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Se apropie admiterea în învãþãmântul superior
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FACILITÃÞI PENTRU STUDENTUL HARETIST:

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





Oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret


25 de facultãþi cu 50 de specializãri, 76 de programe pentru studii universitare de masterat
ciclul II Bologna
53 de centre tehnologice de acces la platforma de e-learning blackboard, din care 44 în reþeaua
naþionalã ºi 9 în reþeaua internaþionalã (New York, Berlin, Roma, Madrid, Paris, Tel Aviv,
Viena, Toronto, Chiºinãu)
Institut Central de Cercetare ªtiinþificã
Centru de cercetare ºtiinþificã la fiecare facultate
Centrul de Limbi Strãine - Centrul de testare ECL ºi TOEFL
Centru de Formare ºi Testare Profesionalã EBC*L
Departament pentru Pregãtirea Personalului Didactic
Centru de Formare ºi Testare Xpert  certificat european în informaticã
Televiziunea ºi Radio România de Mâine, posturi naþionale de culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt
Revistã, editurã ºi complex tipografic
10.500 de calculatoare de ultimã generaþie, în laboratoare ºi în centrele tehnologice din þarã
37 de imobile proprii, cu o suprafaþã de peste 135.660 mp.



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












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;
www.spiruharet.ro

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 II Bologna, se face în domeniul în care a
fost dobânditã diploma de licenþã sau în domenii complementare acestuia.
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.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
STUDII DE LICENÞÃ
Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentã cu aceasta),
în original (sau adeverinþã eliberatã de liceu, în original sau
copie legalizatã, pentru candidaþii care au promovat examenul
de bacalaureat în anul 2010)
Certificatul de naºtere, în copie (xerox)
Certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul), în copie (xerox)
Adeverinþã medicalã tip
Copie dupã cartea (buletinul) de identitate
3 fotografii tip carte de identitate
Copie legalizatã dupã diploma de bacalaureat, însoþitã de
adeverinþã eliberatã de facultatea la care se aflã diploma de
bacalaureat, în original (pentru cei care urmeazã a doua
facultate).
STUDII DE MASTERAT
Cerere tip de înscriere la admitere
Diploma de licenþã, în original, sau adeverinþã de promovare
a examenului de licenþã (pentru promoþia 2010)
Diploma de bacalaureat, copie legalizatã
Curriculum vitae
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.





















Când se
organizeazã
admiterea?

Pentru anul de învãþãmînt 2010-2011, admiterea în
ciclul de studii universitare de licenþã se desfãºoarã astfel:
 în perioada iunie-septembrie a.c., pentru candidaþii
posesori de diplomã de bacalaureat din promoþiile
anterioare anului 2010;
 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
obþinute la probele susþinute, mediile obþinute în anii
de liceu, termenul de valabilitate ºi cã nu a fost eliberatã
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, Blaj, Braºov,
Câmpulung-Muscel, Constanþa, Craiova, Râmnicu-Vâlcea ºi la Centrele Tehnologice ale
Universitãþii Spiru Haret.

 la studii
universitare
de licenþã

În ce constã admiterea?

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,
facultãþile pot include, în structura
admiterii, ºi teste de cunoºtinte, teste
de limbã, teste de aptitudini ºi
vocaþionale, 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.

 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, vizând îndeplinirea 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 funcþie 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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Oferta educaþionalã a Universitãþii Spiru Haret
pentru anul universitar 2010-2011
Palatul Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii, str. Ion Ghica
nr. 13, sector 3, Bucureºti
Mijloace de transport:
autobuze: 122, 137, 336, 601
troleibuze: 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91, 92
metrou: staþia Universitate

Facultatea de Litere,
Bucureºti
Domenii de studii universitare de licenþã

LIMBA
ªI LITERATURA ROMÂNÃ; O LIMBÃ ªI
Facultatea de Matematicã
LITERATURÃ STRÃINÃ (ENGLEZÃ, FRANCEZÃ),
ºi Informaticã, Bucureºti
specializare acreditatã, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite
transferabile
Domenii de studii universitare de licenþã
LIMBA ªI LITERATURA MODERNÃ A (ENGLEZÃ,
MATEMATICÃ, specializare acreditatã, conform HG 676/2007;
FRANCEZÃ); LIMBA ªI LITERATURA MODERNÃ B
3 ani, 180 de credite transferabile
(FRANCEZÃ, ENGLEZÃ, GERMANÃ, SPANIOLÃ,
INFORMATICÃ, specializare acreditatã, conform HG 676/2007;
ITALIANÃ, RUSÃ, ARABÃ, CHINEZÃ, JAPONEZÃ,
3 ani, 180 de credite transferabile
LATINÃ), specializare acreditatã, conform Legii nr. 443/2002; 3
ani, 180 de credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
1. Protecþia informaþiilor în reþele de calculatoare
patru semestre, 120 de credite transferabile
2. Modele matematice ºi informatice în finanþe, asigurãri ºi burse
1. Lingvisticã comparatã ºi implicaþii didactice ale analizei conde valori
trastive
2. Modernitatea în literatura europeanã
telefoane: 021 314 00 75; 021 314 00 76
3. Teoria ºi practica traducerii specializate (specializare englezã,
e-mail: ushmi@spiruharet.ro
francezã)
4. Francofonie ºi comunicare instituþionalã
5. Studii de civilizaþie, limbã ºi literaturã hispanice ºi hispanoFacultatea de Arhitecturã,
americane
Bucureºti
6. Studii literare ºi culturale nord-americane
- membrã a European Association for Arhitectural Education 7. Modele de interpretare în spaþiul modernitãþii literare româneºti
ºi universale (perspective teoretice, istorico-literare, comparatistDomenii de studii universitare de licenþã
 ARHITECTURÃ, specializare acreditatã, conform HG 676/ analitice asupra conceptului de canon literar)
8. Limbã ºi literaturã românã  modernizare ºi modernitate
2007; 6 ani, 360 de credite transferabile
telefoane: 021 314 00 75; 021 314 00 76
e-mail: usharh@spiruharet.ro

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

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

Facultatea de Management
Financiar-Contabil, Bucureºti

ªoseaua Berceni nr. 24,
sector 4, Bucureºti

Bulevardul Basarabia nr. 256,
sector 3, Bucureºti

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

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

Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã,
Bucureºti

Facultatea
de Sociologie-Psihologie,
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

Domenii de studii universitare de licenþã
SOCIOLOGIE, specializare acreditatã sã funcþioneze, conform
HG 693/2003; 3 ani, 180 de credite transferabile
PSIHOLOGIE, specializare acreditatã sã funcþioneze, conform
HG 693/2003; 3 ani, 180 de credite transferabile

Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Drept comunitar
2. Dreptul afacerilor
3. Drept constituþional ºi instituþii politice
4. Drept privat
5. Fiscalitatea în context comunitar
6. ªtiinþe penale

Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Management organizaþional ºi al resurselor umane
2. Politici sociale ºi integrare europeanã
3. Psihosociologia familiei contemporane
4. Psihosociologia devianþei, victimologie ºi asistenþã victimalã
5. Psihologie clinicã ºi intervenþie psihologicã
6. Intervenþii fundamentale de dezvoltare personalã ºi
psihoterapie

telefoane: 021 334 44 19; 021 334 62 05
e-mail: decanat_drept@spiruharet.ro;
ushdrept_master@spiruharet.ro

telefoane: 021 255 60 95,
021 255 60 94, 021 255 60 98
e-mail: ushp@spiruharet.ro; ushsp@spiruharet.ro

Strada Fabricii nr. 46 G,
sector 6, Bucureºti

Mijloace de transport:
autobuze: 136, 336
Domenii de studii universitare de licenþã
troleibuze: 61, 62
CONTABILITATE ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE,
metrou: staþiile Grozãveºti, Petrache Poenaru,
specializare acreditatã, conform Legii nr. 443/2002; 3 ani, 180 de
Politehnica, Lujerului
credite transferabile

Facultatea de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale,
Bucureºti

MANAGEMENT, 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
Domenii de studii universitare de licenþã
1. Contabilitatea agenþilor economici ºi a instituþiilor publice
MARKETING, specializare acreditatã, conform HG 940/2004;
2. Audit financiar-contabil
3 ani, 180 de credite transferabile
3. Auditarea sistemelor informatice financiar-contabile
AFACERI INTERNAÞIONALE, specializare autorizatã sã
funcþioneze provizoriu, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de
e-mail: mfc_buc_sec@spiruharet.ro
credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Metode ºi tehnici în managementul ºi marketingul integrãrii
europene
2. Marketing, comunicare ºi relaþii publice
3. Managementul ºi marketingul operaþiunilor logistice
4. Comerþ internaþional ºi relaþii economice internaþionale
5. Managementul situaþiilor de urgenþã ºi marketingul resurselor
specifice
6. Managementul ºi marketingul serviciilor
7. Metode ºi tehnici moderne de promovare
8. Coordonate teoretice ºi practice ale marketingului imobiliar ºi
evaluarea proprietãþilor
9. Ecomarketing ºi management de mediu
10. Marketing ºi management turistic
e-mail: ushmkt@spiruharet.ro

Facultatea de Finanþe ºi Bãnci,
Bucureºti
Domenii de studii universitare de licenþã
FINANÞE ªI BÃNCI, specializare acreditatã, conform HG nr.
943/2009; 3 ani, 180 de credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Marketingul ºi managementul activitãþilor financiar-bancare
2. Managementul operaþiunilor instituþiilor bancare ºi nebancare
3. Bãnci ºi pieþe financiare
4. Managementul ºi finanþarea proiectelor publice ºi private
5. Politici financiare ºi monetare
6. Finanþe publice ºi fiscalitate
e-mail: ushfb@spiruharet.ro

telefoane: 021 316 97 85; 021 316 97 86; 021 316 97 88; 021 316 97 89

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

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

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

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport,
Bucureºti

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

Facultatea de Geografie
ºi Geografia Turismului, Bucureºti

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

Facultatea de Medicinã Veterinarã,
Bucureºti

Domenii de studii universitare de licenþã
GEOGRAFIE, specializare acreditatã, conform HG 940/2004;
Domenii de studii universitare de licenþã
3 ani, 180 de credite transferabile

MEDICINÃ
VETERINARÃ, specializare acreditatã, conform
GEOGRAFIA TURISMULUI, specializare autorizatã sã
HG
944/2002;
6
ani, 360 de credite transferabile
funcþioneze provizoriu, conform HG 635/2008; 3 ani, 180 de credite
transferabile
telefoane: 021 242 15 75,
021 242 15 76, 021 319 13 35
Programe universitare de masterat Bologna II,
e-mail: ushmedvet@spiruharet.ro
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Studii ºi cercetãri morfohidrografice pentru amenajarea
teritoriului (de profesionalizare)
2. Analiza ºi expertiza riscurilor de mediu (de profesionalizare)
3. Cunoºtinþe ºi cercetãri avansate în geografie (de profesionalizare)
4. Turism ºi integrare regionalã (de profesionalizare)
5. Geopoliticã (de profesionalizare)
6. Geografie didacticã (de profesionalizare)
telefon: 021 444 20 71
e-mail: ushg@spiruharet.ro

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

telefoane: 0248 51 22 84; 0248 51 06 00
e-mail: ushm_conta@spiruharet.ro

Facultatea
de Contabilitate ºi Finanþe,
Câmpulung Muscel

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

Strada Turnului nr. 5, Braºov
Facultatea de ªtiinþe Juridice
ºi Administrative, Braºov
Domenii de studii universitare de licenþã
 ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, specializare acreditatã sã
funcþioneze, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite
transferabile
 DREPT, specializare autorizatã sã funcþioneze provizoriu, conform HG 693/2003; 4 ani, 240 de credite transferabile

Facultatea de Management,
Braºov

Strada Traian nr. 223,
Câmpulung Muscel

Strada Tudor Vladimirescu
nr. 80, Blaj

Domenii de studii universitare de licenþã
EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORTIVÃ, specializare acreditatã,
Facultatea de Arte, Bucureºti
conform Legii nr. 443/2002; 3 ani, 180 de credite transferabile
KINETOTERAPIE ªI MOTRICITATE SPECIALÃ, specializare
Domenii de studii universitare de licenþã
acreditatã, conform HG 922/2008; 3 ani, 180 de credite transferabile ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE), specializare
acreditatã, conform HG 1082/2003; 3 ani, 180 de credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
PEDAGOGIE MUZICALÃ, specializare acreditatã, conform
patru semestre, 120 de credite transferabile
HG 693/2003; 3 ani, 180 de credite transferabile
1. Educaþie fizicã ºi antrenament sportiv
Programe universitare de masterat Bologna II,
2. Educaþie fizicã ºi managementul structurilor ºi activitãþilor
patru semestre, 120 de credite transferabile
sportive
1. Arta muzicalã
3. Kinetoterapie în afecþiunile locomotorii
2. Arta teatralã
4. Kinetoterapie în afecþiunile cerebro-vasculare

Programe universitare de masterat Bologna II,
patru semestre, 120 de credite transferabile
1. Studii europene de administraþie publicã
2. Administraþia, dreptul ºi managementul serviciilor publice ºi protecþiei
mediului
telefon: 0268 54 80 44, int. 111
e-mail: ushsabv@spiruharet.ro

Domenii de studii universitare de licenþã
Facultatea de Psihologie ºi Pedagogie,
 CONTABILITATE ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE,
specializare autorizatã sã funcþioneze provizoriu, conform HG
Braºov
693/2003; 3 ani, 180 de credite transferabile
Domenii de studii universitare de licenþã
 MANAGEMENT, specializare acreditatã, conform HG 693/
 PEDAGOGIE, specializare acreditatã sã funcþioneze, conform
2003; 3 ani, 180 de credite transferabile
HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite transferabile
Programe universitare de masterat Bologna II,
 PSIHOLOGIE, specializare acreditatã sã funcþioneze, conform
patru semestre, 120 de credite transferabile
HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite transferabile
1. Dimensiunea europeanã a managementului organizaþiei
Programe universitare de masterat Bologna II,
2. Managementul proiectelor europene
patru semestre, 120 de credite transferabile
3. Managementul strategic al organizaþiei în economia bazatã pe
1. Consiliere educaþionalã
cunoaºtere
telefoane: 0268 54 80 44, 0268 46 20 66
e-mail: ushmbv@spiruharet.ro

