pescãruº!

Simpozion internaþional la Râmnicu Vâlcea

Societatea româneascã, societate a cunoaºterii
ºi a dezvoltãrii durabile, în sprijinul redresãrii
economice
La Râmnicu Vâlcea, Universitatea Spiru Haret a organizat cea
de-a XVIII-a ediþii a Simpozionului Internaþional cu tema:
Societatea româneascã, societate a cunoaºterii ºi a dezvoltãrii
durabile, în sprijinul redresãrii economice. Pe parcursul a douã zile,
în plen ºi pe secþiuni, s-au prezentat comunicãri ºi referate
ºtiinþifice, susþinute de personalitãþi marcante ale vieþii academice
româneºti ºi din afara þãrii, cadre didactice universitare ºi din
învãþãmântul preuniversitar, conducãtori de unitãþi ºcolare ºi
economice, studenþi ºi elevi. Ca invitaþi, au participat la lucrãri
diverse personalitãþi locale din diferite domenii de activitate:
economie, administraþie, agriculturã, industrie, cercetare
ºtiinþificã, culturã, sport ºi sãnãtate. Menþionãm, dintre lucrãrile
prezentate: Sensuri filosofice ale vieþii omului, miracole ºi cãi de

Prezent ºi viitor în educaþia terþiarã:
provocãri, tendinþe, probleme
ºi diverse alte instituþii publice sau
private de educaþie terþiarã  centre
de excelenþã, centre de educaþie la
distanþã, centre de formare sub
egida
diferitelor
asociaþii
profesionale, laboratoare de
cercetare, ceea ce îi conferã un larg
interes didactic ºi ºtiinþific, o
complexitate evidentã.
Lucrãrile Conferinþei ºtiinþifice
vor fi structurate pe domenii
tematice, cum ar fi: Necesitatea
reînnoirii educaþiei terþiare în
societatea ºi economia cunoaºterii;
Între expansiune ºi elitism în
educaþia terþiarã; Iniþiative ºi
factori de progres în dezvoltarea
educaþiei terþiare; Creºterea cererii
de educaþie terþiarã ºi masificarea

Mihai Eminescu va fi omagiat, duminicã, 20 iunie, dupã Sf. Liturghie, la Biserica româneascã Sf. Parascheva (ctitorie brâncoveneascã
din 1692) de cãtre Institutul Cultural Dimitrie Cantemir din Istanbul ºi Comunitatea ortodoxã românã din Istanbul.
Potrivit Institutului Cultural Român, în cadrul evenimentului va conferenþia scriitorul Ali Narcyn (Istanbul), care a tradus
pentru prima oarã pe Eminescu în turcã direct din românã, într-un prim volum publicat anul trecut, iar Corala Anastasis din Deva,
dirijatã de preotul Dorin Kladni, va interpreta compoziþii pe versuri eminesciene.
De asemenea, în suplimentul literar al prestigiosului cotidian turc Cumhuriyet, sub semnãtura lui Ali Narcyn, va fi publicatã o
paginã întreagã consacratã lui Eminescu, iar, la postul de televiziune Ulusal TV, Ali Narcyn ºi Mihai Maxim vor realiza o emisiune
dedicatã poetului nepereche.

MIHAI EMINESCU ªI LIMBA ROMÂNÃ
(Urmare din pag. 1)
O altã problemã lingvisticã
asupra cãreia s-a pronunþat
Eminescu este legatã de
neologisme. Introducerea excesivã
a acestora  adevãratã manie la
vremea aceea, dar, din pãcate, ºi în
zilele noastre  este combãtutã
vehement de poetul nostru naþional,
dupã a cãrui pãrere limba
strãmoºeascã e o muzicã ºi ea ne
atmosferizeazã cu alte timpuri mai
vrednice ºi mai mari decât ticãloºia
de azi, cu timpuri în care unul s-a
fãcut poporul ºi una limba. Dacã,
în prima perioadã de creaþie, în
poezia eminescianã apar destul de
multe neologisme, treptat, spre
perioada de maturitate, poetul va
renunþa, pe cât posibil, la termenii
neologici, tinzând spre simplitatea
esenþialã  trebuie spus cã marii
poeþi evitã neologismul, întrucât
acesta este monosemantic,
preferând cuvintele autohtone,
polisemantice. Poezii precum
Lacul, ªi dacã , Revedere
impresioneazã prin simplitatea
exprimãrii, semn al unui rafinament
artistic deosebit. Se cuvine reliefatã
valoarea artisticã avutã, în poezia
eminescianã, de arhaisme ºi de
regionalisme, folosite ca fapte de
stil ºi nu ca fapte de limbã, aºa cum
se întâmpla, de pildã, în poezia
paºoptiºtilor. Tot fapte de stil
reprezintã particularitãþile fonetice;
astfel, pentru formele literare cu a
(precum jale, ºale), Eminescu le
foloseºte pe cele regionale cu e:
jele, ºele. Pe de altã parte, formele
cu ã etimologic pãstrat  faþã de cele
cu e din Muntenia  apar destul de
frecvent: pãrete, rãpezindu-se,
rãzima etc. De multe ori, e final
neaccentuat se transformã în ã (ca
în cuvintele izvoarã, braþã,
paharã), în timp ce lui u din limba

educaþiei superioare; Egalitatea
ºanselor în educaþia terþiarã;
Educaþia terþiarã la distanþã:
oportunitãþi
ºi
restricþii;
Diversificare ºi flexibilitatea
instituþionalã în educaþia terþiarã;
Descentralizare versus centralism
în educaþia terþiarã; Calitate,
diversitate, creativitate în educaþia
terþiarã ºi cultura calitãþii.
Un evantai generos de teme, de
corelãri ºi conexiuni, dar
nerestrictiv, oferã participanþilor
posibilitatea sã-ºi valorifice
potenþialul de cercetare ºi
creativitate, formulând, în lucrarea
susþinutã, puncte de vedere,
concluzii care vor fi supuse
aprecierii independente a doi

referenþi, lucrarea prezentatã
fiind clasificatã în una dintre
urmãtoarele categorii: lucrare
academicã, studiu de caz,
comunicare preliminarã.
Lucrãrile vor prezenta câte o
versiune în limbile românã ºi
englezã, vor fi prefaþate de
Rezumate, Cuvinte-cheie, însoþite
de Referinþe bibliografice.
Comitetul de organizare 
prof.univ.dr. ªtefan Costea,
prof.univ.dr. Petru Lisievici,
conf.univ.dr. Mihaela Adela
Þãranu, conf.univ.dr. Nadia
Florea, asist. univ. Ina Morãrescu
 considerã cã ar fi ideal ca
lucrarea prezentatã spre acceptare
sã nu depãºeascã ºase pagini.

literarã îi corespunde î, ca în cazul
verbelor împle ºi îmble. Eminescu
este un foarte bun cunoscãtor al
limbii române vechi, pe care el o
numeºte limba veche ºi-nþeleaptã.
De fiece cuvânt vechi  scria
Eminescu  se þine un ºir întreg de
zicale, care înlocuiesc cu prisosinþã,
ba întrec adesea mulþimea
cuvintelor ºi frazelor nouã (noi 
n.n.), primite în limbã fãrã de nicio
rânduialã. Într-o scrisoare din
1874, adresatã Veronicãi Micle,
Eminescu mãrtusisea: Trecutul m-a
fascinat întotdeauna. Cronicile ºi
cântecele populare formeazã, în
clipele de faþã, un material din care
culeg fondul inspiraþiunilor.
Dragostea pentru limba veche
ºi-nþeleaptã îl face pe Eminescu sã
foloseascã termeni precum
prepoziþiile pre ºi preste într-o
perioadã în care consoana r din
aceste cuvinte fusese eliminatã.
Pe de altã parte, pasiunea
declaratã pentru folclor, pentru
(cum spune el) poveºti ºi doine,
ghicitori, eresuri are consecinþe ºi
în plan lingvistic; astfel, vom întâlni
uneori, în poezia eminescianã,
forme precum sã vazã, sã rãmâie,
sã pãtrunzã sau superlativul absolut
construit cu ajutorul lui prea, mult
mai expresiv decât cel construit cu
obiºnuitul foarte (sã ne amintim, în
acest sens, prima strofã din
Luceafãrul:. A fost odatã ca-n
poveºti / A fost ca niciodatã, / Din
rude mari, împãrãteºti, / O prea
frumoasã fatã). O altã modalitate
de realizare a superlativului absolut,
la fel de expresivã ºi tot de influenþã
folcloricã, o reprezintã plasarea
adverbului
mult
înaintea
adjectivului, aºa cum se întâmplã în
versul din poemul Cãlin (File din
poveste): Mult bogat ai fost odatã,
mult rãmas-ai tu sãrac. Farmecul
poeziei populare  scria Eminescu
îl gãsesc în faptul cã ea este

expresia cea mai scurtã a
simþãmântului ºi a gândirii. Lãsând
la o parte tot ce e nenatural, ea nu e
decât limba simþãmântului ºi pentru
ca aceastã limbã sã fie totdeauna
curatã, adeseori se renunþã ºi la rimã
ºi, cãutându-se cuvântul cel mai
apropiat, nu se impune nicio silã la
construirea versului. Mihai
Eminescu a putut sã devinã poet
naþional topind laolaltã spaþiul ºi
timpul românesc, fãcându-se una cu
ele, arãta Zoe DumitrescuBuºulenga, iar Tudor Arghezi
afirma cã fiind foarte român,
Eminescu e universal. Asta o ºtie
oricine citeºte; cu pãrere de rãu cã
lacãtul limbilor nu poate sã fie
descuiat cu cheile strãine.
Toþi comentatorii au observat
capacitatea lui Eminescu de înnoire
a expresiei poetice, cu el
deschizându-se
larg
sfera
asocierilor semantice, ajungându-se
la îmbinãri inedite de cuvinte,
plasate în contexte neprevãzute. În
mod frecvent, Eminescu asociazã
termeni ce exprimã suferinþa ºi
voluptatea de pildã farmec
dureros, dulce jele etc. Dacã primei
perioade de creaþie îi este specific
epitetul ornant, exprimat mai ales
prin adjectiv (de tipul blând, dulce,
pal, tainic, palid), dupã 1878,
întâlnim epitetul metaforic,
exprimat prin substantiv (de pildã
cugetãrile regine), alãturi de
epitetul personificator (precum flori
înfiorate, vis blând etc.). Iatã de ce
Titu Maiorescu a vãzut în Mihai
Eminescu un precursor al
modernilor, în poezia cãrora vom
gãsi îmbinãri de cuvinte precum
scamã de zare (Tudor Arghezi),
curþile dorului (Lucian Blaga) sau
oul dogmatic (Ion Barbu).
Numai o limbã în care
cuvintele sunt împreunate c-un
înþeles hotãrât de veacuri  scria
Eminescu  este clarã ºi numai o
cugetare care se serveºte de o

asemenea limbã e limpede ºi cu
temei. [ ] Cât despre cuvintele
multe, în loc de a îmbogãþi, ele
sãrãcesc cumplit o limbã. Ele iau
ideei vioiciunea intuitivã. Când la
rostirea mai multor cuvinte ai sã-þi
închipuieºti acelaºi lucru, ajungi a
nu-þi mai închipui nimic sau mai
nimic la rostirea fiecãruia dintre
ele. Se cuvine, aºadar, ca ºi noi, cei
de astãzi, sã apãrãm limba românã
de excese ºi, în special, de termenii
anglo-americani care au invadat pur
ºi simplu vocabularul românesc.
Primirea de termeni strãini fãrã
trebuinþã ºi numai din lene de a cãuta
echivalentul românesc însemna, în
opinia lui Eminescu, lipsã de respect
pentru limbã. Asemenea cuvinte
reprezintã niºte corpi strãini ce
impun înlocuirea prin termeni
româneºti. Este una dintre
modalitãþile prin care putem stopa
procesul de continuã ºi de
îngrijorãtoare degradare pe care îl
înregistreazã, în prezent, cultivarea
limbii naþionale.

PRACTICÃ, DULCE PRACTICÃ
(Urmare din pag. 1)
În anul care se încheie pentru
ei, au proaspãt în minte amintirea
aplicaþiei în Câmpia Câlnãului,
unde au experimentat cunoºtinþe de
pedogeografie, sau aplicaþiile de
teren la Vulcanii Noroioºi (iatã ºi
vulcani fãrã fum!) sau de la Vidraru
(ce peisaj minunat vãzut de la
nivelul ruinelor cetãþii Poienari!).
Studenþii anului II sunt încã în
sesiune. Se gândesc ºi la practica de
varã. O sãptãmânã în mijlocul
naturii. Practica se va desfãºura în
douã sectoare distincte: Defileul
Dunãrii-Orºova ºi Valea Cernei
(staþiunea Bãile Herculane)-Podiºul
Mehedinþi. Aceastã practicã se
adreseazã, deopotrivã, atât studenþilor
de la specializarea Geografie, cât ºi

stimulare a forþei viului; Managementul organizaþiei în contextul
trecerii la economia bazatã pe cunoºtinþe; Evoluþia instituþiei
protecþiei juridice a drepturilor omului; Dezvoltarea durabilã din
sursele regenerabile de energie; Extreme economice  judeþul
Vâlcea; Modurile de dobândire a dreptului de proprietate; Valori
spirituale, purtãtoare de progres; Încãlzirea globalã, adevãr sau
mistificare; Securizarea transmiterii informaþiilor ºi asigurarea
integritãþii datelor Istoria cãrþii vâlcene - ªcoala de la Râmnic
(1705-1830); Aspecte fiziologice ºi metodice ale dezvoltãrii
calitãþilor motrice în domeniul activitãþii sportive; Contribuþia
muzicii la formarea ºi dezvoltarea personalitãþii umane; Exerciþii
ºi jocuri folosite în orele de educaþie fizicã, pentru creºterea stãrii
emoþionale a elevilor.

Conferinþã ºtiinþificã

Prezent ºi viitor în educaþia
terþiarã: provocãri, tendinþe,
probleme este o temã de mare
actualitate, ce va fi abordatã în
cadrul Conferinþei ºtiinþifice
organizatã, în 26 noiembrie
2010, de cãtre Departamentul
pentru Pregãtirea Personalului
Didactic al Universitãþii Spiru
Haret, la sediul central al
acestuia, strada Ion Ghica nr.13,
Bucureºti.
Având un registru ideatic
destul de întins, sintagma
educaþie terþiarã vizeazã
educaþia
post-secundarã,
incluzând învãþãmântul superior,
dar fãrã a se limita la acesta.
Conceptul include ºi numeroase
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celor de la specializarea Geografia
Turismului. Elementele de interes
prezentate de cadrele didactice
vizeazã atât problematica geografiei
fizice, cât ºi a geografiei umane ºi
economice. Studenþii descoperã ce
a însemnat Dunãrea pentru evoluþia
socialã ºi economicã a zonei, înþeleg

valoarea turisticã a zonei, dar ºi
potenþialul economic. Deoarece
formele carstice sunt numeroase pe
Valea Cernei, este un bun prilej de
a vizita chei ºi peºteri. Climatul
blând al staþiunii Bãile Herculane
poate fi înþeles de fiecare participant
la practicã. Poate cã aceastã
descriere a obiectivelor unei
practici la Orºova este destul de
aridã. De aceea, vã propun sã
rãsfoim împreunã un jurnal de
practicã al unui absolvent, la
vremea când era student (mai precis
o zi din practica de la Orºova).
Noaptea nu prea am dormit, din
cauza cãldurii, dar, la ora 8:00, se
dã startul. Prima oprire, Mãnãstirea
Sf. Ana, aflatã în apropierea pe un interfluviu ºi trecem o punte
staþiunii, construitã, în 1948, de suspendatã, lungã. Unele persoane au
Pamfil ªeicaru. Continuãm apoi sã reþineri, aºa cã sunt îndrumate ºi
ajutate. În jurul orei 15:00, tura se
apropie de sfârºit. Avem program liber
pânã la 18:00; mergem la o baie!
Doamne, ce bine e sã înoþi, dupã o zi
de mers prin praf ºi cãldurã. Sosim în
tabãrã la limitã, pentru a participa la
seminar, unde se aprofundeazã toate
noþiunile prezentate. Apoi ni se
prezintã traseul pentru a doua zi ºi
echipamentul necesar.
Pentru anul II se mai
organizeazã, în timpul anului
universitar, aplicaþii la Giurgiu
(pentru oraº, sectorul de Dunãre, dar
ºi studii pedologice în Câmpia
Burnasului) sau în Dobrogea (Munþii
Mãcin -, din punct de vedere geologic
încã mai pãstreazã caracteristicile
unui orogen - sunt o surprizã pentru
studenþi). Straneitatea peisajului, lipsa
apei, speciile de plante ºi animale sunt
tot atâtea motive de încântare în faþa
naturii.
urcãm pe Dealul Moºului, pânã la
Anul III beneficiazã de o
releu, unde ni se face un tur de aplicaþie itinerantã, în cursul
orizont ºi ni se prezintã o mulþime semestrului II, în Munþii Apusenide date despre zona în care ne aflãm. Depresiunea Transilvaniei. Un prim
Notãm de zor în caiete, dupã care
traseu este Alba Iulia  Blaj - Copºa
o nouã porþie de mers.
Micã  Sibiu  Sãliºte (Pãltiniº). De
Fotografiem þestoasele ºi ne mai la zona defavorizatã Copºa Micã,
ostoim setea cu câte o prunã. Coborâm studentul descoperã Sibiul (numit, pe

bunã dreptate, oraº european). Un alt
traseu este: Sebeº  Cãlan 
Hunedoara - Deva. Cândva aºezãri
de care se legau unitãþi economice
deosebite, acum adâncite în
neputinþa unei economii precare. Al
treilea traseu este: Brad  Þebea 
ªtei  Arieºeni  Câmpeni - Abrud.
Cine nu a auzit de patrulaterul aurifer
are ocazia sã-l ºi vadã (mai ales cã
în una din zile se merge ºi de la
Abrud la Roºia Montanã). În Brad,
este un Muzeu al aurului, care
fascineazã, deopotrivã, specialiºti ºi
nespecialiºti. Vizita la Detunatele
presupune mai multã rãbdare, dar...
ce încântare sã vezi o adevãratã
orgã din coloane de bazalt! Þebea
vine cu toatã încãrcãtura de istorie;
acolo fiecare þânc poate sã-þi spunã,
pe nerãsuflate, cine a fost Avram
Iancu.
Studenþii anului III au mai putut
opta ºi pentru o excurie în Grecia.
Locuri noi, oameni care învaþã sã
facã turism aºa cum învaþã sã
meargã.
Aºadar, dacã eºti student la
Facultatea de Geografie ºi
Geografia Turismului sau vrei sã
urmezi cursurile acestei facultãþi, fii
pregãtit pentru emoþionanta
întâlnire cu natura, la ea acasã, în
practicile studenþeºti.
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PRIN EDUCAÞIE CÃTRE O COMPETITIVITATE DE SENS
Miltiade STANCIU, Ramona ªTEFÃNESCU
Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale
Competitivitatea, în calitate de motor al evoluþiei de sens umanã,
instituþionalã, organizaþionalã, ar trebui sã fie, în secolul al XXI-lea,
dominatã de un cuvânt cheie, responsabilitate. Aceasta ar trebui sã fie
pusã în slujba întregului viu comun format din oameni, comunitãþi, mediu,
instituþii, organizaþii ºi familii, pentru a nu mai înregistra performanþe
de contrasens de tipul organizaþiilor competitive care polueazã mediul,
distrug familii sau afecteazã comunitãþi. Aici apare rolul educaþiei ca
factor modelator al comportamentelor. O educaþie pe contrasens va
produce comportamente de contrasens ºi, implicit, în mare mãsurã,
competitivitate de aceeaºi naturã. Credem cã a sosit timpul sã reflectãm
ºi sã acþionãm mai bine, mai intens ºi mai sãnãtos la implicaþiile actului
educaþional asupra competitivitãþii privitã ca întreg.

Despre educaþie
Educaþia,
prin sistemul de valori pe care se bazeazã, are un rol esenþial

în faptele umane pe întreaga duratã a vieþii. Rolul educaþiei începând de
la cei ºapte ani de acasã pânã la cea postdoctoralã ºi apoi cu formarea
continuã, este importantã atât pentru individul uman, cât ºi pentru
societatea unde acesta munceºte, trãieºte ºi iubeºte. Datoritã efectelor pe
care le genereazã, individul contribuie la creºterea competitivitãþii, într-o
mãsurã mai mare sau mai micã, ºtiut fiind faptul cã existã o legãturã
strânsã între nivelul de educaþie ºi competitivitate.
Educaþia este strâns legatã de dezvoltarea economicã în þãrile dezvoltate,
ºi nu numai, educaþia având un rol economic deosebit. Educaþia însãºi devine
esenþialã pentru economie, spunea celebrul economist american J. K.
Galbraith. Factorul esenþial al evoluþiei individului sau societãþii îl reprezintã
educaþia. Ar trebui ca de cea mai bunã educaþie sã beneficieze toatã
populaþia, inclusiv cei aflaþi cel mai jos pe scara socialã, pentru cã ei au cea
mai mare nevoie de mijloace care sã le permitã acea miºcare ascendentã,
acea evadare din ignoranþã, continua J.K. Galbraith. (1997).
Evoluþia pe scarã socialã a individului uman este condiþionatã de
educaþie. Fãrã educaþie nu existã nimic ºi singurul recurs plauzibil este la
crimã ºi la violenþã (Galbraith, 1997). Pentru evitarea acestor
comportamente de contrasens se cuvine sã asigurãm educaþie de cea mai
bunã calitate pentru toate categoriile sociale.

Educaþia ca suport al dezvoltãrii
Strategiile
de dezvoltare ale statelor trebuie sã aibã ca fundament

educaþia, factor de creºtere a prosperitãþii. Beneficiind de o populaþie
educatã, progresul economic devine, într-o oarecare mãsurã, inevitabil.
Prin educarea, învãþarea ºi formarea capacitãþilor, oamenii pot deveni
mai productivi în timp, iar acest lucru contribuie în mare mãsurã la
procesul de expansiune economicã. Diferenþa dintre talentele naturale
ale diferiþilor oameni este, în realitate, mult mai micã decât credem noi;
geniul diferit, care pare sã-i distingã pe oameni cu profesii diferite  ajunºi
la maturitate, nu este, de cele mai multe ori, atât cauza, cât efectul
diviziunii muncii. Diferenþele dintre caracterele total opuse, dintre un
filosof ºi un portar, de exemplu, par sã provinã nu atât din naturã, cât din
tradiþie, obiceiuri ºi educaþie. Când au venit pe lume ºi în primii ºase sau
opt ani ai existenþei, poate cã erau asemãnãtori, ºi nici pãrinþii, nici prietenii
lor nu puteau remarca vreo diferenþã. (Smith, 1992).
Actualul preºedinte al Statelor Unite, Barack Obama, referindu-se la
educaþie, spunea: Investiþia noastrã în educaþie nu se poate încheia cu
îmbunãtãþirea sistemului ºcolar elementar ºi secundar. Într-o economie care
se bazeazã pe cunoaºtere, în care opt din nouã ocupaþii cu cel mai rapid
ritm de dezvoltare din acest deceniu necesitã competenþe ºtiinþifice ºi
tehnologice, majoritatea salariaþilor vor avea nevoie de o formã de educaþie
superioarã pentru a ocupa locurile de muncã ale viitorului. (Obama, 2008).
Tot el, referindu-se, de data aceasta, la sistemul educaþional din Statele
Unite ale Americii, afirma: Investiþiile în educaþie, ºtiinþã ºi tehnologie
vor contribui mult la creºterea competitivitãþii Americii. Desigur, nici una
din aceste investiþii nu va da rezultate peste noapte. Toate vor stârni
controverse. Investiþia în cercetare ºi dezvoltare ºi în educaþie va necesita
fonduri într-o perioadã în care bugetul nostru federal este deja suprasolicitat.
Dar, dacã nu acþionãm, poziþia noastrã competitivã în lume va cunoaºte un
declin. Dacã acþionãm ferm, economia noastrã va fi mai puþin vulnerabilã
la crize, balanþa noastrã comercialã se va îmbunãtãþi, ritmul de inovaþie
tehnologicã în Statele Unite se va accelera ºi muncitorii americani vor fi în
avantaj ºi se vor adapta mai uºor la economia globalã. (Idem, 2008).
Warren Buffet, preºedintele Berkshire Hathaway ºi deþinãtorul celei
de-a doua mari averi din lume, fãcând legãtura între piaþã, distribuirea
bogãþiei ºi educaþie, spunea: Piaþa liberã este cel mai bun mecanism inventat
vreodatã pentru a utiliza resursele în modul cel mai eficient ºi mai productiv.
Dar piaþa nu prea se pricepe sã asigure distribuirea echitabilã sau raþionalã
a bogãþiei produse. O parte din bogãþie trebuie sã fie reinvestitã în educaþie,
pentru ca generaþia urmãtoare sã aibã o ºansã în viaþã... ªi este logic ca
aceia dintre noi care am beneficiat cel mai mult din economia de piaþã sã
plãtim o cotã mai mare. (Buffet apud Obama, 2008).
Subliniind rolul decisiv pe care l-a jucat ºtiinþa, cunoaºterea umanã, în
general, Laureatul Nobel în medicinã, Albert Szent-Gyõrgyi, afirma: De
fapt, tot ceea ce avem, inclusiv viaþa însãºi, o datorãm ºtiinþei ºi cercetãrii.

Barcelona (2002), au confirmat cursuri care sã pregãteascã astfel de profesioniºti pentru ziua de mâine
Dacã ar fi sã ni se ia tot ceea ce ne-a dat
Evoluþia pe scara socialã a individului este condiþionatã
rolul ºi importanþa educaþiei ºi (Brown, 2006). Educaþia contribuie, de asemenea, la formarea spiritului
cercetarea, civilizaþia s-ar prãbuºi, iar
formãrii ºi au stabilit prioritãþi întreprinzãtor, prin crearea conºtiinþei de propriu angajat, ca o opþiune în
noi am rãmâne goi, cãutând din nou de educaþie
pentru acþiuni concertate la nivel carierã ºi prin dezvoltarea aptitudinilor ºi calificãrii potrivite pentru
caverne( Szent-Gyõrgyi,1981).
Diferenþele dintre un filosof ºi un portar, de exemplu,
european. Pentru îndeplinirea aceasta.
În lumina acestor afirmaþii, pare cel par sã provinã nu atât din naturã, ci din tradiþie, obiceiuri
acestui rol nu este suficient sã se
Dupã pãrerea noastrã, dar ºi a altor cercetãtori, educaþia, pe toate
puþin surprinzãtoare situaþia educaþiei ºi educaþie
aloce fonduri, ci trebuie ca efortul treptele sale, stã la baza creºterii sau scãderii nivelului de competitivitate,
ºi cercetãrii din România, cãreia nu
Investiþia în cercetare ºi dezvoltare ºi în educaþie va
financiar sã fie dublat de o fie cã ne referim la o firmã, organizaþie sau instituþie, ori cã ne referim la
numai cã nu i se recunoaºte rolul foarte
necesita fonduri într-o perioadã în care bugetul nostru
administrare eficientã ºi prin o naþiune ( vezi în acest sens ºi Raportul Comisiei Europene, Regiuni în
important, ci, mai mult decât atât, este
politici educaþionale ºi de formare dezvoltare. Europa în dezvoltare, al patrulea raport privind coeziunea
subminatã continuu, deºi discursurile federal este deja suprasolicitat. Dar, dacã nu acþionãm,
continuã. În cadrul schimbãrilor economicã ºi socialã, 2007). Cu alte cuvinte, considerãm cã nivelul
politicienilor români susþin contrariul. poziþia noastrã competitivã în lume va cunoaºte un declin
O parte din bogãþie trebuie sã fie reinvestitã în educaþie,
impuse de fenomenul globalizãrii, educaþiei este strâns legat de gradul de competitivitate, iar investiþia în
Din pãcate, deºi enunþate, semnate,
economia europeanã trebuie sã se educaþie este una dintre cele mai rentabile investiþii umane, strategiile
asumate ºi angajate de cãtre toate pentru ca generaþia urmãtoare sã aibã o ºansã în viaþã
Dacã ar fi sã ni se ia tot ceea ce ne-a dat cercetarea,
transforme concomitent cu privind educaþia, precum ºi fondurile europene alocate confirmând cele
forþele politice, obiectivele în domeniul
modernizarea sistemului de spuse anterior.
educaþional au rãmas doar la stadiul de civilizaþia s-ar prãbuºi, iar noi am rãmâne goi, cãutând
educaþie. Consiliul European de la
Cu toate acestea, procesul educaþional trebuie aºezat pe noi temelii,
strategii extrem de bune ºi folositoare din nou caverne
Barcelona a recunoscut cã viitorul care sã formeze întâi oameni ºi apoi specialiºti. Problemele grave, cu
României, dar numai pe hârtie.
Strategii extrem de bune ºi folositoare României, dar...
economiei, dar ºi al societãþii care se confruntã omenirea în prezent, se datoreazã modului cum au fost
Inexplicabila punere în practicã a lor numai pe hârtie
europene va depinde de calificãrile educaþi. ªi au fost educaþi sã fie specialiºti nu oameni specialiºti!
reclamã aceste concluzii. La începutul
Investiþiile în educaþie ºi formare genereazã beneficii
cetãþenilor ei ºi cã, acestea, la
Educaþia în Uniunea Europeanã trebuie sã-i ajute pe tineri sã se
anului 2009, spre exemplu, bugetul
atât
pentru
individ,
cât
ºi
pentru
societate
rândul lor, au nevoie de o autoguverneze inteligent. Procesul educaþional trebuie sã fie
educaþiei se micºora, nereuºind sã
Educaþia trebuie sã-i ajute pe tineri sã se autoguverneze
actualizare continuã, caracteristicã respiritualizat, pentru a trece de la actualul mod excesiv birocratic la un
atingã nici mãcar limita minimã
inteligent
societãþii cunoaºterii. Pentru altul, care sã ofere tinerilor libertate ºi responsabilitate în alegerea
autoimpusã de cãtre guvernanþi. În ceea
îndeplinirea acestui deziderat se disciplinelor ºi profesiilor. Parteneriatele între purtãtori de interese
ce priveºte cercetarea, fondurile
generoase, alocate prin Planul Naþional de Dezvoltare II, începând cu cere þãrilor membre amplificarea cheltuielilor totale destinate cercetãrii educaþionale (elevi/studenþi, profesori, familii, comunitãþi etc.) trebuie
anul 2007, au fost reduse considerabil la începutul lui 2009, cu peste ºi dezvoltãrii, pentru a se apropia de nivelul de 3% din produsul naþional sã aibã la bazã principiul câºtig-câºtig, pentru toate pãrþile implicate.
În acest sens, am elaborat un model calitativ, care sã cuprindã câteva
50%, iar incertitudinea pluteºte ºi peste acest an. Putem afirma cã brut, pânã în 2010, ºi mãrirea participãrii finanþãrii prin afaceri la 2/3.
schimbãri relativ accelerate se împletesc cu perioade de aparentã stagnare, Transformarea Uniunii Europene în principala economie din lume bazatã dintre caracteristicile cele mai importante, în opinia noastrã, pentru
pe cunoaºtere va putea fi realizatã numai dacã educaþia ºi formarea vor organizaþia universitarã (vezi fig nr.1).
printr-un proiect greu de prevãzut ºi anticipat.
În acest sens, au fost aplicate ºi principiile înscrise în Procesul funcþiona ca factori de creºtere a economiei, cercetãrii, inovaþiei ºi
Bologna, în ansamblu. Ca un scop în sine ºi nu ca bazã pentru o nouã competitivitãþii, de creºtere susþinutã a numãrului locurilor de muncã, a
În loc de concluzii
construcþie educaþionalã. Aplicarea acestor prevederi mot a mot a generat incluziunii sociale ºi a cetãþeniei active.
Competitivitatea, în calitate de factor determinant al construcþiei
Investiþiile în educaþie ºi formare genereazã beneficii atât pentru individ, europene, poate constitui motorul vieþii economice ºi sociale. Dar o
vii controverse ºi schimbãri criticate de mulþi dintre actorii procesului
educaþional. Eliminarea din start a unor discuþii asupra consecinþelor cât ºi pentru societate; ele sunt comparabile cu investiþiile în capitalul fizic. competitivitate de dragul competitivitãþii este un non sens.
aplicãrii întocmai a prevederilor a condus la ilaritate ºi confuzie. Trei Un Raport al Comisiei Europene (De la Fuente, Ciccone, 2002) Competitivitatea trebuie analizatã prin capacitatea ei de a veni în slujba
sute de ani de istorie diferitã nu pot fi ºterºi prin recomandãri simpliste, concluzioneazã cã investiþia în capitalul uman contribuie, în mod vieþii oamenilor, a vieþii familiilor, a vieþii comunitãþilor, a mediului etc.
cum ar fi recrutarea unui numãr mai mare de studenþi în programele de semnificativ, la creºterea productivitãþii ºi constituie o investiþie atrãgãtoare
Este nevoie, ºi în viziunea noastrã, de o respiritualizare a educaþiei la
master, spune Societatea Academicã din România, în Raportul ei din faþã de cheltuieli alternative, atât la nivelul microeconomic, cât ºi la nivel nivelul tuturor organizaþiilor universitare, din perspectiva sãnãtãþii
social. Existã dovezi, cã la nivel social, investiþiile în domeniul capitalului întregului viu comun format din mediu, oameni, comunitãþi, organizaþii
anul 2007.
Cum am arãtat anterior, nu putem sã vorbim de o continuitate în uman sunt responsabile pentru o proporþie semnificativã de creºtere a întregii ºi familii, pentru punerea bazelor construcþiei unei competitivitãþi de sens.
politicile educaþionale româneºti în ultimii 19 ani, un exemplu, în acest productivitãþi. Un studiu estimativ pentru þãrile care fac parte din Organizaþia
În opinia noastrã, o competitivitate care nu este alimentatã ºi de o
sens, fiind bugetul alocat educaþiei ºi cercetãrii care diferã de la an la an, Europeanã de Cooperare ºi Dezvoltare (OECD) aratã cã participarea la un pregãtire educaþionalã adecvatã poate produce performanþe de contrasens,
variaþiile acestuia antrenând ºi costuri care se vor cuantifica pe termen an adiþional de educaþie medie amplificã creºterea economicã cu pânã la de tipul organizaþiilor competitive care polueazã mediul, sau organizaþii
lung. Rezultatele unei cercetãri efectuate la mijlocul anului 2008, pe un 5%, ca rezultat imediat, ºi, mai departe, cu 2,5%, pe termen lung. OECD a competitive în care angajaþii îºi pierd viaþa, sau organizaþii competitive,
eºantion de 450 de persoane, format din absolvenþii principalelor licee constatat, de asemenea, cã îmbunãtãþirea în domeniul capitalului uman a care produc arme de distrugere în masã etc. Aici intervine rolul educaþiei
bucureºtene, pãrinþii acestora ºi studenþi de la douã universitãþi, au fost cauza creºterii cu 1/2% sau chiar mai mult a creºterii anuale în câteva ca determinant al viitorilor adulþi responsabili, care sã fie formaþi
confirmat anumite tendinþe relevate ºi de alte studii de specialitate, dar ºi dintre þãrile Uniunii Europene, în timpul anilor 90, în comparaþie cu decada în spiritul nu numai al specialiºtilor, ci al OAMENILOR SPECIALIªTI.
faptul cã existã multe probleme nerezolvate în învãþãmântul românesc, anterioarã (OECD, 2002).
Certitudinea speranþei într-o lume europeanã guvernatã de
Cu toate acestea, bãtãlia pentru competitivitate dintre Uniunea competitivitatea bazatã pe responsabilitatea folosirii cunoaºterii, ce are ca
în speþã, în cel universitar. Punctãm, succint, câteva dintre concluziile
cercetãrii (Constantin Popescu, Alexandru Taºnadi, Liana Badea, Miltiade Europeanã ºi Statele Unite ale Americii a dat constant câºtig de cauzã celei fundament educaþia, poate constitui calea de urmat în secolul al XXI-lea.
de a doua putere. Însã, printr-o educaþie
Stanciu, 2009):
 accentul în procesul educaþional românesc superior este pus în mare ºi formare corespunzãtoare, rezultatul se
mãsurã pe cantitatea de informaþii ce trebuie acumulatã de studenþi ºi poate schimba. Un prim pas poate fi
reþinerea talentelor în Europa,
mai puþin pe analiza ºi interpretarea lor printr-o viziune coerentã;
 ºcoala universitarã tehnicizeazã aºa de puternic cunoºtinþele, încât concomitent cu investiþii în cercetare,
le dezumanizeazã. Se ajunge la formarea unui cult al dependenþei faþã de dezvoltare ºi tehnologia de comunicare
muncã, ca ºi cum omul ar trãi ca sã munceascã ºi nu sã munceascã pentru ºi informaþii. Motivele performanþelor
europene scãzute sunt datorate
a trãi bine;
 în domeniul economic, pregãtirea absolutizeazã criteriul profitului diferenþelor existente între dobândirea
financiar, fapt ce a contribuit ca întreaga lume, astãzi, sã asiste la o rupturã de calificãri ºi necesitatea realã a
între economia monetarã ºi cea realã, cu consecinþe dramatice asupra acestora, dar ºi gradulului insuficient de
participare la educaþie a populaþiei apte
sãnãtãþii vieþii economice reale.
ªi mai interesant este faptul cã toate aceste situaþii anormale din de muncã. Spre pildã, pentru ca Uniunea
România se petrec pe fondul unei reconsiderãri evidente a educaþiei ºi Europeanã sã ajungã la un nivel de 87%
cercetãrii în Uniunea Europeanã, ºi, dacã studiem numai bugetele alocate din durata medie a ºcolarizãrii din
anual de þãrile dezvoltate, ne convingem de importanþa lor pentru alte Statele Unite au trebuit sã treacã aproape
þãri comunitare. În Uniunea Europeanã, se pune din ce în ce mai mult 30 de ani (în 1971, acest nivel era de
accent pe know-how-ul forþei de muncã, care poate determina, în mare 70%  Comisia Europeanã, 2002). Cu
mãsurã, menþinerea ratelor de creºtere ºi, într-un plan mai profund, toate acestea, afluxul de specialiºti cu
competitivitatea economiei europene. Politicile de dezvoltare regionale înaltã calificare din Europa, în special
echilibrate devin esenþiale pentru atingerea unor rate de creºtere superioare spre SUA, continuã, mai ales din
pe termen lung care, implicit, se traduc printr-o competitivitate regionalã domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei.
Rãspunsurile principale europene la
ce implicã educaþie de calitate pentru cetãþenii sãi.
Strategia de la Lisabona confirmã cele de mai sus prin propunerea aceste situaþii s-au materializat prin
unor þinte precum: creºterea nivelului de educaþie ºi crearea unui sistem de Programele Cadru pentru Dezvoltarea
formare continuã. Din pãcate, în cadrul Uniunii, în ceea ce priveºte nivelul Tehnologiei ºi Cercetãrii (cel de-al
de educaþie, existã decalaje foarte mari între locuitorii þãrilor membre, ceea ºaselea, respectiv, cel de-al ºaptelea).
ce determinã o capacitate redusã a acestora de a acumula ºi de a-ºi dezvolta
Pe de altã parte, actualul proces
noi competenþe. Bunãoarã, sectoarele cele mai dinamice de activitate, care mondial de restructurare a economiei
depind de know-how-ul absolvenþilor de învãþãmânt superior, se confruntã este o provocare atât pentru specialiºti,
cu o constrângere importantã care înseamnã, de fapt, imposibilitatea de a cât ºi pentru universitãþi. Restructurarea
susþine dezvoltarea ºi de a atrage investiþii comerciale.
economicã înseamnã apariþia cererii de
Educaþia ºi formarea sunt hotãrâtoare pentru realizarea obiectivului profesii noi, cum ar fi cea de
strategic stabilit de cãtre statele membre, la Consiliul European de la meteorolog, specialist în domeniul
Lisabona, pentru a face din Uniunea Europeanã cea mai competitivã ºi vântului, cea de arhitect, specialist în
mai dinamicã societate ºi economie, bazatã pe cunoaºtere, din lume.
domeniul energiei sau cea de inginer,
Fig. nr.1 Caracteristicile organizaþiei universitare sãnãtoase
Întâlnirile ºefilor de stat ºi de guverne, în primãveri succesive, în specialist în reciclarea materialelor ºi
Sursa: Stanciu, Miltiade, Integrarea economicã prin competitivitate. Studiu de caz: relaþia educaþie-competitivitate
cadrul Consiliilor Europene de la Lisabona (2000), Stockholm (2001) ºi înseamnã, implicit, apariþia nevoii de
din perspectiva sãnãtãþii întregului viu comun, tezã de doctorat, Bucureºti, 2009, p.98.