Domenii de studii universitare de licenþã
 CONTABILITATE ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE,
specializare acreditatã, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite
transferabile
 FINANÞE ªI BÃNCI, specializare autorizatã sã funcþioneze
Facultatea de ªtiinþe Economice,
provizoriu, conform HG 693/2003; 3 ani, 180 de credite
transferabile
Blaj
 ADMINISTRAREA AFACERILOR, specializare autorizatã
sã funcþioneze provizoriu, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de
Domenii de studii universitare de licenþã
 FINANÞE ªI BÃNCI, specializare autorizatã sã funcþioneze credite transferabile
provizoriu, conform HG 410/2002; 3 ani, 180 de credite
Programe universitare de masterat Bologna II,
transferabile
patru semestre, 120 de credite transferabile
Strada Vasile Conta
 ADMINISTRAREA AFACERILOR, specializare autorizatã
sã funcþioneze provizoriu, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de 1. Contabilitate ºi managementul afacerilor
credite transferabile
telefon: 0251 42 33 95

telefon: 0268 54 80 44
e-mail: ushppbv@spiruharet.ro

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

nr. 4, Craiova

e-mail: ushdcr@spiruharet.ro

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

Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã,
Constanþa

e-mail: ushdcta@spiruharet.ro

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

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

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

Facultatea de Management
Financiar-Contabil, Craiova
Domenii de studii universitare de licenþã
 CONTABILITATE ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE,
specializare acreditatã, conform HG 676/2007; 3 ani, 180 de credite
transferabile
 FINANÞE ªI BÃNCI, specializare autorizatã sã funcþioneze
provizoriu, conform HG 693/2003; 3 ani, 180 de credite
transferabile
 AFACERI INTERNAÞIONALE, 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. Contabilitatea ºi administrarea afacerilor
2. Audit intern în sistemul public ºi privat

Facultatea de Management
Financiar-Contabil,
Constanþa

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

Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã, Craiova

Strada Brazda lui Novac nr. 4, Craiova

Bulevardul General Praporgescu nr. 22,
Râmnicu Vâlcea
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe,
Râmnicu Vâlcea
Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã,
Râmnicu Vâlcea

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

Programe universitare de masterat Bologna II,
Domenii de studii universitare de licenþã
patru semestre, 120 de credite transferabile
 DREPT, specializare acreditatã sã funcþioneze, conform HG 922/ 1. Contabilitatea instituþiilor administraþiei publice
2008; 4 ani, 240 de credite transferabile
telefon: 0250 73 55 87
telefoane: 0250 73 30 74; 0250 73 30 17; 0250 73 30 87
e-mail: ushdvl@spiruharet.ro
e-mail: ushcvl@spiruharet.ro
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Tehnologiile Informaþiei ºi ale Comunicaþiilor (TIC) ºi Cercetarea-Dezvoltarea-Inovarea (CDI) factori importanþi ai redresãrii economice post-crizã (II)
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

(Urmare din numãrul 503)
Nivelul înalt de calificare a forþei de muncã angajate într-o firmã
reprezintã un alt indicator care reflectã inovativitatea, scientointensivitatea
unei firme. Angajaþii înalt calificaþi constituie un bun intangibil al firmelor
inovatoare, mai ales în industriile bazate pe cunoaºtere, unde se constituie
în echipe complexe de cercetare, adesea multidisciplinare, cu diviziuni
clare ale muncii între membrii echipei (savantul, care dã idei, executanþii,
specialiºti în marketingul rezultatelor CDI etc.). Firmele cu capacitate
inovativã scãzutã (îndeosebi firmele mici non exportatoare, fãrã forþã de
muncã înalt calificate ºi activitãþi interne de inovare) inoveazã mai mult
prin activitãþi non-CD proprii, alocând cea mai mare parte din bugetul
lor pe activitãþile respective. Diferenþierea activitãþii inovative în funcþie
de rezultatul final al acesteia  produsul sau procesul  evidenþiazã o
serie de particularitãþi pentru fiecare tip de activitate.

membre ale UE în condiþiile crizei din anii 2009-2010, din punctul de
vedere al reducerii sau menþinerii cheltuielilor de inovare, în funcþie de o
serie de caracteristici relevante ale acestor firme, rezultã: mãrimea
firmei; intensitatea inovãrii; importanþa produselor/serviciilor inovative
pentru vânzãri; sursa oportunitãþilor pentru inovare; implicarea
utilizatorilor potenþiali ai inovãrii; schimbãrile semnificative în zona
politicilor cu efect pozitiv asupra inovãrii. Se constatã cã, în general,
doar o proporþie care oscileazã între 28-32% din numãrul total al firmelor
aºteaptã în viitorul apropiat (prima jumãtate a anului 2010) sã-ºi reducã
cheltuielile de inovare.





Inovarea de produs reprezintã realizarea unor bunuri ºi servicii noi
sau semnificativ îmbunãtãþite valorificate pe piaþã.
Inovarea de proces este introducerea de îmbunãtãþiri aduse
operaþiilor, logisticã, fluxurilor informaþionale ºi echipamentelor.
Inovarea de produs implicã mai multã cercetare, iar cea de proces
presupune mai mulþi furnizori externi ºi implicã, în mod frecvent, activitãþi
creative (care nu necesitã CDI), cum ar fi cumpãrarea de maºini ºi utilaje
moderne, hardware, software, achiziþia de patente ºi licenþe, investiþii în
trening ºi alte activitãþi, cum ar fi design, engineering. Inovarea de produs
este posibil sã implice mai multã CDI, comparativ cu cea de proces, care
angajeazã, la rândul sãu, activitãþi non-CDI.
Informaþia reprezintã o importantã sursã de a multiplica
oportunitãþile tehnologice ºi inovaþionale.
Sectoarele în care furnizorii au un rol important (industria uºoarã,
pielãrie, încãlþãminte) inoveazã, în principal, la impulsul furnizorilor de
echipamente ºi materiale, cheltuind cea
mai mare parte a fondurilor alocate inovãrii
pe achiziþia de maºini ºi echipamente
moderne, noi. Firmele dependente de
furnizori ºi intensiv-productive din
industria lemnului, celulozei, textilã,
pielãriei, încãlþãmintei, produselor din
metal, tipãrituri, publicaþii, hârtiei,
cauciucului, mase plastice, vehicule,
cheltuiesc peste 50% din bugetul lor de
inovare pe activitãþi non-CDI, cum ar fi
cumpãrarea de noi maºini. Sectoarele
bazate pe ºtiinþã (farmaceutice, IT&C,
radio, instrumente de precizie, computere)
îºi realizeazã cea mai mare parte a
tehnologiei lor cu efort propriu, prin
activitãþi de CDI, alocând acestora peste
50% din cheltuielile lor totale pentru
inovare.
Decizia de a investi în CD este
condiþionatã de capacitatea firmei de a
recupera cheltuielile totale efectuate într-un
termen cât mai scurt sau de a diminua
costurile de producþie. În acest sens,
strategiile CDI pun un accent deosebit pe
protecþia patentelor, mãrcilor de fabrici ºi
secretului comercial, pe avantajul de timp
faþã de concurenþi, pe complexitatea
proiectãrii ºi pe proprietatea diferitelor
tipuri de active corporale ºi necorporale.
Deºi patentele reprezintã una din cele mai
adecvate metode de valorizare, singure nu
pot fi utilizate la adevãratul potenþial.
Acestora trebuie sã li se adauge ºi alte
forme de active intangibile.
Din rezultatele unor cercetãri privind
comportamentele firmelor din þãrile





Salarizarea ramurilor sciento-intensive - potenþial factor de
redresare
Utilizând clasificarea ramurilor economiei naþionale, în funcþie de
gradul de intensivitate a inovãrii, am calculat, pe perioada 2003-2008,
câºtigul salarial mediu net lunar pe sectoare ale economiei, în România,
pentru urmãtoarele grupe de ramuri: înalt inovative (ÎI); mediu  înalt
inovative (MÎI); mediu inovative (MI);slab inovative (SI).
Datele din tabelul nr.2 relevã câteva aspecte importante în ceea ce
priveºte nivelul mediu al salariilor lunare, pe grupe de intensivitate a
inovãrii, care pot constitui repere pentru o politicã a salarizãrii ºi
veniturilor care sã contribuie la ieºirea din crizã a României, prin
stimularea activitãþii inovaþionale. Faþã de nivelul mediu al salariului net
pe economie, în toþi anii analizaþi, angajaþii din ramurile slab inovative
au primit salarii cu mult superioare faþã de cei din ramurile înalt
inovative ceea ce, la o primã abordare, pare a fi un paradox. În general,
ramurile sciento-intensive, cele care reprezintã forþa motrice a societãþii
bazate pe cunoaºtere (knowledge-based society) sunt cele mai bine plãtite
în þãrile dezvoltate.
Dimpotrivã, în România situaþia este tocmai inversã. Care ar putea fi
cauzele acestei anomalii? Douã explicaþii posibile pot fi avute în vedere:
 piaþa româneascã ºi factorii de decizie percep sau nu apreciazã, din
motive preponderent subiective, la justa valoare, contribuþia acestui grup
de ramuri (ÎI) la progresul economic ºi social, aportul creativitãþii,
activelor intangibile sau capitalului intelectual la generarea de profit, venit
ºi multiple externalitãþi pozitive, în sensul potenþãrii celorlalte ramuri;
 ramurile înalt inovative (ÎI) nu au de facto aportul necesar ºi
suficient, dovedit cel puþin pe termen scurt, în ceea ce priveºte nivelul
performanþelor aºteptate, comparativ cu alte þãri.
Deºi este greu de dat un rãspuns tranºant la acest cerc vicios,
considerãm cã menþinerea status-quo-ului în materie de salarizare în acest
domeniu nu poate sã contribuie la ieºirea din crizã a României.
Pentru a valida una sau alta dintre cele douã explicaþii sau o combinaþie
a acestora este nevoie de studierea mai aprofundatã a cauzelor
subperformanþei sistemului naþional de inovare, þinând seama de
necesitatea soluþionãrii problemei prin prisma criteriilor de optimalitate
în condiþiile unor restricþii privind sursele de finanþare ºi alocarea eficientã

FELICITÃRI!

În confruntare cu colegi de la facultaþile de profil, la cea de-a IX-a ediþie a Festivalului Internaþional Studenþesc de Teatru,
Film ºi Fotografie Hyperion StudFest, studenþii haretiºti Marian Popescu ºi Florina Anghel au obþinut Premiul pentru Cel Mai
Bun Actor În Rol Principal. Spectacolul Cui i-e fricã de Virginia Wolf, montat la Facultatea de Teatru a Universitãþii
Spiru Haret, a obþinut Premiul Special.

Cu joben ºi rochie de bal la Palatul Nababului
Lector univ.dr. George V. GRIGORE
Cancelarul Facultãþii de Teatru
Catedra de arta actorului a
Facultãþii de Teatru a Universitãþii
Spiru Haret a solicitat corpul
profesoral al anului I sã onoreze
invitaþia conducerii Universitãþii
Naþionale de Arte Bucureºti Facultatea de Arte Plastice,
Departamentul Foto, Video,
Procesare Computerizatã a Imaginii
- de a colabora pentru realizarea
unei lucrãri deosebite de licenþã,
respectiv cea a studentului Stoica
ªtefan, din anul III, având ca
profesor coordonator pe conf. univ.
dr. Roxana Trestioreanu,
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, sau mai simplu spus
anul I al Facultãþii de Teatru, a
participat la o selecþie-casting
pentru a putea fi desemnaþi aceia ce
vor purta costume de epocã ºi vor
poza pentru proiectul de mai sus, în
cadrul mirific al ruinelor
monumentale ale Micului Trianon
din localitatea Floreºti, Prahova.

Studiul fotografic aferent acestui
demers artistic urmãreºte ºi o analizã
asupra degradãrii Palatului
Cantacuzino de la Floreºti, cunoscut
ºi ca Trianonul Nababului.
Somptuosul Palat Cantacuzino
de la Floreºti, situat pe malul râului
Prahova, a fost construit începând
din anul 1911, de George Grigore
Contacuzino, supranumit Nababul,
sau cum îl numea Nicolae Iorga:
...cel din urmã reprezentant al
boierului mare de odinioarã...,
datoritã uriaºei sale averi, ca un
palat demn de rangul sãu de mare
senior. Realizat de meºterii francezi
dupã planurile arhitectului Ioan D.
Berindey, palatul Micul Trianon
reprezintã o reuºitã sintezã între
cele douã modele de la care
arhitectul s-a inspirat pentru
realizarea lui: Marele Trianon ºi
Micul Trianon, construcþii ce
completeazã armonios ansamblul
rezidenþial de la Versailles.
Decoraþia exterioarã a palatului de
la Floreºti este de o bogãþie
impresionantã, în comparaþie cu cea
a Micului Trianon.