ASIGURÃRILE AUTO ªI RÃSPUNDEREA ÎN ACCIDENTELE RUTIERE
Prof.univ.dr. Marinicã DOBRIN
De ani buni de zile m-am vãzut
în postura de a fi legat prin însãºi
natura statutului ocupaþiei
(manager într-o entitate de
asigurãri, autor/coautor de manuale
de asigurãri-reasigurãri, dascãl ºi,
nu în ultimul rând, de conducãtor
auto de peste 32 de ani), într-un mod
aproape indisolubil legat de
domeniul atât de vast, dar ºi
fascinant totodatã, al rãspunderii
civile auto, ºi asigurãrii CASCO.
Modificãrile structurale ale
problematicii rãspunderii civile
auto în România, au început în urmã
cu 15 ani, odatã cu renunþarea la
legislaþia moºtenitã dinainte de
revoluþie, respectiv vechiul Decret
471/1971.
Legea 136/1995 venea astfel, sã
facã prima breºã conceptualã în
abordarea statutului celui implicat
ca ºi victimã într-un accident rutier,
accentuând în noul context politicoeconomic, rolul acesteia de
reglementare cu caracter de
protecþie socialã prevãzut de
legiuitor.
ASIGURÃRILE AUTO 
PROFIT vs. COTA DE PIAÞÃ
Ca motor de creºtere a pieþei de
profil din România, asigurãrile auto
au constituit subiectul principal al
alinierii la Directivele Europene.
Pentru România, chestiunea
profitabilitãþii în asigurãrile auto se
pune în termeni sensibil diferiþi de
experienþa europeanã, competiþia
pentru cota de piaþã desfãºurându-se în condiþiile în care
daunalitatea în asigurãrile auto este
într-o permanentã ºi acceleratã
creºtere, depãºind-o constant pe cea
înregistratã pentru volumul
subscrierilor.

Criza a afectat ºi piaþa
asigurãrilor, în principal, la nivelul
a douã canale importante de
distribuþie folosite de companii:
cãderea activitãþii de leasing, în anul
2009, ºi creditele acordate de bãnci.
Aºadar, pe segmentul asigurãrilor
generale, piaþa a înregistrat o
creºtere de 2%, iar asigurãrile auto
au reprezentat, ºi în 2009, cea mai
importantã pondere în portofoliile
companiilor (62,6%). Asigurãrile
CASCO au totalizat 3,3 mld. lei,
mai mult cu 6% faþã de 2008, iar
clasa RCA a cumulat 40% din
segmentul auto, cu prime brute
subscrise de 2,1 mld. lei, cu peste
23% peste nivelul din 2008,
conform datelor furnizate de CSA.
Daunele, în 2009, au înregistrat o
creºtere substanþialã. Astfel, pe
CASCO s-au plãtit indemnizaþii de
2,9 mld. lei, mai mult cu 17% faþã
de 2008, iar pe RCA, avansul
daunelor a fost de 27%, 1,5 mld. lei.
Evoluþia defavorabilã a
profitabilitãþii a devenit mult mai
vizibilã în contextul îngustãrii
oportunitãþilor de afaceri. În aceste
condiþii, piaþa stagneazã, iar lipsa
surplusului de venituri nu mai
permite subscrierea pe cash flow.
Astfel, acoperirea artificialã a
pierderilor din surse interne nu mai
este posibilã, iar capitalizarea a
ajuns la un nivel care nu va putea
fi menþinut. Pierderile pe
segmentul auto au crescut la
nivelul pieþei, acestea amplificând
ºi dezechilibrele financiare ale
asiguratorilor.
România are cel mai
neprofitabil segment de asigurãri
generale din Europa de Sud-Est,
marja rezultatelor tehnice intrând
deja pe un trend negativ. Astfel,
evoluþia rezultatului tehnic al

asigurãrilor generale, în ultimii
patru ani, aratã astfel: în 2005, a
fost de -30 mil. EUR, în 2006, de 275 mil. EUR, în 2007, -115 mil.
EUR, în 2008, -236 mil. EUR, iar
la nivelul anului 2009 se estimeazã
o cifrã mai mare.
Lupta pentru cota de piaþã,
într-un mediu dominat de
asigurãrile auto, precum ºi nevoia
de lichiditãþi au determinat o mare
presiune asupra tarifelor RCA,
generând, în schimb, dezechilibre
în daunele plãtite de cãtre
companii.

am observat o creºtere de doar
20% a tarifelor în acest an ºi aº
vrea sã menþionez cã valoarea
medie a poliþei RCA din România
este de 80 EUR, în timp ce chiar
ºi în Bulgaria aceasta este de 150
EUR, iar în þãrile UE ajunge ºi la
500 EUR, potrivit Preºedintelui
CSA.
Subdimensionarea primelor pe
RCA este evidenþiatã ºi în raportul
FMI din acest an, unde sunt fãcute
douã recomandãri industriei de
asigurãri pe acest segment:
suplimentarea capitalului aferent

În ceea ce priveºte tarifele
practicate pentru RCA, acestea
sunt liberalizate în toatã Uniunea
Europeanã ºi sunt stabilite de
companii pe baza calculelor
actuariale. În cercetãrile efectuate,

activitãþii de asigurãri auto, cel
puþin în cazul asiguratorilor care
practicã prime necorelate cu
riscurile asumate, ºi revizuirea
nivelului primelor ºi rezervelor
pentru CASCO ºi RCA.

MODIFICÃRI RECENTE ÎN
LEGISLAÞIA
ASIGURÃRILOR AUTO
Dupã o perioadã îndelungatã de
amânare de circa doi ani, generatã
de motivaþii atât obiective, cât ºi
subiective, la data de 01.07.2009
prin Ordinul nr.21/2008 al
preºedintelui
Comisiei
de
Supraveghere a Asigurãrilor (CSA)
intrã în vigoare ºi devine
operaþionalã ºi în România
procedura de regularizare pe cale
amiabilã a daunelor pe baza
Constatului Amiabil de accident,
care în premierã eliminã
obligativitatea pãrþilor de a se
supune unei rezoluþii de vinovãþie
datã de organul constatator al
accidentelor rutiere - poliþia rutierã
- aºa cum era legiferat prin
Regulamentul Rutier-OUG nr.195/
2002, actualizat prin OUG 63/2006,
fie ea ºi contestabilã prin cãile
legale de atac.
Pentru prima datã, alãturi de
Ordinul nr.12/2008 al preºedintelui
CSA privind emiterea de cãtre
asiguratori a Autorizaþiilor de
Reparaþie, care devenise deja
operaþional cu câteva luni mai
devreme, întreaga abordare
proceduralã în regularizarea
daunelor ocazionate de accidente
rutiere capãtã cu totul o altã
perspectivã, asiguratorii RCA fiind
puºi în faþa dilemei fundamentale
de a soluþiona pentru fiecare caz ºi
rãspunderea în producerea
accidentului
ºi
nu
doar
problematica unilateralã a evaluãrii
mãrimii prejudiciului, respectiv a
indemnizãrii celui pãgubit. În
consecinþã, trebuie sã fie gãsite
soluþii metodologice concrete de
gestionare a noilor fluxuri create în
regularizarea daunelor.
În prezent, piaþa româneascã se
gãseºte într-o fazã incipientã de
reglementare proceduralã pe cale

amiabilã a problematicii rãspunderii
comune ºi a culpei comune, prin
aplicarea prevederilor art. 8 din
Ordinul preºedintelui CSA nr. 21/
2008, articol care a avut ca efect
semnarea de cãtre asigurãtorii RCA
a unui Protocol comun privind
stabilirea rãspunderii regimului
probator, în cazul despãgubirilor
datorate ca urmare a accidentelor
auto.
Modificarea
legislativã
introdusã la 1 iulie 2009 are în
vedere preluarea parþialã de cãtre
companiile de asigurãri a activitãþii
de constatare, pentru a simplifica
procedura în caz de accident rutier
pentru persoanele implicate. În cel
de-al doilea semestru al anului
2009, raportul dintre asiguratori ºi
poliþie, în ceea ce priveºte
constatãrile, a fost de 69,5% la
29,5%.
Pe lângã introducerea de la
jumãtatea anului trecut a constatãrii
amiabile, anul 2010 a marcat ºi
implementarea sistemului BonusMalus, precum ºi emiterea poliþelor
RCA în format electronic,
modificãri legislative ce au drept
scop un mai bun control asupra
segmentului RCA.
Sistemul
Bonus-Malus
presupune încadrarea clienþilor
companiilor de asigurãri în douã
categorii, în funcþie de istoricul de
daune din anul 2009. Astfel, în
intervalul ianuarie-martie 2010,
95% dintre clienþii companiilor de
asigurãri au fost bonusaþi, în timp
ce doar 5% dintre persoane au fost
încadrate în categoria malus, iar
sistemul de emitere electronicã
rafineazã evidenþa CEDAM, putând
genera o mai mare acurateþe privind
gradul de cuprindere în asigurare.
Totodatã, trecerea de la circuitul
actual de acordare a despãgubirii,
cunoscut de practica din România -

constatare, reparare, regularizare, plata finalã -, la cel
normal (reglementat în februarie
2010, prin modificarea normei
RCA) - constatare ºi evaluare a
daunei, regularizare, plata
efectivã cãtre client ºi, abia dupã
aceea, repararea - ar avea avantaje
indiscutabile pentru eficientizarea
acestui proces. Dintre acestea, cele
mai importante sunt diminuarea
fraudelor, existenþa unui istoric,
reducerea timpului de lucru ºi de
rezolvare a daunelor, toate acestea
aducând un beneficiu evident
pãgubitului, în primul rând, precum
ºi un statut respectabil profesiei de
expert în evaluare de daune.
Unii asigurãtori din piaþã
prevãd, totuºi, o creºtere a pieþei
asigurãrilor auto, bazatã pe factori,
cum ar fi: creºterea valorii medii a
maºinilor din parcul auto (ºi,
respectiv, creºterea valorii asigurate
ºi a cotaþiei de primã), sporirea
parcului auto ºi creºterea gradului
de penetrare a acestui segment de
asigurãri, datoritã conºtientizãrii
mai mari a nevoii de asigurare.
În perspectivã, în cazul
asigurãrilor RCA se impune a fi
pecizat cã, totuºi, nivelul cotaþiei de
primã va creºte în continuare atât
din cauza diferenþialului încã
substanþial faþã de practica
europeanã, cât ºi datoritã creºterii
limitelor de despãgubire pentru
accidente. Frauda ºi încercãrile de
fraudã în asigurãri au luat amploare
în România, pe fondul crizei
financiare, se aratã în primul numãr
al e-Jurnal de asigurãri, editat de
UNSAR. În perioada 2008-2009,
asigurãrile CASCO, în special cele
aferente contractelor de leasing, au
fost motorul de creºtere a fraudei
în asigurãri.
În câþiva ani, despãgubirile pe
vãtãmãri corporale vor avea cea mai

mare pondere în valoarea
despãgubirilor plãtite de asiguratori,
deci, primele de asigurare la RCA
vor trebui sã sufere majorãri. Noi,
ca þarã, avem obligaþia de a majora
limitele de despãgubire, pânã în
anul 2012, la 1 milion euro pentru
daune materiale ºi la 5 milioane
euro pentru vãtãmãri corporale.
Cererile pentru despãgubiri pe
vãtãmãri corporale au crescut foarte
mult, iar, de doi ani, se construieºte
jurisprudenþa pentru indemnizaþii
foarte mari pe acest segment, în
sens negativ. Astfel, primele mici la
RCA pot acoperi despãgubiri
decente, justificate prin devize,
facturi etc., însã pe vãtãmãri
corporale ºi daune morale,
asiguratorii sunt la discreþia
instanþelor, daunele putând ajunge
chiar ºi la câteva milioane de euro.
Totodatã, în lipsa unor mãsuri
de control al daunalitãþii, pãrerea
mea este cã aceasta va creºte de
peste patru ori pe segmentul
CASCO, în condiþiile în care
conjunctura actualã amplificã
riscurile menþinerii rezultatelor
nefavorabile pe segmentele auto.
În concluzie, perspectivele de
revenire a economiei în viitorul
apropiat sunt destul de pesimiste,
cele privind realizarea unui volum
însemnat de new business sunt
aproape inexistente, iar majoritatea
companiilor de asigurare, asigurarereasigurare, sperã cel mult la o
stagnare a pieþei în 2010. Dacã
alãturãm acestui context ºi
problemele specifice pieþei de
profil din România, dominatã încã
de segmentul auto, problemele
ridicate de accentuarea procesului
de fraudã ºi de controlul limitat
al daunalitãþii este, implicit
obligatoriu, ca acest an sã fie
destinat regândirii strategiilor de
business.
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Oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret
specializãrile: DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ

ªoseaua Berceni nr. 24,
sector 4, Bucureºti

Strada Turnului nr. 5,
Braºov

Strada Unirii nr. 32-34,
Constanþa

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

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; 021 334 47 99; 021 334 47 23
e-mail: decanat_drept@spiruharet.ro;
ushdrept_master@spiruharet.ro

În ce constã admiterea
la studii universitare
de licenþã?
Admiterea în anul I se face, în principal, pe baza
rezultatelor obþinute la examenul de bacalaureat, a fiºeichestionar ºi a discuþiei pe care o poartã un membru al
comisiei de admitere cu fiecare candidat în parte, pe
marginea rãspunsurilor din fiºa-chestionar.
Fiecare candidat înscris la admitere va completa
anexa 1 la fiºa chestionar, date necesare pentru Registrul
Matricol Unic.
Pentru domeniile/specializãrile: arhitecturã, teatru,
muzicã, culturã fizicã ºi sport, limbi ºi literaturi strãine,
facultãtile pot include, în structura admiterii, ºi teste de
cunoºtinte, teste de limbã, teste de aptitudini ºi
vocationale, probe practice etc.
Fiºa-chestionar se semneazã de cadrul didactic care
a realizat interviul ºi se valideazã de conducerea facultãþii
respective.
Rezultatele admiterii se comunicã dupã susþinerea
interviului ºi, dupã caz, a testelor specifice specializãrilor
vocaþionale.

telefoane: 0241 54 14 90; 0241 54 14 91;
0241 54 50 15
e-mail: ushdcta@spiruharet.ro

Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã, Constanþa

telefon: 0268 54 80 44, int. 111
e-mail: ushsabv@spiruharet.ro

Facultatea de ªtiinþe
Juridice ºi Administrative,
Braºov

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

Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã,
Craiova
Domenii de studii universitare de licenþã
 DREPT, specializare autorizatã sã funcþioneze provizoriu, conform
HG 693/2003; 4 ani, 240 de credite transferabile
 ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, specializare autorizatã sã funcþioneze
provizoriu, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite transferabile

Domenii de studii universitare de licenþã
 DREPT, specializare acreditatã sã funcþioneze, conform HG 676/2007;
Domenii de studii universitare de licenþã
4 ani, 240 de credite transferabile

ADMINISTRAÞIE
PUBLICÃ, specializare acreditatã sã funcþioneze,
 ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, specializare autorizatã sã funcþioneze
conform
HG
676/2007;
3 ani, 180 de credite transferabile
provizoriu, conform HG 940/2004; 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. ªtiinþe penale
Programe universitare de masterat Bologna II,
2. Instituþii ale dreptului civil
patru semestre, 120 de credite transferabile
3. Drept comunitar
1. Studii europene de administraþie publicã
2. Administraþia, dreptul ºi managementul serviciilor publice ºi protecþiei
Programe postuniversitare de masterat,
mediului
trei semestre, 90 de credite transferabile
1. ªtiinþe penale
Programe postuniversitare de masterat,
2. Dreptul afacerilor în context european
trei semestre, 90 de credite transferabile
3. Drept comunitar
1. Studii europene de administraþie publicã
4. Instituþii de drept civil

Când se organizeazã admiterea?

Bulevardul General Praporgescu nr. 22,
Râmnicu-Vâlcea
telefon: 0250 73 55 87

Pentru anul de învãþãmînt 2010-2011, admiterea în ciclul de studii universitare de licenþã se desfãºoarã astfel: e-mail: ushdvl@spiruharet.ro
 în perioada iunie-septembrie a.c., pentru candidaþii posesori de diplomã de bacalaureat din promoþiile anterioare
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã,
anului 2010;
Râmnicu-Vâlcea
 în perioada iulie-septembrie a.c., pentru candidaþii absolvenþi de liceu ai promoþiei 2010, care au promovat
examenul de bacalaureat, pe baza adeverinþei eliberate de liceu (în care se precizeazã media generalã ºi notele
Domenii de studii universitare de licenþã

DREPT,
specializare
acreditatã sã funcþioneze, conform HG 922/2008;
obþinute la probele susþinute, mediile obþinute în anii de liceu, termenul de valabilitate ºi cã nu a fost eliberatã
4 ani, 240 de credite transferabile
diploma de bacalaureat), pânã la dobândirea diplomei de bacalaureat.
Admiterea la programele de masterat se realizeazã în perioada 15-28 septembrie 2010, pentru toþi cei care
s-au înscris în perioada 1 iunie - 15 septembrie 2010 ºi respectã prevederile Regulamentului privind organizarea
ºi desfãºurarea studiilor de masterat al Universitãþii Spiru Haret.

Unde se fac înscrieri?
Înscrierea ºi admiterea se desfãºoarã la sediul central al Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, str. Ion Ghica
nr. 13, sectorul 3, la sediile facultãþilor din Bucureºti, Constanþa, Braºov, Craiova, Râmnicu-Vâlcea, CâmpulungMuscel, Blaj ºi la Centrele Tehnologice ale Universitãþii Spiru Haret din þarã ºi din strãinãtate.

Cine poate candida?
Pot candida la admiterea în învãþãmântul superior, în ciclul de studii universitare de licenþã, absolvenþii de
liceu cu diplomã de bacalaureat sau diplomã echivalentã cu aceasta.
La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat, ciclul II Bologna, pot candida absolvenþii cu
diplomã de licenþã ai ciclului I de studii universitare, cu durata de trei ani, precum ºi absolvenþii cu diplomã de
licenþã sau echivalentã ai studiilor universitare de lungã duratã.
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat, ciclul ll Bologna, se face în domeniul în
care a fost dobânditã diploma de licenþã sau în domenii complementare acestuia.
La admiterea la studii postuniversitare de masterat pot candida numai absolvenþii cu diplomã de licenþã sau
echivalentã a studiilor universitare de lungã duratã.
Pot candida, de asemenea, cetãþenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparþinând Spaþiului
Economic European ºi ai Confederaþiei Elveþiene în aceleaºi condiþii prevãzute de lege pentru cetãþenii români,
inclusiv în privinþa taxelor de ºcolarizare. Recunoaºterea studiilor efectuate de cãtre aceºtia în þãrile de domiciliu
se va realiza de cãtre direcþia de specialitate din cadrul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
Cetãþenii strãini au obligaþia sã prezinte un certificat de competenþã lingvisticã pentru limba românã, eliberat de
cãtre instituþii abilitate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului. Aceeaºi condiþie se impune ºi
în cazul transferurilor cursanþilor între instituþiile de învãþãmânt superior acreditate, care, potrivit legii, au dreptul
sã ºcolarizeze cetãþenii strãini ºi sunt recunoscute de cãtre statul român.

FACILITÃÞI PENTRU STUDENTUL HARETIST:

 fiii de þãrani, de cadre didactice, de pensionari  achiziþie de manuale, cursuri universitare ºi alte

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;

Strada Vasile Conta nr. 4, Craiova

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.

În ce constã admiterea
la studiile de masterat?

Admiterea la studiile de masterat, se face pe baza
concursului de admitere, care constã în:
 analiza de cãtre Comisia de admitere a documentelor
existente în dosarul de înscriere prezentat de candidat,
vizînd indeplinirea condiþiilor de legalitate;
 participarea candidatului la un interviu, organizat
la sediul facultãþii sau prin videoconferinþã, prin care
Comisia de admitere evalueazã: motivaþia opþiunii sale
pentru programul respectiv de studii de masterat;
activitatea sa profesionalã, ºtiinþificã ºi publicisticã
desfãºuratã; informarea bibliograficã vizând
specializarea masteratului ºi actualitatea acesteia;
abilitãþile candidatului pentru cercetare ºtiintificã;
abilitãþile de comunicare, gândire sinteticã, cunoºtinþe
fundamentale în domeniul de studii etc.;
 în funþie de specificul programului de masterat, se
pot organiza teste de cunoºtinþe (pe baza unei tematici
ºi a unei bibliografii comunicate în prealabil
candidaþilor), teste de limbã, teste de aptitudini, precum
ºi alte forme de testare a pregãtirii candidatului, a
disponibilitãþilor sale sau a vocaþiei pentru domeniul
respectiv de masterat.
Fiecare facultate organizatoare de programe de studii
de masterat poate stabili criterii specifice de admitere.
Aceste criterii specifice vor fi aduse la cunoºtinþa
candidaþilor prin afiºare pe pagina de Internet a facultãþii,
pânã cel târziu la data începerii înscrierilor la concursul
de admitere.
Rezultatul admiterii la studiile de masterat se
comunicã, prin afiºare la avizier ºi pe Internet, în cel
mult 24 de ore de la încheierea acesteia. Dupã afiºarea
listelor candidaþilor admiºi, aceºtia se vor prezenta
pentru a încheia contractul de studii ºi pentru a completa
fiºa de înscriere în anul universitar 2010-2011.
În baza rezultatelor la admitere, se efectueazã, prin
Decizie a Rectorului Universitãþii, înmatricularea
masteranzilor ºi înscrierea lor în Registrul matricol.
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AVEM NEVOIE DE SUCCES! EI NI-L OFERÃ
România la Festivalul Internaþional
de Poezie de la Genova
La ediþia din acest an a Festivalului Internaþional de Poezie de la
Genova, România va fi reprezentatã de poeta Svetlana Cârstean ºi de
traducãtoarea Ileana Maria Pop. Festivalul, cea mai importantã
manifestare de gen a Italiei, ajuns la cea de-a XVI-a ediþie, se desfãºoarã
în perioada 10-20 iunie.
Svetlana Cârstean a obþinut, cu volumul
de versuri Floarea de menghinã, apãrut la
Editura Cartea Româneascã, în 2008, o serie
de premii importante: Premiul pentru poezie
conferit de Radio România Cultural pentru
anul 2008, Premiul pentru debut al revistei
România literarã, Premiul Naþional Mihai
Eminescu pentru Poezie Opera Prima, 2008,
ºi Premiul Uniunii Scriitorilor din România
pentru debut. Svetlana Cârstean soseºte la
Genova de la Paris, unde efectueazã, în
prezent, o prestigioasã rezidenþã pentru
scriitori, la centrul Recollets.
Traducãtoarea Ileana Maria Pop este cea
care a tradus, în premierã, în limba italianã, opt poeme din volumul
Floarea de menghinã, al Svetlanei Cârstean (Insomnia, Ora 6 dimineaþa,
Visul, Continuarea visului, Una, Douã, Sunt femeie, Balada ghetelor de
lac) ºi trei poeme din volumul Miau, spun pe lângã picioarele tale sau
Mareea roz, volum în curs de publicare (Portretul tãu sau Când mi-ai
povestit despre Gertrude, A new girl in town I, A new girl in town II).
Prima lecturã bilingvã a acestor poezii are loc joi, 17 iunie, de la ora
21.00, la Palatul Ducal din Genova, iar a doua, vineri, 18 iunie, de la ora
21.00 în Sala P. Bozzo din Bogliasco, informeazã IRCCU. În afara
dezbaterilor ºi a lecturilor propriu-zise, Festivalul va cuprinde o serie de
manifestãri tip performance, reading, lansãri de carte, proiecþii de film,
excursii tematice, mese rotunde etc.
De-a lungul ediþiilor precedente, Festivalul a însumat circa 800 de
invitaþi din 82 de þãri, printre care nume importante ale literaturii
contemporane (Wole Soyinka, Derek Walcott, Czeslaw Milosz, Michel
Houellebecq, Alejandro Jodorowsky etc.), Festivalul se bucurã de sprijinul
regiunii Liguria, al provinciei ºi primãriei din Genova, de patronajul
Comisiei Europene ºi al UNESCO.
Începând din 2008, s-a lansat secþiunea European Voices, destinatã
poeþilor din þãrile membre ale Uniunii Europene. Datoritã succesului de
care s-a bucurat în anii precedenþi, în acest an, secþiunea se desfãºoarã pe
durata a 5 zile (14-18 iunie). Participã poeþi din 20 de þãri, printre care
Adonis (Siria), Arjan Leka ºi Besnik Mustafaj (Albania), Benny Andersen
(Danemarca), Krisztina Toth (Ungaria), Sibila Petlevski (Croaþia), Johanna
Venho (Finlanda), Leons Briedis (Letonia), Athina Papadaki (Grecia),
Semier Insayif (Austria), Javier Krahe (Spania), Bejan Matur ºi Tugrul
Tanyol (Turcia), Dato Magradze (Georgia).

România preia preºedinþia EUNIC
România preia joi, 17 iunie 2010, prin preºedintele Institutului Cultural
Român, Horia-Roman Patapievici, preºedinþia EUNIC  European Union
National Institutes for Culture. Evenimentul are loc în cadrul întâlnirii
conducãtorilor institutelor din reþeaua EUNIC, desfãºuratã la Bucureºti, la
sediul ICR, în zilele de 17 ºi 18 iunie.
Preluarea preºedinþiei EUNIC urmeazã
alegerii lui Horia-Roman Patapievici în
funcþia de vicepreºedinte al organizaþiei, la
reuniunea EUNIC din 2008 de la Berlin.
Potrivit ICR, la întâlnirea de la
Bucureºti participã, printre alþii, Delphine
Borione, director, Departamentul de Politici
Culturale, Ministerul Afacerilor Externe
(Franþa), Judit Hajba, director internaþional
al Balassi Institute (Ungaria), Hans GeorgKnopp, secretar general al Goethe Institut
(Germania), Martin Davidson, director
general al British Council (Marea Britanie),
Finn Andersen, secretar general al
Institutului Cultural Danez.
EUNIC (www.eunic-europe.eu) este reþeaua institutelor culturale
naþionale din Europa, constituitã la Praga, în 2006, la iniþiativa British
Council. În prezent, EUNIC reuneºte 29 de organizaþii culturale de nivel
naþional din 26 de þãri europene, printre care instituþii de mare prestigiu,
precum British Council, Institut Français, Goethe Institut, Instituto
Cervantes, Instituto Camões, Institutele Italiene de Culturã.
În primavara lui 2008, a fost constituitã reþeaua localã EUNIC România.

Artã contemporanã româneascã
la Berlin
Bienala Berlinezã, aflatã la a ºasea ediþie, se desfãºoarã între 11 iunie
ºi 8 august, în diferite locaþii din capitala germanã. Ea reuneºte, sub titlul
was drauBen wartet/ what is waiting outside, viziunile a 46 de artiºti
contemporani
reprezentativi,
încercând sã defineascã un afarã,
care nu poate fi fixat
ºi care depinde
întotdeauna de o
raportare personalã la
realitate.
Artistul român
Ion Grigorescu participã la eveniment
- organizat de Kunst
Werke - Institute for
Contemporary Art ºi
finanþat de Fundaþia Federalã de Culturã a Germaniei cu circa 2, 5 milioane
de Euro - cu sprijinul Institutului Cultural Român Titu Maiorescu
din Berlin.
La Berlin, Ion Grigorescu este prezent cu lucrãrile video Sleep (2008),
Oedip, The Wanderer, fotografia Topbottom ºi unul dintre jurnalele sale.
Curatoarea bienalei din acest an, Kathrin Rhomberg, din Austria, îl
cunoaºte pe artistul român din 2009, când a organizat la Muzeul de Artã
Modernã din Varºovia o Expoziþie personalã retrospectivã a lui Ion
Grigorescu, cu titlul In the Body of the Victim: 1969 - 2008.

Ciprian Mureºan
la Galeria Plan B
În cadrul parteneriatului strategic dintre Institutul Cultural Român din
Berlin ºi Galeria Plan B, pe 11 iunie a fost vernisajul expoziþiei lui Ciprian
Mureºan. Curatorul expoziþiei, care
va fi deschisã pânã la data de 31 iulie
2010, este Mihnea Mircan.
Expoziþia dovedeºte, o datã în
plus, diversitatea mijloacelor de
exprimare ale artistului - filme de
animaþie, desene, instalaþii video,
obiecte - ºi este structuratã pe
principiul afectiv ºi artistic al textelor
dramatice ale Savianei Stãnescu.
In paralel cu expoziþia de la Plan
B, Ciprian Mureºan va expune în
perioada imediat urmãtoare ºi la
Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.), în cadrul unui overview-solo show
al cãrui curator este, de data aceasta, chiar directorul n.b.k., cunoscutul
teoretician Marius Babias.
Ciprian Mureºan a mai participat ºi la expoziþiile: The Seductiveness
of the Interval (Bienala de la Venetia 2009), The Generational: Younger
Than Jesus, New Museum, New York (2009), Centre Pompidou, Paris
(2010), Bienala de la Sydney (2010).

Am primit la redacþie douã superbe volume CARMINA
BALCANICA, revistã a spiritualitãþii ºi culturii sud-est europene.,
directori fondatori Dan Anghelescu ºi Vasile Datcu. Redactor ºef al acestei
publicaþii este profesor universitar doctor Mihaela Albu, cadru didactic
la Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice de la
Universitatea Spiru Haret. Din colegiul de redacþie fac parte specialiºti,
profesori universitari, academicieni din România, Bulgaria, Grecia,
de activitatea sa, precum ºi obiecte Macedonia, Serbia, SUA.
Aºadar, de ce Carmina Balcanica ?
ce i-au aparþinut.
Primul zbor, cu aparatul Vlaicu
I, a fost efectuat la 17 iunie 1910, pe
aerodromul Cotroceni. Prin el,
România a devenit a treia þarã din
lume, dupã SUA ºi Franþa, în ceea
ce priveºte performanþa realizãrii
Prof. univ. dr. Mihaela ALBU
unui aparat de zbor autohton,
Spaþiul sud-est european a fost Ideea de democraþie s-a nãscut la
original. Evenimentul este socotit
prin
constantele poalele Athenei. Ideea de constituþie
data de naºtere a aviaþiei româneºti. analizat
Primul avion al lui Vlaicu cântãrea, antropogeografice, dar ºi prin a apãrut în spaþiul grecesc.
cu pilot cu tot, 300 kg ºi era propulsat destinul istoric comun care a conferit Creºtinismul avea sã se rãspândeascã
de douã elice, care se roteau în sens multe similitudini politice, religioase în Europa prin marea operã
invers. La primul sãu zbor, aparatul ori culturale þãrilor din regiune. apostolicã începutã în Grecia. Într-un
Aceastã cetate naturalã a unei mari recent interviu, academicianul
unitãþi geografice, cum o definea român Rãzvan Theodorescu
V. Papacostea, ºi a unei mari unitãþi reamintea cã, deºi la Sarajevo se va
istorice, adãugãm noi, a determinat, declanºa Primul Rãzboi Mondial,
totodatã, ºi multiple interferenþe n-ar trebui sã dãm uitãrii cã Sarajevo
culturale.
a fost cândva perceput ca un nou
Balcani, Balcanitate, Balcanism! Ierusalim, acolo convieþuind toate
Termenul din urmã a acumulat - în civilizaþiile: musulmanã, creºtinã,
timp - o conotaþie vãdit peiorativã. mozaicã. ªi astfel de exemple ar
Gândirea stereotipã - ºi nu tocmai putea continua. Se uitã astfel cã
inocentã - a unui Occident orgolios Balcanii, priviþi azi ca un tãrâm al
pare a continua (încã) sã plaseze intoleranþei, au fost cândva model ºi
asupra lui un stigmat negativ. pildã de toleranþã.
Spiritualitatea, arta, cãrþile de
Plecând de la ceea ce-l atrãsese
înþelepciune, ca ºi toate formele de pe marele istoric român N. Iorga
interpenetraþie spiritualã ar trebui sã  Orientul ce cuprinde Estul
justifice o depeiorativizare a Europei ( ... ) participând la
modului în care este privitã ºi civilizaþia Europei - intenþionãm ca
înþeleasã lumea Levantului. În acest prin revista cu nume sugestiv
sens, existã deja solide argumente: (Carmina Balcanica) sa revelãm nu
toate temeiurile civilizaþiei europene numai specificul cultural al fiecãrei
îºi au sorgintea în spaþiul balcanic. þãri din aceastã unitate ºi al

Carmina Balcanica
ºi dialogul intercultural

Vlaicu I a zburat pe o distanþã de 50
m, la o înãlþime de 3-4 m de sol.
Referindu-se
la
acest
eveniment crucial pentru aviaþie,
Aurel Vlaicu a scris în cartea sa,
Impresii din vãzduh: Bucuria
cea mai mare, însã, am simþit-o
cînd am zburat pentru prima oarã
la Cotroceni. Nu m-am ridicat
atunci mai sus de patru metri. Cu
toate acestea, nici Alpii nu mi-i
închipuiam mai înalþi ca înãlþimea
la care mã ridicasem eu. Fiindcã,
patru metri erau, atunci, pentru
mine, un record formidabil, un
record care îmi consacra maºina.
Zburasem. ªi asta era principalul.

Sãptãmâna Filmului Românesc la Nisa
În perioada 9-15 iunie 2010, s-a desfãºurat, în Franþa, cea de-a treia
ediþie a Sãptãmânii Filmului Românesc de la Nisa. Un numãr de 14 au
fost proiectate în faþa publicului francez.
Potrivit ICR, în cadrul
festivalului au fost proiectate
lungmetrajele Amintiri din epoca de
aur, regia Hanno Hofer, Rãzvan
Marculescu, Cristian Mungiu,
Constantin Popescu, Ioana Uricaru,
Cealaltã Irina, regia Andrei
Gruzsniczki, Mãnuºile Roºii, regia
Radu Gabrea, Cea mai fericitã fatã
din lume, regia Radu Jude, Nuntã în
Basarabia, regia Nap Toader, Eu
când vreau sã fluier, fluier, regia
Florin ªerban, documentarul Noul
val al filmului românesc, regia
Marius Doicov, Vincent Guyottot,
ºi scurtmetrajele Munceºte acum,
regia Ion Puican, Cântarea
cântarilor, regia Gheorghe Preda,
Pe aripile vinului, regia Corneliu
Porumboiu, Cãmila din pozã, regia
Rodi Cotenescu, How Do You Do, regia Gabriel Achim, Balastiera,
regia Adina Pintilie & George Chiper, Medalia de onoare, regia Cãlin
Peter Netzer.
Evenimentul a fost organizat de Consulatul Onorific al României la
Nisa, cu sprijinul Centrului Naþional al Cinematografiei, Consiliul Alpilor
Maritimi, Institutul Cultural Român ºi UNATC.