Palatul cuprindea 365 de
camere, 7 sãli de bal, multe saloane
ºi un parc dendrologic de 150 de
hectare, cu arbuºti de esenþã rarã,
apeducte, terenuri de vânãtoare, de
golf ºi de echitaþie. În anul 1913,
înainte ca palatul sã fie terminat,
George Grigore Cantacuzino moare,
iar construcþia rãmâne nefinalizatã,
oprindu-se la stadiul finisãrilor
interioare. Este de menþionat faptul
cã o construcþie de o asemenea
amploare, unicã în lume, nu a fost
locuitã niciodatã de familia
Cantacuzino. Un palat cândva plin
de mãreþie, urmãrit parcã de un
blestem, îºi acceptã condiþia unui
declin ce persistã de aproape un
veac; se dãrâmã ºi moare încet,
strivit de nepãsare ºi de uitare
nedreaptã, dar ºi de amprenta celor
douã rãzboaie mondiale, a jafului din
perioada interbelicã ºi postbelicã ºi
apariþia unui sanatoriu de
tuberculoazã. În contrast cu viteza
la care se desfãºoarã viaþa în acest
secol, regãsim dispreþul celor
contemporani faþã de aceste ruine.
Proiectul artistic este alcãtuit
din 12 fotografii înscenate (stager
photography). Astfel, fiecare cadru
în parte va prezenta câte un moment
decisiv din istoria degradãrii
Palatului de la Floreºti. Pentru
fiecare compoziþie vor fi folosite

personaje ce vor ilustra intervalul
de spaþiu ºi timp al perioadei pe care
acestea le reprezintã. Acest lucru va
fi realizat prin vestimentaþie ºi
elemente de decor. Vestimentaþia nu
va fi una autenticã (aºa cum este
descrisã în cataloagele de
specialitate), ci va fi una conceputã/
schiþatã (în care se vor regãsi
punctate câteva elemente specifice
de detaliu vestimentar ce se
regãsesc în moda acelei perioade).
O prezenþã constantã, în fiecare
compoziþie din seria de 12 imagini,
este Palatul Cantacuzino de la
Floreºti. Starea degradatã a
Palatului constituie laitmotivul
seriei, având rolul de a realiza un
contrast între prezentul ilustrat de
personaje ºi prezentul ilustrat de
palat (prezentul privitorului). De
asemenea, fiecare cadru în parte va
avea ataºat o scurtã informaþie
istoricã, ce va ajuta privitorul sã
identifice momentul specific
perioadei la care se face referire:
- cadrul 1: George Grigore
Cantacuzino îºi încheie existenþa pe
23 martie 1913, nemaiputând sã vadã
finisat Palatul de la Floreºti. La
succesiune, palatul a revenit celui
de-al treilea fiu al sãu, principele
Mihail G. Cantacuzino, construcþia
fiind, de altfel, realizatã pentru fiica
acestuia, Alice.

a acestora, pe diferite orizonturi de timp.
Diminuarea cu 25% a salariilor din sectorul
public  mãsurã preconizatã de guvern pentru
2010  care vizeazã angajaþii din cercetare,
sãnãtate ºi învãþãmânt va agrava ºi mai mult
situaþia ramurilor ÎI, astfel cã ieºirea din crizã
se va produce într-un termen ºi mai îndelungat,
în loc ca acesta sã se scurteze.
Ramurile ÎI sunt cele care conferã premise
solide pentru competitivitate internã ºi externã,
promovarea exporturilor ºi mãrirea valorii
adãugate. Dezavantajarea lor, din punct de
vedere salarial, nu este de naturã sã stimuleze
aportul inovaþional la ieºirea României din
criza economicã. Atât summit-urile G-20, cât
ºi alte organizaþii economice ºi sociale
internaþionale au subliniat necesitatea evitãrii
tãierii drastice a fondurilor pentru CDI în anii
de crizã 2009-2011. Este interesantã situaþia
unor þãri dezvoltate care au apelat la
împrumuturi externe pentru a menþine nivelul
investiþiilor în sectorul CDI pe timp de crizã.
În anul 2008, se constatã o înrãutãþire a
decalajului câºtigului salarial nominal mediu net
din ramurile ÎI faþã de media pe economia naþionalã
(1309 lei/salariat faþã de 1289 lei /salariat).
Dacã un medic, un profesor, un cercetãtor
sunt mai slab plãtiþi decât un muncitor mediu calificat aceasta înseamnã
cã axa valorilor economice ºi sociale este puternic distorsionatã, nu þine
seama de aportul economic ºi social pe termenele scurt, mediu ºi lung al
diferitelor niveluri de calificare a forþei de muncã. Remunerarea net
superioarã a angajaþilor din sistemul financiar-bancar sau alte entitãþi
speculative ale economiei nominale (monetare) s-au impus într-o
economie fragilã de tranziþie nesedimentatã criterial. Adevãrul este cã o
astfel de situaþie a discrepanþelor de salarizare, fie ºi validatã de o
realitate a pieþei emergente (anormale) din România, dupã cum poate ar
susþine unii specialiºti, teoreticieni ºi din practicã, este departe de a fi
sustenabilã, din punctul de vedere al soluþiilor anticrizã.
Ramurile mediu-înalt inovative (MÎI) devanseazã, ca nivel de
salarizare ramurile ÎI, în toþi anii analizaþi, ceea ce credem cã, în România,
confirmã mai degrabã preponderenþa transferului de tehnologii din alte
þãri, ca prioritate. Este important de reþinut cã transferul tehnologic,
asimilarea de produse ºi procese noi în România perpetueazã poziþia
României de þarã recuperatoare de decalaje (catching-up country)
economice, sociale, tehnologice, ambientale, faþã de þãrile leader.
Reducerea relativã sau absolutã a decalajelor respective este posibilã
printr-o îmbinare optimã între intensificarea cercetãrii ºtiinþifice ºi
dezvoltãrii originale proprii (inclusiv prin perfecþionãri ale tehnologiilor
importate, transferate) ºi asimilarea prin patente, brevete ºi licenþe a
produselor ºi proceselor din alte þãri.
Ramurile mediu-inovative depãºesc ca nivel de salarizare ramurile
înalt inovative (ÎI), în toþi anii analizaþi, ceea ce confirmã, deocamdatã,
slaba atenþie acordatã acestora de cãtre factorii de decizie. Datele din
tabelul nr.3 evidenþiazã o serie de aspecte
importante privind relaþia PIB/cheltuieli
CD, între care menþionãm:
 þãrile dezvoltate alocã un procent mai
mare cheltuielilor cu CD din PIB,
comparativ cu þãrile mai puþin dezvoltate;
 scãderea PIB-ului, în anul 2004, a avut
loc în majoritatea þãrilor, exceptând China,
India, Israel, Elveþia, Norvegia, Polonia;
 volumul cheltuielilor alocate CD, în
general, a fost mai mic, în anul 2009, faþã
de 2008, exceptând China ºi India;
 o serie de þãri au acordat în 2009
stimulente special pentru sectorul CD, între
care menþionãm SUA (787 mld.$), Japonia,
Spania ºi Germania peste 100 mld. $, Franþa
ºi Anglia 33 ºi, respectiv, 36 mld. $;
 România, ca ºi alte þãri, în 2009, nu
au acordat stimulente, ci au redus finanþãrile
pentru CDI;
 pentru anul 2010, prognozele PIB ºi
cheltuielile cu CD preconizeazã creºteri faþã
de 2009, chiar dacã recesiunea se continuã
ºi în acest an, în anumite þãri.
Trebuie sã avem în vedere faptul cã
investiþiile strãine directe din România, în
cea mai mare parte a lor, sunt în domenii
mediu ºi slab inovative ºi cã rezultatele
cercetãrilor din cadrul firmelor-mamã se
transferã la filialele acestora cu sediul în
România. Aceastã situaþie nu este de naturã
sã stimuleze sectorul CDI românesc.
Existã ºi unele excepþii. Ne vom referi,
în continuare, la cazul Companiei Dacia
Automobile Renault (tabelul nr.4), care, în
perioada de crizã, a sprijinit cercetarea
proprie din România ºi cu care, de altfel, a
ºi stat la baza surmontãrii crizei, prin creºteri
sau prin menþinerea cifrei de afaceri, în
perioada 2008-2010. În perioada 2003- cadrul 2: Fastuos ºi rafinat,
palatul Nababului ºi-a început
existenþa cu o mare provocare:
Primul Rãzboi Mondial (19141918), când ocupanþii germani au
luat toatã tabla de cupru de pe
acoperiº.
- cadrul 3: Rãspândirea faimei
cauciucurilor de Floreºti reprezintã
o tradiþie care începe încã din
perioada interbelicã. Locuitorii fac
parte din breasla cauciucarilor,
meserie grea, plinã de fum ºi
funingine.
- cadrul 4: La sfârºitul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial (19411944) Armata Roºie a devastat fãrã
milã palatul.
- cadrul 5: Dupã plecarea ruºilor
a urmat o nouã serie de jafuri puse
în practicã de populaþia din zonã.
Localnicii au furat tot ce s-a putea
fura: cãrãmizile din pereþi, fierul din
construcþie, piatra scumpã,
ferestrele, uºile.
-cadrul 6: În perioada de
conducere a guvernului Petru Groza
(1946-1947), a fost cazatã o
numeroasã populaþie de rromi, care
a contribuit la degradarea palatului.
- cadrul 7: Dupã instalarea
regimului comunist, în palatul de la
Floreºti a fost înfiinþat sediul CAPului din comunã.
- cadrul 8: În anul 1960, dupã ce
fusese sediu de CAP ºi cazarmã
militarã, palatul a fost trecut sub
conducerea autoritãþilor locale, iar, în
1965, în conacul din parcul palatului
a fost înfiinþat un sanatoriu TBC.
- cadrul 9: Ca ºi cum n-ar fi fost
de ajuns, în palat s-au realizat
numeroase filmãri, turnându-se
chiar scene de rãzboi, care au
deteriorat exterioarele clãdirii.
- cadrul 10: Dupã 1990,
ignoranþa ºi dispreþul comuniºtilor
au fost înlocuite cu dezinteresul ºi
indiferenþa instituþiilor ce se ocupã