In perioada 14-18 iunie 2010, la Centrul Cultural Palatele
Brâncoveneºti de la Mogoºoaia, se desfãºoarã a III-a ediþie a Academiei
de Varã EUNIC- European Union National Institutes for Culture.
Academia este organizatã de Institutul Cultural Român cu sprijinul reþelei
EUNIC din Bucureºti, sub preºedinþia Institutului Polonez.
Academia de Varã EUNIC îºi propune sã ofere o introducere în
strategia EUNIC ºi în modalitãþile sale de lucru, dar ºi un cadru pentru
formularea unor proiecte concrete. Printre temele vizate figureazã teoria
ºi practica selecþiei, dezvoltãrii ºi managementului proiectelor,
activitatea în reþea, PR ºi poziþionare publicã. Participanþii la program
sunt tineri manageri de proiect ºi experþi din cadrul institutelor ºi
centrelor culturale din reþeaua EUNIC de la Copenhaga, Paris, Varºovia,
Stockholm, Lisabona, Bucureºti º.a. Lucrãrile acestei ediþii vor fi
moderate de Benjamin Wunsch-Grafton, trainer, absolvent
al Universitãþii Oxford (Master of the Arts, studii de germanã ºi
filozofie).
Un obiectiv specific al ediþiei din acest an este iniþierea unui proiect
dezvoltat în cooperare în domeniul artei contemporane, informeazã ICR

Zburasem.
ªi asta era principalul

Muzeul Aviaþiei deþine o
colecþie ce cuprinde 87 de piese ce
au aparþinut inginerului Aurel
Vlaicu. Dintre acestea fac parte
schiþe ºi desene de execuþie pentru
avioanele Aurel Vlaicu nr. I - 1910,
Aurel Vlaicu nr. II - 1911,
documente de studii de la
Politehnica din Budapesta ºi din
Munchen, corespondenþa cu
Ministerul de Rãzboi ºi cu familia,
plachete ºi medalia ordinului
Steaua României în grad de
cavaler, cu care a fost decorat,
dedicaþii de la I.L. Caragiale ºi
Spiru Haret, alte documente legate

Aquarele, graficã, schiþe de design vestimentar, costume ºi ilustraþie
de carte, proiecte realizate de-a lungul anilor, toate purtând semnãtura
artistei plastice Ana Cioclov vor fi expuse la Budapesta. Expoziþia
intitulatã Mãtase, creion, aquarela a
artistei Ana Cioclov va fi vernisatã joi,
17 iunie, la sediul ICR Budapesta.
Expoziþia va putea fi vizitatã în
perioada 17 iunie  30 septembrie 2010,
informeazã ICR.
Ana Cioclov este membru onorific
al Institutului de Modã din New York.
S-a remarcat, de asemenea, ca pictor,
participând la numeroase expoziþii de
picturã în ulei cu opere post-abstracte ºi
figurative. Ana Cioclov este ºi o
cunoscutã scriitoare. A publicat, în ediþii
multilingve, numeroase volume de
nuvele cu tentã feministã: Sãrutul
Interzis (Forbidden Kiss), Augusta Pub.
House, Timiºoara, 1998, Scara de Mãtase (Die seidene Leiter) Augusta
Pub. House, Timiºoara, 2004, Silk Ladde, Eurostamp Timiºoara, 2007,
Visul unei dupãmieze (An Afternoon Dream). Deþine premiul Cotruº
pentru prozã.

Academia de Varã EUNIC la Centrul Cultural Palatele Brâncoveneºti  Mogoºoaia

100 de ani de la primul zbor al lui Aurel Vlaicu

La împlinirea a 100 de ani de la
primul zbor al celui care a fost
inventator, constructor ºi pilot,
inginerul Aurel Vlaicu - unul dintre
precursorii, alãturi de Henri
Coandã, Traian Vuia ºi alte nume
celebre ale aeronauticii moderne ºi
unul dintre pãrinþii aviaþiei
mondiale - Muzeul Aviaþiei, situat
în strada Fabrica de Glucozã,
numerele 2-4, sectorul 2, Bucureºti,
a deschis expoziþia Colecþia Aurel
Vlaicu în original, la Galeria de artã
Pictor Ion Þarãlungã a muzeului,
în data de 15 iunie 2010.

Mãtase, creion, aquarelã

ansamblului sud-est european, dar
ºi specificul dialogului OrientOccident. Cu alte cuvinte contribuþia civilizaþiei ºi culturii
spaþiului balcanic (extins geografic
la întreaga parte de sud-est) la
cultura ºi civilizaþia europeanã.
Diversitatea de autori de origine
diferitã se conjugã  cu fiecare
numãr al revistei  cu accentul pus
pe o structurã culturalã specificã.
Eseiºti, poeþi, critici literari,
indiferent de origine, se vor apleca
mereu cãtre teritoriul propus,
evidenþiind caracteristici culturale
ale þãrilor din spaþiul sud-estului
european  Albania, Bosnia ºi
Herþegovina, Bulgaria, Cipru,
Croaþia, Grecia, Macedonia,
Muntenegru, Serbia, Turcia.
Deºi apare în România, revista
nu este direcþionatã numai cãtre
cititorii români, ci ºi - aºa cum poate
ar fi fost de aºteptat ºi de la alte
publicaþii cu adresabilitate similarã,
unor cititori din toate þãrile lumii

balcanice (ºi de aceea semnatarii au
fost invitaþi sã scrie în limba
maternã!). În plus, lãrgind aria, prin
fiecare studiu, eseu, poezie sau
recenzie  care au ºi o versiune în
limba englezã  revista se adreseazã
tuturor celor care, dincolo de
Balcani, sunt interesaþi de
fenomenul cultural (unitar în
diversitate) al zonei, cunoscute
lumii îndeosebi prin conflicte
politice.
Aºadar, Carmina Balcanica
doreºte sã cuprindã în paginile ei
melosul balcanic în tot ceea ce
poate acoperi metaforic cultura
þãrilor din spaþiul sud-est european.
Dintr-o multitudine de manifestãri
literar-artistice, revista va putea
deveni încet-încet o oglindã a
specificului fiecãrei þãri, dând
seama mai ales de ceea ce
reprezintã, din punct de vedere
cultural, prin ele însele, precum ºi
de ceea ce reprezintã împreunã pe
harta spiritualã a Europei.

Îngerul din sufletul nostru

Soarele apune. Printre geamurile ferestrei, bunicul ºi nepoþica fac cu
mâna, în semn de rãmas bun, ultimelor raze de luminã.
În aer se simþea gingãºia gestului lor Fetiþa îºi lipeºte nãsucul de geam:
- Bunicule, ce este soarele pentru pãmânt?
Privirea bunicului spunea multe dar cum sã-i explice micuþei?.
O chemã lângã el ºi-i mângâie codiþele bãlaie. Copila îi zâmbi din
priviri.
- Ce minune de copil, îºi spuse în gând bunicul, cu codiþele-i bãlaie
ºi cu ochiºorii ei albaºtri, parcã ar fi soarele ºi cerul.
De fapt, ea era întregul univers al bunicului. El era prezent la sculare,
cu el se ducea în parc la joacã, el o culca în fiecare searã ºi nu uita
niciodatã în a o îndemna sã-ºi spunã rugãciunea Îngeraºul.
Fetiþei îi plãceau mult poveºtile despre îngeri. De multe ori se
imaginase ºi ea înger. Un înger ce aduce bucurie ºi pace altor copii.
Se auzi din nou întrebarea:
- Bunicule, ce este soarele pentru pãmânt?

Fãrã a se mai gândi la rãspuns, bunicul spuse ceea ce simþea:
- Soarele este pentru pãmânt aºa cum este sufletul pentru om.
Fetiþa zâmbi. Se pãrea cã înþelege ce-i spuse acesta.
- Bunicule, tu ai spus cã de câte ori avem nevoie de ajutor, ºi ne
rugãm, din lumea Tatãlui Ceresc, coboarã câte un înger. Bunicul încuviinþã
din cap. Micuþa continuã, încurajatã de gest.
. ªi tot tu spuneai cã sufletul nostru are în el scânteia divinã.
Bunicul cuprinse umerii fetiþei.
Dacã în noi este tot lumea Tatãlui Ceresc, nu-i aºa cã atunci când
ne gândim cu drag la cineva, când ne rugãm pentru ajutorul cuiva, din
sufletul nostru se ridicã un înger ºi pleacã spre cel în nevoie?
Ochii bunicului pluteau în lacrimi.
- Da, aºa este, micuþo! de câte ori dãruim din sufletul nostru, din el
se ridicã un înger care pleacã în lume. Ce bine ar fi ca lumea sã fie plinã
de astfel de îngeri!

Georgeta HEIMERL,
absolventã, Facultatea de Sociologie - Psihologie

150 de ani de la naºterea
Haricleei Darclée
Hariclea Darclée, nãscutã
Hariclea Hartulari, a vãzut lumina
zilei la Brãila, pe 10 iunie 1860.
Mama sa, Maria Haricli, nãscutã
Aslan, era nepoata domniþei
Mavrocordat, , iar tatãl, Ion Haricli,
era mare proprietar în Teleorman. N.
Carandino, în cartea Darclée. Viaþa
de glorie ºi de pasiune a unei mari
artiste, spune cã la naºterea ei,
Ileana Þiganca a prezis cã duduia va
cãlãtori mult ºi va fi mereu în
sãrbãtoare. Dupã studii muzicale în
Iaºi, debuteazã într-un recital de canto
în 1881 pe scena teatrului din Brãila,
oraºul sãu natal. În 1884, apare la Iaºi
într-un concert. În 1886 pleacã la
Paris, unde se luptã din greu cu
neajunsurile, deºi primea de-acasã
câte 500 de franci pe lunã, pentru
chirie. Am fãcut progrese ºi sper sã ajung departe. Mi se prezice un viitor
strãlucit. Dar trãim din speranþe, o mâncare afurisitã care distruge stomacul
, scria Darclée familiei. La Paris, este remarcatã de compozitorul Charles
Gounod, care îi încredinþeazã rolul Margaretei din opera sa Faust, rol cu
care îºi face debutul pe scena Operei Mari din Paris, în anul 1888. Se pare
cã tot Gounod a fost acela care i-a sugerat luarea numelui de Darclée. În
scurt timp, Hariclea Darclée cucereºte publicul ºi devine preferata multor
compozitori de muzicã de operã. Astfel, Giacomo Puccini compune Tosca,
Pietro Mascagni opera Iris, iar Alfredo Catalani La Wally, special pentru
Hariclea Darclée, care interpreteazã rolurile principale în spectacolele de
premierã ale acestor opere. Considerând cã în opera Tosca, soprana are
de cântat doar recitative ºi duete, îi cere lui Puccini sã compunã o arie
pentru Floria Tosca, ºi astfel s-a adãugat operei celebra arie Vissi darte,
piatrã de încercare a oricãrei soprane dramatice. Hariclea Darclée s-a impus
pe scenele principalelor teatre de operã ale oraºelor Paris, Berlin, Florenþa,
Milano, Roma, Buenos Aires, Lisabona, Madrid, Monte Carlo, New York,
Moscova ºi St. Petersburg.
Prima sa apariþie pe scenã i-a adus numai aprecieri, iar din vara lui
1889 începe turneele prin toatã lumea. La Scala din Milano, scena
consacrãrii mondiale, Hariclea a debutat pe 26 decembrie 1890, cu rolul
Cimenei din Cidul de Massenet. Atunci a fost aplaudatã chiar de Giuseppe
Verdi, succesul aducandu-i imediat contracte la cele mai mari teatre din
Italia. Între 1893 ºi 1910 a cunoscut gloria pe marile scene ale lumii,
revenind de câteva ori la Scala din Milano. A cântat pânã în 1918, ultima
apariþie importantã pe scenã fiind în Santuzza, din Cavalleria rusticanã.
Dorinþa ei de a cânta în România era tot mai mare ºi nu s-a lãsat pânã ce
nu s-a întors în þara în care se nãscuse. Românii o iubeau, spectacolele ei
erau adevãrate sãrbãtori. Traiascã privighetoarea Carpaþilor, îi striga
publicul. Regele Carol i-a oferit ordinul Bene Merente clasa I, iar poeþii
îi compuneau versuri. Unul din cele mai importante momente pentru
Hariclea a fost în 1900, când Puccini a vãzut în ea singura sopranã care
putea sã redea cel mai bine rolul Floriei Tosca. Premiera a avut loc la
Roma, unde a cântat alãturi de tenorul Emilio de Marchi ºi baritonul
Eugenio Giraldoni (marea ei iubire neîmplinitã). Toatã faima pe care ºi-o
câºtigase nu i-a alterat deloc caracterul deosebit, pãstrându-ºi mereu frica
de Dumnezeu ºi bunul simþ. Înainte sã urce pe scenã, întotdeauna aprindea
o lumânare la icoana Maicii Domnului. Darclée a cântat ºi la nunta fiului
lui Osman Paºa, Kemal. A fost gãzduitã într-un apartament al Hotelului
Pera-Palace, iar când avea spectacol i se punea la dispoziþie trãsura
palatului. A dat trei reprezentaþii: Traviata, Faust ºi Trubadurul.
Când a cerut sã bea ceva, i s-a adus ºampanie într-unul din paharele
sultanului, fãcut din aur ºi bãtut cu pietre nestemate. La cel de-al treilea
spectacol pe care l-a dat la curtea sultanului, Darclee a fost pusã într-o
încurcaturã din care a ºtiut sã iasã remarcabil. Deºi la început Trubadurul
nu fusese în repertoriul sopranei, sultanul a trimis vorbã cã vrea sã asculte
opera cu pricina. Prin urmare, de dimineaþã ºi pâna seara, Hariclea a
învãþat Trubadurul, mulþumindu-l astfel pe capriciosul sultan, care a
rãsplãtit-o oferindu-i douã decoraþii: medalia artisticã ºi marele ofiter al
Sefakatului. Datoritã calitaþilor extraordinare pe care le avea, Hariclea a
intrat ºi in graþiile regelui Don Carlos al Portugaliei, a cãrui dragoste
pentru artistã aproape cã se transformase în obsesie. Don Carlos îi trimitea
adesea scrisori de dragoste. Regele îi scria: Daca aº putea, te-aº pãstra
pentru mine ºi þi-aº cere mereu, mereu sã cânþi! sau Admir artista, iubesc
însã femeia. În 1918 îºi ia adio de la cariera artisticã, interpretând rolul
lui Carmen din opera cu acelaºi nume de Georges Bizet, pe scena teatrului
de operã din Florenþa. Hariclea Darclée a susþinut crearea Operei Române
din Bucureºti, în 1921. Tradiþia muzicalã a rãmas în familie, fiul sãu este
dirijorul ºi compozitorul Ion Hartulari-Darclée. Din pãcate, s-au pãstrat
doar douã înregistrãri pe discuri: una din 1904, cu arii din opere, printre
care Iris ºi Tosca, ºi alta din 1928, cu cântece româneºti.
La finele vieþii, artista a trãit într-un anonimat nemeritat, locuind într-un
hotel din Capitalã. Pentru cea care fusese atat de apreciatã de Verdi,
Leoncavallo, Massenet, Puccini, care cântase cu Enrico Caruso, Titta
Ruffo, Tamagno ºi care a apãrut de nenumarate ori sub bagheta lui
Toscanini, autoritaþile nu au ridicat nici un deget ca sã o ajute. Mãiastra
pasãre de basm, privighetoarea adoratã a murit în sãrãcie, funeraliile
fiind finanþate de Ambasada Italiei. A murit în sãrãcie, la Bucureºti, în
1939. A fost înmormântatã în Cimitirul Bellu.
Mariana Nicolesco, o altã excepþionalã artistã româncã, a creat la
Brãila, în 1995, Concursul Internaþional de Canto Hariclea Darclée, care
onoreazã memoria primei interprete a operei Tosca de Puccini. În anii
dintre o ediþie ºi alta a Competiþiei, Mariana Nicolesco oferã laureaþilor
acesteia Cursuri de Mãiestrie Artisticã. Este ºi Preºedinta Fundaþiei
Darclée. La Concursul Internaþional de Canto Hariclea Darclée, au luat
parte pânã acum peste 1500 de tineri artiºti din România ºi din alte 45 de
þãri din 5 continente.

150 de ani de existenþã

Grãdina Botanicã, în sãrbãtoare
În luna noiembrie, aceastã veritabilã oazã de liniºte, de verde ºi
reconfortant spaþiu de odihnã va împlini 150 de ani de la înfiinþare. Pânã
atunci, Grãdina Botanicã îºi rãsfaþã vizitatorii, organizând evenimente.
Recent, a fost inauguratã o expoziþie de flori exotice, de fapt, o colecþie
donatã ºi amenajatã într-o parte a serei datã în folosinþã, întrucât restul se
aflã în reabilitare din 2008. Vedetele au fost delicatele orhidee,
multicolorate  orhideea fluture sau orhideea-molie, care înfloresc de
douã ori pe an ºi au nevoie de îngrijire deosebitã, multã umiditate, dar ºi
un anumit tip de luminã.
Grupuri de elevi din toate colþurile þãrii viziteazã Grãdina Botanicã.
Ei admirã în premierã expoziþia de plante exotice ºi primesc lecþii inedite
privind îngrijirea florilor din partea angajaþilor.
Sunt pregãtite ºi multe alte activitãþi educative pentru copii ºi va fi lansat
ºi un concurs de fotografii, care se va încheia la toamnã. În acest scop, a fost
creat un atelier în care se învaþã cum se fotografiazã florile în detaliu.
câºtigãtorul va fi premiat, iar cele mai frumoase imagini vor fi expuse.
Organizatorii ºi-au propus sã mai amenajeze o expoziþie floralã, între
care una din crizanteme.
Momentul inaugural va fi marcat de apariþia unei cãrþi despre Grãdina
Botanicã, cu aspecte ce nu au mai fost publicate în ultimii 35 de ani ºi
care au relevanþã, pentru aceastã minune verde, poate unul dintre puþinele
locuri inundate de policromia florilor, de vegetaþia care o învãluie în poezie
ºi mister. (A.D.)
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional

MIERCURI  16 iunie 2010

06:00 Promo USH
06:10 Viaþa ca un spectacol (r)
LUNI  14 iunie 2010
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:00 Deutsche Welle (r)
06:00 Promo USH
07:30 Ani de liceu (r)
06:05 Agricultura ºi alimentaþia (r)
08:00 Aplauze pentru haretiºti.
07:00 Academica  Ateneul artelor.
Emisiune de Carmen Stoianov
Emisiune de Mircea Micu (r)
08:00 Virtuþi ºi vicii.
08:30 Parodi press la foc scãzut.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
Emisiune de Nicolae Iliescu
08:30 Românul, cetãþean european.
09:00 Noi consumatorii.
Emisiune de Gheorghe Oniºoru
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu (r)
09:00 Film documentar  Inovaþii
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
Spiru Haret*
13:00 Lumea vãzutã de aproape.
13:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Neagu Udroiu
Emisiune de Alexandru Mironov
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
Oproiu la dispoziþia dvs.
Dumitrache la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
14:58 Promo USH
Spiru Haret*
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
18:30 Caragiale în jurnale.
Spiru Haret*
Emisiune de Viorel Popescu
18:30 Film documentar  Inovaþii
19:00 Lumea sportului.
19:00 Haretiºtii.
Emisiune de Cristina Matei
Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Generalul Cinema 
19:30 Lumea cu telecomanda.
film documentar
Realizator Diana Popescu
20:00 Din lumea cu doruri multe.
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de Florin Racoci
Emisiune de George Nicolau
21:15 Vedetele ºi fanii lor.
21:00 Academica  Economia, pentru cine?
Emisiune de Narcisa Tcaciuc
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:15 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine,
22:00 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine,
2002 (ep. 40)
2002 (ep. 42)
23:15 Contrapunct.
23:00 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatru (r)
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
03:30 Film documentar
Spiru Haret (r)
04:00 Apel telefonic (r)
04:00 Vedetele ºi fanii lor (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)
05:00 Scena ca istorie (r)

MARÞI  15 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,
2000 (ep. 41)
23:00 Profil spiritual.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
04:00 Grãdina cu statui (r)
05:00 Din lumea cu doruri multe (r)

TVRM Cultural
LUNI  14 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  15 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

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

SÂMBÃTÃ  19 iunie 2010

06:00 Promo USH
06:10 Caragiale în jurnale (r)
06:30 Casã dulce româneascã (r)
07:30 Generalul Cinema (r)
08:00 Stele de mâine.
JOI  17 iunie 2010
Emisiune de Dumitru Lupu
06:00 Promo USH
09:00 Deutsche Welle.
06:10 Caragiale în jurnale (r)
Emisiune de Diana Popescu
06:40 Din sãlile de concert (r)
09:30 Întâlnire cu folclorul.
07:00 Geneza unui vis (r)
Emisiune de Theodora Popescu
07:30 Lumea sportului (r)
10:00 USH mi-a schimbat viaþa.
08:00 Echipele Gusti.
Emisiune de Mugur Popovici
Emisiune de Florian Tãnãsescu
11:00 Consum culturã.
09:00 Film documentar  Inovaþii
Realizator George Stanca
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Spiru Haret*
Emisiune de Gheorghe Predilã
13:00 La hanul morãriþei.
12:57 Promo
Emisiune de Paulina Irimia
13:00 En garde!
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
la dispoziþia dvs
Emisiune de Valeriu Marinescu
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
14:30 Adevãratele stele.
Spiru Haret*
Emisiune de Sorin Lupaºcu
18:30 Comorile oraºului.
15:58 Promo
Emisiune de Cezar Lungu
16:00 Film documentar  Bretagne (II)
19:00 Lauri pentru liceeni.
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Cristina Matei
Emisiune de Eugen Atanasiu
19:30 Caragiale în jurnale.
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Emisiune de Viorel Popescu
18:30 Contrapunct.
20:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de George Marinescu
Emisiune de Theodora Popescu
19:30 Am venit cu drag la voi.
20:30 Forum Naþional Spiru Haret.
Emisiune de Georgel Nucã
Emisiune de Ciprian Vasilescu
21:30 Lumea pe dos.
21:00 Academica  Cãrþi în instanþã.
Emisiune de Viorel Popescu
Emisiune de Florin Rotaru
22:30 Film artistic românesc: Castelul din
22:00 Confesiuni plastice.
Carpaþi (1981). Regia: Stere Gulea.
Emisiune de Dan Mironescu
Interpreteazã: Marcel Iureº, Octavian
23:00 Scena ca istorie.
Cotescu, Ion Caramitru. O poveste
Emisiune de Violeta Screciu
romanticã ºi misterioasã în plinã atmosferã
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
revoluþionarã a anilor 1848 în Transilvania.
Spiru Haret
Un revoluþionar ardelean ºi un conte ungur
04:00 Lumea vãzutã de aproape (r)
sunt îndrãgostiþi de o cântãreaþã de operã
05:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
care cântã la Scala din Milano. Contele
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  16 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  17 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  18 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  19 iunie 2010
06.00 Contrapunct
07.00 Mapamond cultural (r)
07.30 Performeri în arenã (r)
08.00 Stele de mâine

maghiar cu mijloace tehnice misterioase
obþine imaginea frumoasei cântãreþe ºi o
învie în singurãtatea castelului transilvãnean.
Dupã aceasta, cântãreaþa dispare. Tânãrul
revoluþionar încearcã sã afle adevãrul ºi
ajunge la castel. Are loc înfruntarea. Castelul
sare în aer. Contele moare. Soarta frumoasei
cântãreþe rãmâne un mister.
00:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
00:30 Adevãratele stele (r)
02:00 Lumea pe dos (r)
03:00 Academica  ªtiinþã (r)
04:00 Am venit cu drag la voi (r)

DUMINICÃ 20 iunie 2010
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
07:00 Cronica ST (r)
07:30 Deschide cartea !
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Luminã în suflet.
Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Basmele copilãriei.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Idei în dialog.
Emisiune de Corneliu Toader
11:30 Cui nu-i e fricã de Universitatea Spiru
Haret. Emisiune de Teodora Zincã
12:00 Album cu prieteni.
Emisiune de Dan Mironescu
13:00 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
13:30 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
14:00 Ateneul artelor.
Emisiune de Mircea Micu
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Scrisori de acreditare.
Emisiune de Mihaela Mihailide
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM. Emisiune de Georgel Nucã
22:30 Film artistic: Dansând cu lupii (Dances
with the wolves  SUA, 1990). Partea a II-a.
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 alãturã 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 crescutã 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)
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii
pentru sesiunea de examene. Emisiunea este
realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Jurnale în stil Caragiale
09.00 Academia copiilor (r)
10.00 Cronica scepticului (r)
10.30 Aplauze pentru haretiºti
11.00 La Hanul Morãriþei (r)
12.00 Teatru
13.00 Virtuþi ºi vicii (r)
13.30 Casa noastrã
14.00 Nimic fãrã lege! (r)
14.30 Adevaratele stele  direct
16.00 Amfiteatru cultural 
Istorie ºi istorii (r)
17.30 En garde!
18.30 Gradina cu statui
19.30 Din lumea cu doruri multe
20.30 Deschide cartea
21.00 Film artistic românesc
22.20 Poeþi ºi poeme (r)
22.30 Academica  Cãrþi în instanþã
23.30 Generalul Cinema (r)
00.00 Noi, consumatorii (r)
00.30 Contrapunct (r)
01.30 Casa noastrã (r)
02.00 Adevaratele stele (r)
03.30 Teatru (r)
04.30 Amfiteatru cultural 
Istorie ºi istorii (r)

DUMINICÃ  20 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)

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: Alex Crãciun
Vineri 12.00-13.00  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Realizator: Maria Ilie
13.00-16.00
CUTIA PANDOREI
Realizator: Kristine
Marþi 13.00-14.00  INVITATUL DE
LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
10.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Tiberiu Ursan
12.00-13.00
Sâmbãtã  CU CASA-NCHISÃ
Realizator: Irina Minca
Duminicã  MUZICÃ
13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END.
Realizator (Sâmbãta): Otilia Zamfir
Realizator (Duminicã): Maria Ilie

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

17.00-18.00

19.00-22.00
DESTRESEARA
Realizator: Maria Ilie

Duminicã  PRINTRE RÂNDURI
Realizator: Otilia Zamfir

22.00-23.00
Luni-Joi MUZICÃ
Vineri 00.00.02.00  POVEªTI NESPUSE
Realizator Ionuþ Tardel
23.00-24.00
Luni-Joi CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
Luni 00.00-01.00 PRINTRE RÂNDURI (r)
Realizatori: Otilia Zamfir
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Marþi 00.00-02.00  TOP 30 (r)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Miercuri 00.00-02.00  80 REMEMBER (r)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Joi 00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  NIGHT FEVER

Sâmbãtã  MUZICÃ

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

GALA ABSOLVENÞILOR 2010
Între 18 ºi 20 iunie 2010, la Teatrul Masca, veþi putea întâlni  antrenatã ºi antrenantã, cu poftã
de joc ºi joacã  o bunã parte din promoþia 2010 a Facultãþii de Teatru din cadrul Universitãþii
Spiru Haret (clasa conf. univ. Adriana Piteºteanu, conf. univ. drd. Vlad Rãdescu, asist. univ. dr.
Iulia Boroº, asist. univ. Sorin Dinculescu). Distribuiþi în spectacole plin de farmec, foºtii studenþi,
acum deja absolvenþi, dau mãsura talentului lor ºi a pregãtirii asidue din anii de învãþãmânt.
Dupã lungi ºi adeseori chinuitoare repetiþii, seria de spectacole prezentate în cadrul tradiþionalei
GALE, ca ºi ºirul acestora dinainte ºi de dupã eveniment  la Bucureºti: Teatrul de Comedie, la
Teatrul Foarte Mic ºi Sigma Art, la Teatrul Naþional Târgu Mureº, la Teatrul George Ciprian, din
Buzãu, la Teatrul de Nord, din Satu Mare, la Teatrul Tony Bulandra, din Târgoviºte, la Casele de
culturã din Carei ºi Râmnicu Sãrat, la Teatrul Fantasio, din Constanþa  se constituie într-un
permanent pariu de forþã, concentrat mai ales pe desãvârºirea mijloacelor de expresie ale viitorilor
absolvenþi din cadrul facultãþii.
Profesorii coordonatori, Adriana Piteºteanu ºi Vlad Rãdescu, au dorit sã fructifice - pe partituri
dificile, chiar ºi pentru actori cu experienþã - atât calitãþile studenþilor, cât ºi antrenamentul
profesional practicat de-a lungul studiilor de licenþã. Iar aceastã provocare a devenit, cu fericitul
prilej al GALEI, un rãmãºag câºtigat. În primul rând, de studenþi, cei cãrora le este ºi dedicat, de
altfel, întregul proces de învãþãmânt. Reuºita lor artisticã convinge, prin talent ºi creativitate, ca ºi
prin adevãrul artistic al interpretãrilor. Dar acest adevãr ascunde multã muncã ºi determinare,
multe renunþãri ºi sacrificii personale.
Vã invitãm sã apreciaþi efortul creator al tuturor, pentru cã GALA ABSOLVENÞILOR USH,
PROMOÞIA 2010 este prilejul aºteptat de studenþii noºtri, dornici, fireºte, de succes, este locul
privilegiat în care se întâlnesc cu spectatorii lor, în speranþa unui viitor artistic pe care doar publicul
îl poate prevesti. Sperãm, cu îndelungi ºi generoase aplauze...
Joi, 17.06, ora 20.00  Spectacol couppé
1. CAMERISTELE (dupã Jean Genet)
Claire: Adriana Bordeanu
Solange: Cristina Ghiþã
Doamna: Ana Turos
Costume: Cristina Ghiþã
2. LOVING SHAKESPEARE
VISUL UNEI NOPÞI DE VARÃ
Puck 1: Delia Riciu
Puck 2: Julianna Nagy
NEGUÞÃTORUL DIN VENEÞIA
Nerissa; Diana Croitoru
Portia: Ileana Jacola
ÎMBLÂNZIREA SCORPIEI
Katarina: Corina Grigoraº
Petrucchio: Alexandru Rizescu
FURTUNA
Ariel: Andreea Bolovan
A DOUÃSPREZECEA NOAPTE
Malvolio: Vladimir Finaºcu
VISUL UNEI NOPÞI DE VARÃ
Lysander: Julianna Nagy
Demetrius: Delia Riciu
Helena: Alexandra Blejan
Hermia: Diana Croitoru

Vineri, 18.06, ora 20.00
CUI I-E FRICÃ?...
(dupã piesa Cui i-e fricã de Virginia Woolf
de Edward Albee)
George: Marian Popescu
Martha: Florina Anghel
Nick: Alexandru Mihalache
Honey: Steluþa Tobã
Sâmbãtã, 19.06, ora 20.00  Spectacol couppé
1. CAMERISTELE (dupã Jean Genet)
&
2. LOVING SHAKESPEARE
Duminicã, 20.06, ora 20.00
CUI I-E FRICÃ...
(dupã piesa Cui i-e fricã de Virginia Woolf
de Edward Albee)
George: Marian Popescu
Martha: Maria Alexe
Nick: ªerban Trâmbiþaºu
Honey: Francesca Dogaru

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.
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 Strada Fabricii nr. 46 G, sectorul 6, Bucureºti
 e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro;
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OPINIA NAÞIONALÃ

IDEI ÎN DIALOG

Bucureºtii lui Eminescu (I)

Corneliu TOADER: Ne aflãm
iarãºi în studioul Ideilor în dialog.
Suntem în contextul în care, la
jumãtatea lunii iunie, punctãm unul
dintre reperele noastre de suflet ºi
de minte, care nu ne lasã sã ne
odihnim niciodatã, atâta vreme cât
ne gândim la spiritualitatea
româneascã. Este vorba de trecerea
în eternitate a lui Mihai Eminescu
 15 iunie 1889. Este data când
Luceafãrul s-a întors între stelele
sale. ªi avem un sprijin în aceastã
discuþie pe invitaþii noºtri: domnul
prof. univ. dr. Nae Georgescu ºi
domnul Adrian Bãnicã, masterand
în studii literare, ºi, care, în acelaºi
timp, reprezintã, cea mai veridicã
verigã de legãturã cu generaþia
tânãrã, care încearcã sã
revalorizeze, pentru a nu-i pierde,
persoane care sunt, deja, pentru
mulþi, ori vetuste, ori pe un piedestal
prea înalt Domnule profesor Nae
Georgescu, sunteþi unul dintre
profunzii
eminescologi
ai
contemporaneitãþii. Sã încercãm sã
vedem, totuºi, cum încearcã
generaþia colegului nostru de
breaslã mai tânãr, Adrian Bãnicã,
cum încearcã sã se gândeascã cã
ºi-l pot asuma pe acest om, care,
iatã, în imaginea care o avem, de la
19 ani neîmpliniþi, o fotografie
fãcutã la Praga, este clocotitor,
frumos ca un zeu, are un tupeu
fantastic, ºtie multe, vrea sã rupã
lumea, ºi, în acelaºi timp, este un
copil venit din fundul unei
Moldove, unei Bucovine superbe,
în care trecutul e trecut, ºi Viena,
Berlinul, filosofia, arta îºi fac drum.
Voi cum încercaþi sã vi-l asumaþi,
pentru cã ºi el a fost tânãr?
Andrei BÃNICÃ: Din pãcate,
nu prea-l mai cãutãm, pentru cã e
foarte greu sã ajungem la el, dupã
ce trecem de lecþii predate la
gimnaziu, lecþii predate la liceu,
chiar la facultate, alþii continuã
masterate, doctorate, ºi nu ajungem
la Eminescu. La început, nu ºtim,
fiindcã nu-l cunoaºtem, apoi, dupã
ce aflãm despre ce este vorba, în
maniera aceea destul de fadã ºi
uscatã chiar, nici nu cred cã mai
vrem, foarte mulþi dintre noi, nu ne
mai intereseazã. Deºi, este pãcat.
Am vãzut, pe Internet sunt foarte
multe reacþii pro-contra. Unele
pãtimaºe, ºi de cele mai multe ori
nu este bine, pentru cã sunt la
nivelul acela superficial, adicã...
Am intrat pe net, este un site De ce
nu ne mai place Eminescu? Este
opinia unei cititoare dezamãgite,
dar încã iubitoare de Eminescu, care
îºi dã seama, de fapt, sintetizeazã
foarte bine fenomenul actual ºi
cauza pentru care tânãra generaþie
este uºor plictisitã de Eminescu, ºi
zice în felul urmãtor: Scriitorii, în
ºcoalã, sunt prezentaþi ca niºte
fantome ale trecutului, prãfuite ºi
fãrã viaþã. Nu este timp pentru a-i
readuce la viaþã, pentru a înþelege
ce a însemnat sã fii scriitor în
diverse epoci. Nu-i de mirare, prin
urmare, cã elevii nu-i deosebesc
unul de altul ºi nu-i pot plasa în
epoca în care au trãit.
Corneliu TOADER: Pe
domnul profesor vreau sã-l provoc,
noi cei din ziua de astãzi, ce facem?
Domnule profesor, cum sã-l
revalorizãm, ce pãrere aveþi,
domnule profesor?
Nae GEORGESCU: Generaþia
tânãrã este o generaþie foarte vioaie,
nãscocitoare... Are pasiunea
cunoaºterii, pasiunea descoperirii,
îl va descoperi, sigur, pe Eminescu,
însã mai târziu, dupã ºcoalã. Mi se
întâmplã, de obicei, sã mã întâlnesc
cu oameni din aceastã generaþie,
trecuþi, depãºind ºcoala ºi
regãsindu-l, individual, pe
Eminescu al lui. Îl vor regãsi pe
Eminescu, ºi atunci este oleacã al
lui ºi al tuturor, la fel. Ceva trebuie
fãcut. Deci, trebuie fãcutã o politicã
culturalã, o politicã educaþionalã,
bine înþeles. În douã feluri, ar trebui
sã zicem; în primul rând, ridicând
acest timp sã nu mai fie prãfuit, deci
individualizând epoca, descriind-o.
Eminescu este, totuºi, o figurã în
basorelief, Eminescu trebuie înviat,
ca sã zic aºa, cu toate umbrele lui,
cu toate figurile lui. Epoca lui este
epoca României moderne, placa
turnantã a României actuale, epoca
lui este epocã neistorizatã, nu existã
o istorie a perioadei lui Carol. Iorga
s-a oprit, dupã câte ºtiþi, la Carol,
Xenopol s-a oprit la Carol. Tot ce
avem noi dupã Carol este o Istorie
contemporanã a României, de Titu
Maiorescu, ºi, mã rog, Compendiile
acestea ale Academiei, recente, dar,
de fapt, trateazã aºa, en-passant,
problema Eminescu, problema
culturii; este un tratat, nu este
altceva. Însãºi istoria a stat în loc.
Eu sunt convins cã nu numai tinerii,
dar ºi bãtrânii ºi toatã lumea de
astãzi are aversiune nu numai faþã
de Eminescu, dar ºi faþã de
Kogãlniceanu,
Alecsandri,
Brãtianu, Lascãr Catargiu, Petre
Carp: cine sunt ãºtia, domnule?
Cine sunt strãinii ãºtia, fanarioþi
sau ce-or mai fi? Deci, noi nu mai
ºtim nimic despre epocã.
Corneliu
TOADER:
Eminescu. Ajungem la un moment
dat în care limba, într-un fel vetustã
ºi chiar caraghioasã, dacã ne
gândim la Cânticelele lui Costache
Conachi, limba asta suferã odatã o
mutaþie exact cum ar fi o rupere de
vulcan fantastic; irumpe ºi o toarnã,
exact cum spune el, în formã nouã,
ºi face din limba asta, care era puþin
arhaizatã, puþin greoaie, puþin
slavonizatã, cu niºte turnuri