cu protejarea monumentelor istorice
de patrimoniu.
- cadrul 11: La procesul de
degradare a palatului participã
totodatã ºi oamenii indiferenþi, care
prezintã un dispreþ total faþã de palat
ºi mediul înconjurãtor (fac grãtare,
mult zgomot ºi lasã în urma lor
mizerie).
- cadrul 12: În serile de varã, în
parcul palatului, îndrãgostiþii vin sã
viseze ºi sã se sãrute.
Fotografiile înscenate ce vor
fi fãcute au în comun sentimentul
de solitudine ce zugrãveºte spaþiul
ºi timpul ultimelor decenii din viaþa
tumultoasã a Palatului Cantacuzino.
Fotografia înscenatã mai
poartã numele ºi de tableau
vivant. Termenul descrie un grup
de actori costumaþi care, pe o
anumitã perioadã de timp, reproduc
diverse scene simbolice. Pe durata

2010, Automobile Dacia Renault a reuºit, prin îmbunãtãþiri succesive ale
modelului Dacia, bazate pe CDI, sã-ºi mãreascã cifra de afaceri, chiar
dacã datoritã crizei afacerile din România ºi pe plan extern au cunoscut o
evoluþie defavorabilã. Astfel, cel mai nou model al autoturismului Dacia,
ºi anume Duster, a preluat elemente de la Nissan, Renault ºi Dacia,
proiectul tehnic desfãºurându-se fãrã probleme. Criza financiarã a ridicat
unele probleme de gestionare la nivelul companiei, deoarece furnizorii
de componente, la nivel mondial, au avut întârzieri în livrarea acestora.
Proiectul Duster a fost demarat în Franþa, în anul 2006, dupã ce, în anul
2004, se lansase Dacia Logan. Pentru prima datã, tehnologiile din segmentul
superior de preþ, sistemul de tracþiune integratã se îmbinã cu platforma de
low-cost a modelului Logan. De reþinut este faptul cã o proporþie de circa
50% din proiectul Duster a fost realizatã în România de cãtre inginerii români
în cadrul Centrului de inginerie Renault Technologie Roumanie (RTR), care
a proiectat elemente legate de motoare, cutii de viteze, caroserie, frâne etc.
În anul 2009, vânzãrile de automobile Dacia au crescut cu 20%, în mai mult
de 310.000 de unitãþi în Europa, în timp ce la alte firme din domeniu vânzãrile
au scãzut. Centrul de Cercetare Renault, de la Titu, urmeazã sã angajeze 300
de ingineri recrutaþi din cei 1200 de candidaþi. RTR lucreazã în prezent la
modelul de clasã mini al Renault. Versiunea facelift se va realiza de cãtre
inginerii români. Totodatã, se lucreazã la versiunea alungitã a utilitarei
Kangoo, cea mai mare parte din proiect fiind realizatã în România. Din pãcate,
nu putem enumera multe exemple de rãspuns pozitiv la crizã pe baza aportului
CDI, aºa cum este cazul companiei prezentate, care aparþine grupului de
ramuri cu grad mediu-înalt de inovativitate.

acestor reprezentaþii, actorii nu
vorbesc ºi nu se miºcã.
Ca adeptã a acestui gen de
fotografie putem menþiona pe Sandy
Skoglund, artist-fotograf american
nãscut în 11 sept. 1946. Aceasta
creeazã imagini suprarealiste
folosindu-se de platouri decorate cu
elemente de mobilier alese cu grijã.
Odatã ce platoul a fost construit în
întregime, el este fotografiat
împreunã cu actorii. Ea recunoaºte
cã: ...fotografiile mele nu reflectã
nici o intenþie, asemãnãrile cu
problemele sociale actuale fiind pur
accidentale. Lucrãrile sale apeleazã
la instinct ºi nu la intelect, bazânduse mai mult pe intensitatea
emoþionalã. Spre deosebire de
fotografiile lui Skoglund, lucrarea pe
care doreºte sã o realizeze
absolventul Stoica ªtefan va reflecta
o intenþie, ºi anume aceea de a puncta