gramaticale, face o limbã
biciuitoare, o limbã de om de presã,
o limbã de om de poezie, o limbã
de om de Parlament, o limbã de
discutat în Junimea ºi discuþia
acestui tânãr, ºcolit nemþeºte, cu alþi
colegi de generaþie, îi schimbã faþa.
Un singur om, exact ca picãtura
aceea care catalizeazã o masã
amorfã de lichid ºi-i schimbã
culoarea ºi o recristalizeazã. Ei, aici
este minunea care se produce sub
numele unui tânãr, puiul
cãminarului Eminovici din Ipoteºtii
Botoºanilor, care zice-se cã s-ar fi
nãscut de zi sfântã de Crãciun, ºi
cã, de fapt, cum erau vremurile,
copiii nu se ºtia dacã trãiesc sau nu
trãiesc, pânã l-a înscris la Uspenie
ºi l-a botezat la Botoºani, în uriaºa
gãleatã de acolo, cazanul din
biserica din Uspenie, au trecut trei
sãptãmâni de au zis cã s-a nãscut la
15 ianuarie.
Nae GEORGESCU: La 20
decembrie este nãscut. Astea erau
problemele. Problemele Moldovei
de Nord, Eminescu este moldovean,
nu este bucovinean. Deci, trebuie sã
ºtiþi cã între Botoºani ºi Suceava era
graniþa Iscani. Deci, Eminescu era
din Moldova, noi îl asimilãm la
Bucovina...
Corneliu TOADER: Mulþi l-au
revendicat: ºi evrei ºi nemþi ºi
austrieci...
Nae GEORGESCU: Deci,
Eminescu a gãsit centrul, nu cel
firesc, cãci cel firesc ar fi fost Iaºiul.
El s-a dus la Cernãuþi, ºi apoi i-a
fost mai la îndemânã Imperiul.
Deci, cãminarul Eminovici venea
din Bucovina, din Imperiu, ºtia vreo
câteva limbi De fapt, ce fãcea un
cãminar? Lua impozitele de la
aparatele de fãcut þuicã, la poverne,
la alambicuri. Deci, ce a fãcut
Eminescu? S-a întors la locurile de
unde era taicã-sãu. Ce se mai poate
spune despre cãminarul Eminovici?
Avea o ocupaþie din care se putea
trãi bine, a ajuns la o avere destul
de însemnatã, dar trebuia sã se
descurce cu ucrainienii, cu nemþii,
cu leºii, cu rutenii, cu românaºii
noºtri, bine înþeles; deci, e o zonã
plurilingvisticã acolo, e o zonã de
romanitate...Eminescu descoperã
târziu Bucureºtiul, al doilea centru
mare al þãrii, da-l descoperã
suficient, dupã Viena, Berlin, Iaºi,
nu? Se simte moldovean, dupã care
vine ca moldovean în Bucureºti. E
o problemã, asta, a moldovenilor,
care vin, în Bucureºti, destul de
critic. Maiorescu pleacã din Oltenia
lui, la Iaºi, sã organizeze o oarecare
discuþie teoreticã acolo, ca sã nu
mai vinã atâþia oameni în Bucureºti,
neorganizaþi. Deci, organizeazã
acolo o discuþie, dar nu-ºi dã seama
ce face. Cãci el, acolo, îi
conºtientizeazã pe moldoveni, deci,
Petre
Carp,
Lambrion,
Kogãlniceanu, Negruzzi, toþi
ceilalþii, cu Eminescu însuºi,
Creangã. Vasãzicã, ãºtia sunt
moldoveni. Deci, unirea noastrã din
1859, unirea noastrã cea mare, a
însemnat, în ultimã instanþã, trebuie
sã o spunem, sã se ºtie, sacrificiul
Moldovei; deci, Moldova s-a
sacrificat, ea a sacrificat o capitalã
 Iaºi.
Corneliu TOADER: L-a
sacrificat, dar a rãmas tot o capitalã,
a Moldovei...
Nae GEORGESCU: Dar,
totuºi, domnule, un Parlament, niºte
funcþii, niºte boieri, ãºtia toþi au
renunþat la funcþia lor de
parlamentari, deputaþi, ce erau, ca
sã fie din nou aleºi, sã se compunã
ceva pe Bucureºti. A rãmas, e drept,
în compensaþie, s-a zis: facem din
Iaºi a doua capitalã a þãrii, Florenþa
României. Nu este aºa, ãsta a fost
programul? Or, ei acum vin la
Bucureºti, au trecut zece, douãzeci
de ani de la unire, ºi vin la
Bucureºti sã întrebe: bãi, ce-aþi
fãcut cu noi, ne-aþi lãsat pradã? Ia
uite, ne înghit strãinii? Moldova a
devenit pradã migraþiilor din toate
pãrþile. Nu s-a alocat niciun fel de
fonduri, ne-aþi lãsat aici în
paraginã? Vin aici cu un spirit
critic, în Capitalã, spirit foarte
ascuþit ºi foarte adevãrat. Ei au
dreptate, ei vin cu adevãrul în mânã.
Eminescu, când vine în Bucureºti,
ºi cucereºte Bucureºtiul, îl cucereºte
cu un adevãr adevãrat, nu cu o
invenþie. Argumentele lui sunt: iatã
care este situaþia Moldovei...
Corneliu TOADER: ªi cu atât
mai meritoriu cu cât este modul de
asumare, pe care foarte multã lume
nu l-a cunoscut. Mã refer la modul
de asumare a lui Eminescu, aceea a
doua coardã la arcul lui intelectual,
senzaþionalã, aproape la fel de
senzaþionalã ca ºi titlul genialitãþii
lui, formidabilul om politic, de
doctrinã, analist economic, analist
politic, publicist... ºi un om de o
vioiciune spiritualã care crea
prozeliþi ºi duºmani instantaneu,
prin articolele lui. Se creau pro ºi
contra puncte de vedere în marea
capitalã a frumosului Imperiului,
acea mare capitalã a valsului ªi
Carp, de acolo, transmite:  ºi mai
potoliþi-l pe Eminescu, pentru cã
Eminescu crea fiori, nu numai prin
faptul cã avea virtutea de a spune
adevãrurile, fãrã sã fie naþionalist,
dar le spunea cu atâta claritate ºi
frumuseþe. Avea puterea, cu
modestia ºi cu sursa istoricã. ªi, în
acelaºi timp, mai ºi scria, avea ºi
tragismul iubirii, la un colþ de masã,
stãtea la un colþ de masã, în vãpaia
din colþ, aici, în Lipscani, colþ cu
Calea Victoriei, unde era redacþia
Timpului...Una dintre ele. ªi unde

îl apuca nãduful ªi scriu, scrie-miar numele, sã scriu. Avea o
conºtiinþã a faptului cã trebuie sã fie
editorialist. Se spunea cã: aici a
lucrat ca redactor, atât de modest
ºi de decolorat e termenul, când, de
fapt, el era cel care ducea în cârcã
ziarul; ba, mai mult, la un moment
dat ajunge, cu încã doi nebuni de
talie genialã, Slavici ºi Caragiale,
sã se apuce sã dreagã limba
româneascã, sã facã dezbateri pe
tema limbii, la masã, acolo, pe
articol de ziar politic. Ei, astea nu
sunt la îndemâna oricui, ºi s-o faci
cu nãdejdea cu care sã te vaieþi cã:
Doamne, iar n-am bani sã-þi trimit
ºi þie; iar mã dor picioarele
groaznic; îl chinuia boala, iar
suferea de cãldurã, sau îi umbla
mâþa peste resturile de mâncare, cu
o lumânare înfiptã într-o carafã
goalã, sãrãcie  poezie, ºi iarãºi îºi
lua catrafusele, lãzile acelea cu
carii, ºi cu bucoavne, ºi se muta,
când de un Sf. Gheorghe, când de
un Sf. Dumitru.
Nae GEORGESCU: Am
înþeles. Mi-ai dat o idee, adicã am
vrut sã ne referim la adresele lui
Mihai Eminescu în Bucureºti. Din
fericire, se cunosc, sunt vreo 15-20
de adrese ale lui în Bucureºti. ªi
s-au fãcut ºi drumuri ºi itinerarii, ar
trebui fãcut un itinerar cultural
chiar. Sã porneascã de undeva, din
centru, de la Muzeul Literaturii
Române. Nici nu-i greu, sunt douã
zone: în dreapta Dâmboviþei ºi în
stânga Dâmboviþei. În dreapta
Dâmboviþei, în zona restaurantului
Bucur, s-a construit Tribunalul
Mare, asta este cea mai importantã
zonã pentru viaþa târzie a lui Mihai
Eminescu, pentru 1883...aici e locul

suprapopulatã, cred cã sunt niºte
roiuri de omuleþi acolo Acolo se
poate face ºi tipografie, acolo, în
subsol; întâmplãtor, eu am vizitat-o,
sunt niºte obiecte mai speciale, mã
rog, necercetate. Sunt locurile de
altãdatã, deci sunt nemiºcate din
locul lor. Aºa cum vezi, pe partea
dreaptã, strada Apolodor nemiºcatã,
înecatã în vegetaþie, în copaci
bãtrâni, aºa, la fel aici, în centrul
istoric, lucrurile au mirosul,
mucegaiul de altãdatã.
Corneliu TOADER: ªi
enclave au rãmas ºi în alte locuri,
gândiþi-vã, pe strada Plantelor, casa
lui Vlahuþã, Sanatoriul, sunt
porþiuni care sunt intacte, parcã sunt
sub clopot de sticlã.
Nae GEORGESCU: Pe partea
stângã a Dâmboviþei, adresele lui
Eminescu, vreo 15-20, sunt foarte
multe. Cea mai importantã este cea
din strada Speranþei. Am fost de
câteva ori în ea, era o cãsuþã, mã
rog, douã camere, cu o curte micã.
Ar mai fi adresa din strada Biserica
Enei, bisericã care a fost dãrâmatã,
ºi casa în care a locuit Eminescu a
fost dãrâmatã în 1939. Era casa lui
Carol Pop de Satmary  fotograful.
ªi aici venea ºi tatãl lui Eminescu,
Gheorghe Eminovici; de douã ori îl
gãsim aici. Lângã Biserica Enei,
unde era corpul nou de la
Arhitecturã, era locuinþa lui Mitte
Kremnitz. Eminescu mergea des pe
la ei. Dupã aceea, ei se vor muta în
strada Polonã, unde, de asemenea,
Eminescu va sta. În Piaþa Amzei a
locuit, la Slavici, în nenumãrate
rânduri, de câteva ori ºi, în ultimul
rând, de la Slavici a fugit la Simþion,
pe partea cealaltã a Dâmboviþei.
Lângã Piaþa Amzei, este casa de pe

vine, dar cade Guvernul, se fac
alegeri din nou ºi iarãºi se ia pensia
în discuþie. Era aprobatã de Deputaþi,
se ia la Senat, Senatul voteazã prin
aprilie 22, ºi trebuie semnatã de
Carol, care i-o semneazã exact atunci
când aflã de lovitura la cap. Pensia
aceasta era necesarã. De ce? Ca sã
trãiascã. Avea din ce trãi, ieºise ediþia
a III-a Maiorescu, în 1888, 500 de
franci. Maiorescu spune, spun
chitanþele: 500 de franci pentru
Eminescu pentru ediþia a III-a; banii
erau la Nicolae Pãtraºcu, sã nu
creadã lumea cã era chiar aºa ºomer
ºi cerºetor, avea din ce trãi. Era cu
Veronica Micle, care vânduse casele
din Iaºi, îºi trimisese fata în Italia,
era cântãreaþã. Pe cealaltã o avea
profesoarã de istorie, la Botoºani, era
în perspectivã de cãsãtorie. Sã nu ne
imaginãm un Eminescu cerºetor! Era
realmente un individ care-ºi aºtepta
pensia lui, ca sã-ºi plãteascã aceste
spitalizãri. Avea ºi o stipendie de la
Fântâna Blanduziei, ca ºi de la
România liberã, ziarul lui Laurian,
bãiatul lui August Treboniu Laurian,
un botoºenean, un prieten al lui
Eminescu. ªi Partida ardelenilor o
susþin ei, în Bucureºti; îi dã lui
Eminescu o rubricã, nu se cunosc în
România liberã articole, dar în
aceastã perioadã se publicã în serial
o carte a lui Petre Carp, Spre un nou
ideal. Eu cred cã Eminescu
selecþioneazã din ea, aceste
fragmente ºi cu mici comentarii. În
orice caz, ziarul îi asigurã o
stipendie.
Corneliu TOADER: Eminescu
era un extraordinar observator acerb
al realitãþilor sociale: chestiunea
evreiascã, chestiunea pãmânturilor...
chestiunea averilor ºi altele

obligat sã rãspundã Timpului, atât de
puternicã este provocarea. C.A.
Rosetti era primul care-l citea ºi-i
plãcea foarte mult ºi pasiunea de a
discuta îl fãcea sã-i rãspundã. Deci,
sã intri în acest joc nu era uºor, între
toamna lui 1880 pânã în primãvara
lui 1882, atât dureazã acest joc, care
devine fapta culturalã, unicã, majorã
a lui Mihai Eminescu. Deci,
indiferent, nu discutãm tonul, nu
discutãm stilul, nu discutãm ideile,
ci ca factor cultural. Deci, timp de
un an ºi trei luni de zile, Eminescu
reuºeºte sã þinã în loc o maºinãrie,
cu tirajul acesta de 6-700 de
exemplare, þine în loc o maºinãrie de
15-20.000 de exemplare. Asta n-ar
fi nimic, dar ce se întâmplã, care este
fenomenul. Eu am citit, asta e
nebunia, sã citeºti în Biblioteca
Academiei presa sincronã. Or, toatã
presa, nu este ziar din Iaºi, din Galaþi,
din Craiova, toþi sunt cu ochii pe ele:
Timpul zice, Românul zice. Toþi fac
rezumatul, sã vadã ce mai spun cele
douã ziare, fac rezumatul de idei
dintre ãºtia doi. Deci, practic, toatã
lumea este cu ochii pe ce se întâmplã
în Bucureºti, înþelegeþi, ºi este un
spectacol ziaristic de mare forþã. Este
unic în istoria ziaristicã românã în
perioada interbelicã. Mai este
Mircea Eliade, dar acestuia nu-i
rãspund decât doi-trei, pe când lui
Eminescu îi rãspunde toatã presa.
Deci, pânã la urmã, notorietatea,
indicele de notorietate al cuiva, este
câtã lume ºtie de tine. Deci, articolele
nefiind semnate, totuºi, toþi ºtiau cã
este Eminescu, iar indicele de
notorietate devine fantastic,
fascinant. Acesta este momentul
când el devine ziaristul de la Timpul.
El aºa este cunoscut în perioada

de retragere al lui, aici sunt trei
adrese foarte importante. Vasãzicã
este, în primul rând, pe strada
Apolodor, o ºtim noi, ca o potcoavã
lungã, mare, a rãmas aproape
intactã. Aici era sediul Societãþii
Carpaþi, un partid politic informal,
cultural, foarte important, din care
Eminescu fãcea parte...
Corneliu TOADER: A generat
multe insomnii la Viena...
Nae GEORGESCU: D-aia
spunea ºi Carp ºi potoliþi-l pe
Eminescu, pentru cã erau atunci
tratative de pace, tratative politice,
discuþii diplomatice între Imperiu ºi
Bucureºti, pe care Eminescu le
bruia, Eminescu fãcea parte dintre
cei care le bruia. Multã lume fãcea
acest lucru, adicã bruia aceste
tratative diplomatice, politice.
Lângã Societatea Carpaþi, la
numãrul 19, tot pe Apolodor, locuia
Constantin Simþion, ultimul prieten
al lui Eminescu. Acesta a fost
inginer de poduri, a fãcut podurile
importante peste Dâmboviþa. Se
lucra la canalizarea Dâmboviþei
atunci. Eminescu vrea sã se mute
la el, ºi-i dusese niºte cãrþi; are
însemnãri în manuscrise sã mãsor
odaia lui Simþion sã vãd ce fel de
poliþe trebuie sã cumpãr, sã-mi
încapã cãrþile pe ele, sã mai duc un
sac de cãrþi. Ducea, deja, cãrþi
acolo. Deci, aici, pe Apolodor, puþin
mai jos, este strada Poliþiei, unde
este celebra Baie Mitraºevschi.
Toate aceste locuri ne aduc cãtre 28
iunie 1883, ziua când Eminescu a
fost scos din viaþa politicã, din viaþa
publicã de fapt, printr-o înscenare
bine pusã la punct; a fost capturat
ºi dus la un stabiliment, în partea
stângã a Dâmboviþei, undeva spre
Foiºor Tot aici, în strada Poliþiei,
aici este locul de patinaj, locul de
plimbãri, locul de discuþii, locul de
cabale boeme, cum sã vã spun.
Imediat, în partea stângã a
Dâmboviþei, sunt redacþiile, sunt
tipografiile, este Capºa, vizavi de
Capºa, la Piaþa Universitãþii, este
Tipografia Grigore Luis, unde avea
ºi el acces. Vasãzicã, când merge la
Capºa, el merge ºi la tipografie. Mai
jos, spre Pasajul Român, spre strada
Doamnei, sunt Covaci, ªelari, sunt
celelalte tipografii, cafenele ºi
tipografii. Acum, pe Covaci, este o
placã de marmurã, unde se mai
menþioneazã cã acolo a fost ziarul
Timpul, ºi este o clãdire care ar
putea sã fie Muzeu Eminescu,
oricând. Clãdirea aceea este veche,
este intactã, din pãcate este

strada Mercur a lui Titu Maiorescu,
casa cu coloane de lângã Muzeul
Simu, muzeu care era o splendoare
arhitectonicã, cu coloane, un templu
grecesc. Dãrâmarea lui a fost o
chestiune de neînþeles, o catastrofã.
Au fãcut în locul lui un bloc, cu
acoperiºul în zig-zag, blocul Eva
sau aºa ceva. A pune un bloc peste
o casã cu coloane înseamnã a
acoperi cu nimic, un nimic agresiv.
Mã rog. În Piaþa Amzei, mai era
casa lui Lascãr Catargiu, Palatul
Lascãr Catargiu, un loc unde se
discuta, de asemenea. De acolo se
ieºea pe Calea Victoriei. Repet
Capºa, Grigore Luis ºi celelalte.
În ultima parte a vieþii, Eminescu
a venit, în 1888, în Bucureºti, ºi a
mai stat un an de zile, ºi a locuit în
Piaþa Teatrului Naþional, într-o
clãdire a redactorilor ºi a redacþiilor.
Era o clãdire închiriatã de mai multe
redacþii, de mai multe ziare. ªi iarãºi
s-a plimbat foarte mult în zona Pieþei
cu Flori, care era undeva în spatele
strãzii Covaci, prin spatele Hanului
lui Manuc... Eu nu ºtiu de ce n-au
lãsat acolo florile, era o Piaþã cu
Flori, vestitã, tradiþionalã, pe lângã
Curtea Veche. Acolo, se reþine
amintirea, Eminescu a cumpãrat de
la un negustor, pãsãrar cu colivii, un
sticlete, deci o pasãre, cãreia i-a dat
drumul din colivie, ºi mã rog, a fost
un simbol, chiar a spus: lasã-l sã
fie liber. Piaþa cu Flori era locul
unde fugea el din Sanatoriu, de la
doctorul ªuþu, de pe strada Plantelor.
Plantelor-Foiºor, acolo vine din
februarie 1889, ºi stã februarie,
martie, aprilie, mai, iunie. Adicã,
sunt amintiri despre Eminescu
plecând de acolo, în halat,
plimbându-se în jos, pe la redacþii,
pe la Fântâna Blanduziei, sã nu
uitãm, era în Pasajul Doamnei, unde
era fosta redacþie. Deci, tot pe lângã
Covaci, prin zona aceasta. Venea de
acolo, se plimba. Un doctor a venit
dupã el cu o trãsurã, l-a rugat haide,
domnule Eminescu, vino înapoi, a
fãcut un gest de refuz, a trebuit sã
fie, oarecum, capturat, lumea s-a
strâns, a fãcut un cerc în jurul lui;
mã rog, asta este în mai 1889. El
ºedea în aceastã recluziune la
doctorul ªuþu, în aºteptarea unui
verdict, a mai multor verdicte. Deci,
Eminescu vine în Bucureºti, în 1888,
sã-ºi ia pensia. I se voteazã pensia
de ziarist, în sfârºit; dar o voteazã
numai Camera Deputaþilor, dupã
care trebuie sã treacã prin Senat,
dupã ce trece prin Senat, trebuie sã
semneze Carol, regele. Eminescu