lipsa de interes a oamenilor pentru
pãstrarea ºi promovarea valorilor
importante pentru societate.
Studenþii anului I al Facultãþii de
Teatru  Universitatea Spiru Haret au apãrut în aceste fotografii
înscenate, aducând culoare,
sentiment ºi prezenþã umanã caldã
printre ruinele singuratice ºi reci ale
Trianonului Nababului, încãrcate de
blazoane complicate, dar ºi de
frumoase flori de Nu mã uita!
În amintirea unor vremuri apuse
ºi ca un semn pentru timpuri
viitoare, miercuri 23 iunie 2010,
orele 19,30 va avea loc, la Anaid
Art Gallery din Bucureºti  str.
Slobozia nr. 34 (Rondoul Coºbuc),
vernisajul expoziþiei Trianonul
Nababului, realizatã de artistul
Stoica ªtefan.
Succes ªtefan! ºi Baftã la
examenul de licenþã!
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Iunie 1940.
Ocuparea Basarabiei ºi a nordului
Bucovinei de cãtre Uniunea Sovieticã
Prof. univ. dr. Alesandru DUÞU
Decanul Facultãþii de Istorie, Muzeologie ºi Arhivisticã
Acum 70 de ani, în vara anului
1940, România s-a aflat într-o
situaþie extrem de dificilã, pierzând
într-un timp extrem de scurt circa
100 000 kmp ºi 7 000 000 de
locuitori, care au intrat, prin
presiune ºi dictat, în componenþa
Uniunii Sovietice, Ungariei ºi
Bulgariei. Aceasta, în pofida
faptului cã în perioada interbelicã
guvernul român, urmãrind
menþinerea
integritãþii,
independenþei ºi suveranitãþii
statului naþional unitar fãurit în
istoricul an 1918, a promovat o
politicã de pace ºi prietenie cu toate
statele vecine, neridicând vreo
pretenþie teritorialã faþã de acestea.
Cu toate acestea, presiunile ºi
ameninþãrile statelor revizioniste la
adresa integritãþii teritoriale a
României aveau sã se intensifice, în
special dupã ce Germania a încheiat
(23 august 1939) funestul pact de
neagresiune cu Uniunea Sovieticã,
al cãrui protocol secret menþiona la
art. 3 interesul statului sovietic

pentru Basarabia ºi dezinteresul
Reich-ului pentru acelaºi teritoriu
românesc. Puternice presiuni
revizioniste asupra României au
mai fãcut Ungaria ºi Bulgaria.
Primele teritoriii româneºti
pierdute în dramaticul an 1940 au
fost Basarabia ºi nordul Bucovinei,
a cãror unire cu patria-mamã, în
1918, nu a fost recunoscutã de cãtre
Uniunea Sovieticã. ,,Problema
basarabeanã a fost ridicatã direct de
cãtre V.M.Molotov la 29 martie
1940, dupã victoria asupra
Finlandei, când comisarul sovietic
al Afacerilor Externe a informat

Sovietul Suprem cã între Uniunea
Sovieticã ºi România exista o
,,chestiune litigioasã nerezolvatã,
aceea a Basarabiei. Apoi, dupã ce
guvernul german întrebase guvernul
român (2 iunie 1940), printr-o
comunicare verbalã transmisã de
ministrul Reich-ului la Bucureºti,
Wilhelm Fabricius, dacã ºi în ce
mãsurã era dispus ,,a trata privitor
la o cerere de revizuire a vecinilor
sãi, ca de exemplu a URSS în
chestiunea
Basarabiei,
V.M.Molotov a fãcut cunoscut (23
iunie 1940) lui Friedrich Werner
von Schulenburg, ambasadorul
german la Moscova, cã ,,rezolvarea
problemei basarabene nu mai
suferã amânare, cã guvernul
sovietic era hotãrât ,,sã foloseascã
forþa în cazul în care guvernul
roman refuzã o înþelegere paºnicã.
Spre stupefacþia ambasadorului
german ºi apoi a lui Hitler,
V.M.Molotov a adãugat cã cererea
sovieticã se extindea ºi asupra
Bucovinei, care nu fãcuse parte

niciodatã din teritoriul Rusiei.
Pentru ca totul sã fie clar ºi sã nu
aparã vreo surprizã din partea
Berlinului, diplomatul sovietic a
mai precizat cã Moscova ,,conteazã
pe faptul cã Germania nu va
incomoda acþiunea sovieticã, ci o
va sprijini. În schimb, Kremlinul
va face totul pentru ,,a apãra
interesele germane în România.
,,Târgul a fost astfel încheiat rapid,
la 25 iunie 1940, Joackim von
Ribbentrop confirmând acordul
Germaniei faþã de cererile sovietice
ºi solicitând lui F.W. von
Schulenburg sã comunice lui

V.M.Molotov cã guvernul sãu nu
manifesta ,,nici un interes faþã de
Basarabia, dar cã în restul României
Reich-ul avea interese economice
,,deosebit de importante, care
includeau atât ,,terenurile petrolifere, cât ºi terenurile agricole.
Prin urmare, Berlinul dorea o
,,soluþionare paºnicã a problemei,
sfãtuind în acest sens guvernul
român. În aceeaºi zi, mulþumind
pentru ,,atitudinea înþelegãtoare ºi
pentru ,,bunãvoinþa guvernului
german, V.M.Molotov a precizat lui
F.W. von Schulenburg cã problema
era ,,extrem de urgentã ºi nu putea
suferi ,,nici o amânare.
La rându-i, la 26 iunie 1940,
urmãrind sã nu deterioreze relaþiile
sovieto-germane, dar nici sã nu dea
dovadã de slãbiciune, I.V.Stalin a
recurs la compromis, cerând lui
V.M.Molotov sã-l informeze pe
F.W. von Schulenburg cã guvernul
sovietic a decis ,,sã-ºi limiteze
cererile asupra pãrþii nordice a
Bucovinei, împreunã cu oraºul
Cernãuþi. În continuare, cei doi
diplomaþi au cãzut de acord asupra
modului în care urma sã se
procedeze: în timp ce guvernul

sovietic avea sã supunã cererea, în
aceeaºi
searã,
ministrului
plenipotenþiar român la Moscova,
guvernul german trebuia sã
sfãtuiascã ,,de urgenþã guvernul de
la Bucureºti ,,sã cadã de acord,
altfel ,,rãzboiul ar fi inevitabil.
Conform planului stabilit, în
seara zilei de 26 iunie 1940, la ora
22, V.M.Molotov a înmânat lui
Gheorghe Davidescu, în numele
guvernului sovietic, o Notã
ultimativã, plinã de neadevãruri
istorice, prin care se propunea
guvernului român ,,sã înapoieze cu
orice preþ Uniunii Sovietice
Basarabia ºi sã ,,transmitã partea