Nae GEORGESCU: ªi nu
numai
sociale,
chiar
ºi
internaþionale...Eminescu este un caz
atipic în ziaristica româneascã. În ce
sens? Cineva i-a numãrat ziarele ºi
revistele din care citea, din care
traduce ºi comenteazã. Sunt vreo
120. Deci, el face ºi o revistã a presei.
El citeºte presã germanã, presã
francezã, traduce repede ºi
comenteazã repede. În sensul acesta,
suplineºte o muncã de agenþie,
pentru cã mulþi alþii, cei care nu ºtiu
limbile respective, aflã lucrurile din
pana lui Eminescu. El îºi pregãteºte
practic informaþiile: iatã care este
viitorul, ce vrea Germania, iatã ce
vrea Rusia ªi judecãþile lui, din
punct de vedere economic, din punct
de vedere comercial, din punct de
vedere al politicilor sociale sunt de
o prospeþime ºi, în acelaºi timp, de
o adâncime remarcabile; asta este
munca lui mare, munca de traducere
ºi de aducere în faþã a unor informaþii
noi, este un mare dar. Pe de altã
parte, trebuie sã spunem, Eminescu
are gloria lui: 1881, când este
redactor ºef la ziarul Timpul...Ziarul
Timpul avea un tiraj moderat: 5-6700 de exemplare, pânã într-o mie
de exemplare. Spun ei, de exemplu,
la alegerile din mai 1883: numãrul
nostru de ieri s-a vândut în 800 de
exemplare, vom mai trage un nou
tiraj. Ziarul de guvernãmânt,
Românul ,are 15-20.000 de
exemplare. Deci este ziarul liberal
ºi ziarul guvernamental, cu
rãspândire în toatã þara. Polemicile
dintre ei urmeazã aºa, este principiul
englezesc al presei secolului XIX
românesc la noi, în care autorii nu
semneazã. Deci, nimic nu e semnat
în ziarul Timpul. Totul este anonim,
adicã asumat de cãtre redacþie,
redacþia îºi asumã integral punctele
de vedere. Românul, însã, începe
aºa: dã o coloanã ºi spune cã este
din ziarul Timpul, fãcând nu un
rezumat de idei, ci citãri exacte. Iatã
ce mai spune: este o bibliografie
exactã a ideilor lui Eminescu. ªi
încearcã, dupã aceea, sã-l combatã,
îl combate cu ideile lui. Timpul
spune: iatã, Românul zice, ºi îl
combate mai mult. În felul acesta se
þes ideile. Problema este urmãtoarea:
Românul reuºeºte sã se blocheze,
deci ziarul Timpul atrage Românul
în polemicã, întâi îl atrage pe
probleme economice, financiare,
dupã care intrã în probleme sociale,
în aºa fel încât Românul nu mai poate
sã construiascã pe pagina I nimic.
Timp de un an de zile, Românul este

1881-1882, Eminescu este cunoscut
ca ziarist. Eminescu nu este cunoscut
ca poet, iar Eminescu, ca poet,
publica în Convorbiri literare, o
revistã iarãºi cu tiraj confidenþial,
800, sau 300 de exemplare, cum
aveau ºi ei hârtie, o revistã pentru
boieri, cum ziceþi, pentru publicul
ales ºi, în toatã perioada asta a lui,
pânã la 32 de ani, el a publicat 23 de
poezii. 23 de poezii mari ºi late, le
numeri pe degete, cu ele nu devii
poet naþional...
Corneliu TOADER: ªi, totuºi,
Titu Maiorescu l-a aºezat imediat
dupã Alecsandri...
Nae GEORGESCU: Asta este
altceva, ca valoare. Deci, poeziile
lui vin, dupã ce este scos din viaþa
politicã, din viaþa publicã, Titu
Maiorescu îl revendicã, îl ridicã în
faþã ºi-l propune ca poet, în ediþia
asta a lui care, la cele 23 de poezii,
mai adaugã încã 40 ºi face un volum
care devine volumul reprezentativ
al culturii, al literaturii române, care
volum, fiind foarte scump, nu este
la îndemâna tineretului, volumul
acesta se vinde la cucoanele din
înalta societate, volumul acesta se
discutã în saloanele bucureºtene.
Titu Maiorescu îi spune clar lui
Eminescu: Poeziile dumitale sunt
cunoscute de toate cucoanele, din
mahalaua Tirchileºti pânã la...
femeile din înalta societate, cãci
volumul costa 4 lei, 4 lei erau bani
mulþi, cât roata carului.
Corneliu TOADER: Toatã
starea aceea de clocot, pe care
Caragiale o vede în felul lui,
ardeleanul Slavici o vede cu
reticenþã, ducându-se la izvoarele
lui ºi trecând pe modelele de acolo,
cu Mara, cu Budulea taichii...
Eminescu vine ºi se plimbã cu o
nonºalanþã de cetãþean european, de
vienez ºi de neamþ, fãrã niciun fel
de probleme, în peisajul, care
începuse sã se desþeleneascã, al
Bucureºtiului ºi capãtã puterea, pe
care ºi-o asumã genial, împãrãteºte
ºi-o asumã
Nae GEORGESCU: El este
vienez ºi neamþ prin instrucþie, prin
culturã, opþiunea lui nu este însã
pentru Imperiu, Imperiul era în
aceastã perioadã ºi el într-o crizã...
Corneliu TOADER: Care s-a
terminat cu un rãzboi...
Nae GEORGESCU: Da, dar
acum încep ideile, Aurel C.
Popovici - privind popoarele
asuprite în acest Imperiu, erau
practic opt popoare egale între ele,
stãpânite de unul singur, deci era o
crizã pe care Eminescu o prevede...

Corneliu TOADER: Eu m-am
referit la Putna, la Sãrbãtorile de la
Putna, care au fost reversul cel mai
clar al medaliei: naþionalismul clar
ºi clocotitor.
Nae GEORGESCU: În
România, problema este schimbarea axului de dezvoltare, dinspre
Franþa spre Germania.
Corneliu TOADER: Deci,
dupã perioada Napoleon al III-lea,
Cuza...
Nae GEORGESCU: Toate au
darul de a aduce o influenþã
germanã, astea vor fi influenþele
catalitice ale lui Blaga. Deci,
influenþa germanã înseamnã
drumuri de fier. Sã ºtiþi cã m-am
uitat ºi eu, întâmplãtor, pe un Atlas
geografic român de pe la 1921 sau
1920, dupã Primul Rãzboi Mondial.
Toatã harta cu drumurile de fier, pe
care le ºtim noi astãzi, acolo e, e
completã. Deci, drumurile noastre
de fier sunt fãcute de Carol prin
1920-1921. Noi ce-am mai fãcut?
Am dublat, am electrificat, dar cãi
ferate noi nu ºtiu dacã s-au mai
fãcut Mã rog, Salva-Viºeu ºi
Bumbeºti-Livezeni. Deci, ceea ce
vreau sã vã spun este cã a fost o
industrie puternicã ºi toate
influenþele germane au fost, din
punct de vedere economic, bune:
înzestrarea armatei, ºoselele,
drumurile, casele, nu ºtiu mai ce, au
fost foarte bune. Problema a fost
însã... ºi Eminescu a fost dintre cei
care n-au acceptat ruptura din 1883,
ruptura care este darea lui afarã din
viaþa politicã, s-a întâmplat în
aceeaºi zi, în care s-a rupt de Franþa
ºi s-a fãcut alianþa, ce va fi formalã,
pânã va fi semnatã, în octombrie,
cãtre Germania  Austro-Ungaria.
Aceastã alianþã politicã însemna
izolarea de ardeleni, deci,
consecinþele erau ºi politice.
Austro-Ungaria înseamnã Austria ºi
Ungaria, ori Imperiul a pus condiþia
clarã: intraþi în alianþã cu noi, dar
renunþaþi la Ardeal. Ardealul este
acum cum ar fi Casa Comunã,
suntem aliaþi nu mai poþi sã ai
pretenþia la aliatul tãu... ªi, în
compensaþie, Germania, Bismark
zice: domnule, dar voi, românii,
aveþi români în sudul Dunãrii, ia
treceþi pe acolo, luaþi macedonenii
voºtri, gândiþi-vã, orientaþi-vã
ziarul cãtre sud, lãsaþi în pace
nordul Ardealului. Deci, fãcea
geopoliticã Germania, n-aveai ce sã
faci. Asta a dus la 1913, Pacea de la
Bucureºti, Take Ionescu ºi ceilalþi.
Corneliu TOADER: ªi la
replica lui Brãtianu: Eu nu vând
sufletele de români. Cã ºi acolo au
fost niºte schimburi: în schimbul
judeþelor din Basarabia, vã dãm în
partea ailaltã. Nu e acelaºi lucru.
Eminescu vedea cu o limpezime
spectaculoasã cu un spirit caustic
extraordinar, vedea în perspectivã,
din contemporaneitatea imediatã, ce
se poate întâmpla, el anticipa ºi
vedea pe lungime ºi pe domeniul
economic, ºi pe comercial ºi pe
social, ºi pe politica de dezvoltare
a statului român, aproape cum
spunea Caragiale simt enorm ºi
vãd monstruos. Vedea monstruos,
în sensul cã era atât de clarã
perspectiva, încât era clar incomod.
ªi, atunci, soluþia a fost singura, pe
care dumneavoastrã aþi evocat-o:
înlãturarea lui printr-o maºinaþie ºi
din Bucureºtiul pe care-l asumase,
pe întreaga þarã, ca un polemist
perpetuu care stârnea în permanenþã
focul contradicþiilor ºi al scrisului,
devine doar poetul Eminescu, cu
ºtampila pusã ºi nefericit de
Macedonski, cu acel catren acru ºi...
Nae GEORGESCU: ªi acum
acel pretins poet, acum o luã pe cel
mai jalnic drum... ªi, aici,
Macedonski, acum, are dreptate,
pentru cã el, Macedonski, suntem,
cu epigrama asta, în momentul
august 1883, el avea publicate douã
volume mari de poezii, avea
Ordinul Bene Merenti, avea peste
800, aproape o mie de titluri de
poezii publicate, în Literatorul ºi în
alte publicaþii. El spune clar: mãi,
oameni buni, eu am o mie de poezii,
omul ãsta are 20 de poezii, cine e
poet, domnule? El cu 20 de poezii,
sau eu cu o mie?
Corneliu TOADER: E ºi un
pic de grandomanie aristocraticã...
Nae GEORGESCU: Nu, la
momentul mai-august 1883,
Eminescu era pretins poet, era
ziarist de fapt. El se dã poet, dar e
ziarist, ia, uite, ne face nouã
politicã, pentru cã nu avea,
Eminescu nu mai tipãrea din 1881,
când Titu Maiorescu îi cere: fã-þi
volumul tãu de versuri. Sunt acum
scrisorile, sunt documentele. Deci,
nu intrase în conºtiinþa publicã, ca
poet, pretins poet, este exact lupta
împotriva tendinþei lui Maiorescu
de a face din Eminescu un poet,
dupã cãderea lui.
Andrei BÃNICÃ: Aº avea ºi eu
o întrebare, þinând cont cã Macedonski
a zis, la un moment dat, cã poezia
viitorului nu va fi decât muzicã ºi
imagine, care credeþi cã a anticipat mai
bine, Macedonski sau Eminescu?
Nae GEORGESCU: Macedonski încearcã sã scrie colorat, la
un moment dat, sã scrie cu verde, cu
roºu. Crede cã imaginea înseamnã
imagine coloratã. Muzicalitatea
eminescianã este chiar viitorul de
care vorbeºte Macedonski. S-a
acuzat, la un moment dat, George
Murnu o face, ºi cred cã dupã el o
fac ºi alþii, profesori universitari, de
astãzi, descoperã tema, s-a acuzat
mandolinismul lui Eminescu, adicã

muzicalitatea excesivã... toatã poezia
lui Eminescu se poate cânta...
Andrei BÃNICÃ: Nu mã refer
la stilul metaforic, mã refer strict la
muzicã ºi imagini, exact ce se face
în cazul de faþã. Sunet ºi imagine.
Nae GEORGESCU: Domnul
Bãnicã are dreptate. Acesta ar fi al
doilea mod de a resuscita, de a-l
reevalua pe Eminescu. Primul ar fi,
deci, basorelieful, contextul pe larg,
contextul politic, social, economic.
ªi, al doilea, este analiza,
interpretarea operei. Deci, valoarea
pe care ai luat-o, cu tine, în
contemporaneitate. Opera lui
Eminescu este miºcatã din datele ei
de cãtre ediþii, de cãtre editori. Vã
spun o chestiune, pe care o fac cu
masteranzii mei. Fac un curs de
elitologie eminescianã, ca sã se
înþeleagã mai mult care este
fenomenul. Sunt 24 de ediþii critice
ale poeziei lui Eminescu. Toþi
editorii
critici
au
vãzut
manuscrisele, au fãcut ce au fãcut,
dar nu seamãnã una cu alta. Nu
seamãnã, alte virgule, alte puncte,
alte cuvinte, alte sensuri. ªi atunci
ce facem?
Corneliu TOADER: Este
derutant. Bine, orientarea a fost
dupã ediþia Maiorescu, faimoasa
ediþie Constantin Botez...
Nae GEORGESCU: Ediþiile
Maiorescu, pentru cã Maiorescu l-a
editat pe Eminescu de 11 ori ºi nu
seamãnã o ediþie a lui cu alta. De
exemplu, Eugen Lovinescu face o
ediþie Eminescu ºi-l acuzã puternic
Ibrãileanu: domnule, greºeºte, ia
uite ce face acolo, ce greºeli, ce
cutare!? Lovinescu rãspunde: eu nu
fac nicio greºealã, eu mã iau dupã
ediþia Maiorescu. Ibrãileanu mai
spune: ia uite, mai spune cã se ia
dupã ediþia Maiorescu, pãi ediþia
Maioarescu spune aºa... Deci, se
ceartã între ei, dar cum se ceartã?!
Eu le-am studiat, am fãcut
confruntãrile. Lovinescu citeazã
ediþia a XI-a a lui Maiorescu ºi
Ibrãileanu verificã cu ediþia a VI-a
Maiorescu. De fapt, n-au fost
strânse la un loc aceste 11 ediþii,
lumea crede cã este ediþia stas
Maiorescu, una, dar nu, sunt 11, ºi
se schimbã de la una la alta, nici
mãcar Petru Creþia nu-ºi dã seama,
se schimbã ºi cuprinsul, repet, de
la una la alta, de exemplu sunt
poezii bãgate în cuprins ºi nu sunt
scrise, sau sunt unele scrise ºi nu
sunt semnalate în cuprins (ediþia a
V-a), se schimbã ordinea, se
schimbã punctuaþia, e o frãmântare
continuã, e ca pâinea, dospeºte.
Andrei BÃNICÃ: Cu acest
context politic, destul de mare,
universalitatea lui Eminescu, foarte
multele ediþii publicate, tocmai
aceste elemente sperie cititorul
actual. Nu trebuie sã uitãm cã,
înainte de toate, Eminescu a fost
om. Am vãzut un demers interesant,
fãcut pe Internet de Cãrtãrãscu,
despre Eminescu ºi începe, ceva de
genul ãsta: Era mic ºi îndesat,
foarte negricios ca toþi fraþii sãi, ºi
continuã tot aºa, în stilul acesta.
Corneliu TOADER: Da, ºi
avem ºi o mãrturie a lui Iorga,
tânãrul Iorga, care, pe uliþele
Iaºului, are un moment în care, ºtia
cine este Eminescu, se întâlneºte cu
el. ªi cu o deferenþã de adolescent,
se înclinã ºi salutã. În acel moment,
din starea aceea de pierdere
hieraticã în care se gãsea, coboarã
din nou la Eminescu, se uitã ºi are
momentul de comunicare, de
înþelegere, o fracþiune de secundã,
ºi e adevãrat negricios, mãrunt,
viril, pofticios, iubitor, incomod,
pisãlog, când se îmbãta, dar astea
nu fac parte decât din componentele
unei vieþi, pe care n-o putem nega.
Andrei BÃNICÃ: Pot fi o cale
foarte bunã pentru a-l accesa pe
Eminescu.
Corneliu TOADER: O cale
foarte comodã, dacã ne putem
asuma personalitãþile: ºtiþi ºi eu ºi
semãn cu Goethe, ºi el a avut
platfus. Putem spune ºi acest lucru.
Dar eu stau ºi mã întreb: nemþii,
când ºi-l asumã pe Lessing, pe
Goethe sau pe Schiller, sau francezii
pe Baudelaire sau pe Villon sau pe
Hugo, sau cehii pe Kafka, au nevoie
de o pregãtire, cum se pregãteºte
pânza, când începi sã pictezi pe ea,
trebuie sã-i faci grundul, trebuie sã-i
pregãteºti cultura din interiorul
acelui tânãr, care ar vrea sã ajungã
sã înþeleagã pe palierele succesive,
pe strate, nu straturi, ca la geologie.
Andrei BÃNICÃ: ªi ca prim
strat?
Corneliu TOADER: Sã nu
spui dumneata cã lumea nu mai are
timp, dar preferã sã-l asculte pe
diagonalã.
Andrei BÃNICÃ: Dacã-mi
permiteþi, dau un exemplu: la
Muzeul Literaturii Române, în vara
aceasta, lansãm un proiect axat pe
opt obiective: case memoriale ºi
locuri prezentate de scriitori din
Bucureºti, totul pe bazã de date. Un
program, o aplicaþie destul de
simplã: imagine, text, interviuri,
cam tot ce ar trebui sã atragã
publicul tânãr. Dacã va avea ºi
accesarea on-line, ar fi excelent,
dacã nu, posibil, pe site-ul
Muzeului. Mizãm pe întâmplãri
umoristice cu scriitori în acele
locuri, mizãm pe un Eminescu mic
ºi îndesat, pe modul în care îl vede
Mitte Kremitz: mai mult scund
decât înalt, mai mult voinic decât
svelt; deci, aceasta fiind latura
umanã, ca ulterior sã ajungem la
operã, la context politic.