de nord a Bucovinei. Rãspunsul era
aºteptat în cursul zilei de 27 iunie
1940.
Informat despre conþinutul
ultimatumului, regele Carol al
II-lea a convocat (27 iunie 1940),
Consiliul de Coroanã, care a
aprobat hotãrârea guvernului român
de a cere guvernului sovietic ,,sã
fixeze locul ºi data unde ar putea
sã aibã loc întâlnirea delegaþilor
ambelor guverne pentru a lua în
discuþiune Nota sovieticã. Seara,
acelaºi Consiliu avea sã se pronunþe
împotriva rezistenþei armate în caz
de agresiune sovieticã.
Considerând rãspunsul guvernului român ca ,,imprecis,
V.M.Molotov a înmânat lui Gheorghe
Davidescu (28 iunie, ora 2,25) un nou
ultimatum, prin care se cerea ca în
patru zile sã se evacueze teritoriul
Basarabiei ºi Bucovinei de nord de
trupele române, acesta urmând a fi
ocupat de trupele sovietice (la 28
iunie acestea trebuiau sã intre în
Cernãuþi, Chiºinãu ºi Cetatea Albã).
Cu o orã înainte de termenul fixat,
ambasadorul român a remis noul
rãspuns al guvernului român, prin
care acesta preciza cã ,,pentru a evita
gravele urmãri pe care le-ar avea
recurgerea la forþã ºi deschiderea
ostilitãþilor în aceastã parte a
Europei, se vede silit sã primeascã
condiþiile de evacuare /sublinierea
autorului/ specificate în rãspunsul
sovietic.
Înainte de primirea rãspunsului
din partea guvernului român, trupe
sovietice au trecut Nistru ºi au
înaintat rapid spre Prut, ocupaþia
fiind finalizatã înaintea termenului
stabilit, extinzându-se ºi asupra
þinutului Herþa. Ca urmare, Uniunea
Sovieticã a ocupat 44 442 kmp ºi 3
190 000 de locuitori în Basarabia ºi
5 220 kmp ºi 596 000 de locuitori în
nordul Bucovinei. Datoritã
regimului extrem de dur aplicat de
cãtre ocupanþi ºi a opþiunii românilor
din teritoriile încorporate prin forþã,
pânã la sfârºitul anului 1940 din
Basarabia ºi nordul Bucovinei s-au
refugiat 220 501 locuitori.
Cauzele care au impus pierderea
acestor strãvechi teritorii româneºti
au fost multiple, fiind determinate în
primul rând de politica agresivã ºi
revizionistã a Uniunii Sovietice, de
contextul internaþional nefavorabil
României, dar ºi de factori interni
care au fãcut ca poporul român sã
fie pus în situaþia de a nu îºi apãra
cu arma în mânã, glia strãbunã, aºa
cum ar fi dorit. Vina o poartã
guvernanþii români ai acelei epoci
care nu au fost în stare sã organizeze
apãrarea frontierelor naþionale ºi sã
conducã lupta pentru conservarea lor
(indiferent de presiunile externe,
care vor exista mereu în asemenea
situaþii), cãci patria se apãrã
întotdeauna (cel puþin din demnitate
naþionalã),, indiferent de consecinþe.

PERSONALITÃÞI
ALE PRESEI ROMÂNEªTI DE PESTE HOTARE
 HORIA STAMATU
Dan ANGHELESCU
Alãturi de Vintilã Horia,
Monica Lovinescu, Virgil Ierunca,
alãturi de ªtefan Baciu, Alexandru
ºi George Ciorãnescu, sau Mircea
Popescu  scriitori ºi jurnaliºti care,

prin scrisul lor, au iniþiat ºi ridicat
la un înalt nivel presa româneascã
de dincolo de graniþele României 
poetul ºi publicistul Horia Stamatu
apare ca una dintre cele mai
interesante ºi proeminente
personalitãþi. Într-o þarã cu un regim
democratic normal, bine structurat,

care îºi onoreazã ºi îºi respectã
tradiþiile culturale, pãrea firesc sã
se procedeze în timp record la
recuperarea acestor valori,
readucându-le în albia limbii
materne ºi reintroducându-le în
circuitul culturii naþionale. Din
nefericire, politica culturalã postdecembristã e încã departe
de a se fi eliberat de spiritul
vechilor culturnici ºi,
deocamdatã, normalitatea
reacþiilor ei se menþine 
exclusiv  într-un stadiu de
simplu deziderat.
Deºi o autoritate literarã
de incontestabil prestigiu,
aºa cum a fost ºi a rãmas
Eugen Ionescu, afirma cã
Horia Stamatu este un mare
poet, poate cel mai mare al
României actuale( Apud
Manolescu, Florin. (2003),
Enciclopedia exilului literar
românesc, 1945-1989.
Bucureºti:Ed. Compania,
634.), deºi acestor aprecieri
li se alãturau ºi cele ale
mereu scepticului Emil
Cioran, literatura ºi
publicistica lui Horia
Stamatu, poemele, eseurile,
traducerile ºi comentariile
publicate în presa exilului
românesc rãmân  ºi dupã
douã decenii de la cãderea
totalitarismului  acoperite sub
colbul greu al nepãsãrii ºi ignoranþei.
Nãscut la Vãlenii de Munte
(1912), Horia Stamatu absolvã
Facultatea de Litere ºi Filosofie a
Universitãþii din Bucureºti. Între
1938 ºi 1941, sub conducerea lui
Mircea Vulcãnescu, este redactor la

Enciclopedia României. Ajuns în
Germania devine lector la
Universitatea din Freiburg im
Breisgau, la catedra celebrului
profesor Hugo Fridrich, în paralel
continuând studiul filosofiei cu Max
Müller, discipolul ºi succesorul la
catedrã a lui Martin Heidegger.
Între anii 48  50, la Paris  în
calitate de fondator, alãturi de
Mircea Eliade, Emil Cioran ºi
Eugen Ionescu  conduce secþia de
literaturã a Institutului Român de
Cercetãri înfiinþat pe lângã
Sorbona.
În
perioada
postbelicã
desfãºoarã o intensã activitate
literarã ºi publicisticã în broºuri,
volume sau reviste (Revista
Scriitorilor Români  Germania,
Destin  Spania, Caietele
Inorogului  Paris), precum ºi în
antologii cum a fost ºi aceea editatã
deVintilã Horia. Dintre titlurile mai
importante ale operei sale amintim:
Juvavum 1945, Râul (1947), Por las
calzados de Punta Europa (1956),
Exodo in mayo (1957), Recitativ
(Madrid, Destin, 1963), Dialoguri
(1964), Dialogos (Salamancha,
1971), Kairós (Paris, , 1974), Jurnal
(Salamancha, Asociacion Cultural
Hispano-Rumana, 1976), Imperiul
(Paris, Ioan Cuºa Ethos, 1981). Un
loc important în preocupãrile lui
Horia Stamatu îl ocupã cronicile
literare, eseurile ºi comentariile
publicate în limba românã sau în
limbi strãine. Temele abordate sunt
din sfera filosofiei culturii, a istoriei
românilor, din etnolingvisticã,
antropologie ºi esteticã.
În perioada anilor 1980-1986
publicã numeroase eseuri în revista
Cuvântul Românesc apãrutã (1976)

la Hamilton în Canada. Timp de
aproape un deceniu  între anii 1951
ºi 1960  trãieºte în Spania, la
Madrid, unde se numãrã printre
fondatorii revistelor Libertatea
Româneascã ºi Fapta.
Din 1961 se reîntoarce în
Germania, stabilindu-se definitiv la
Freiburg, unde va ocupa funcþia de
redactor la departamentul de
Comunicare al Forschungstelle fur
Weltzivilisation (1962-1966), institut
întemeiat de prof. Arnold Bergsträsser.
Pe tot parcursul acestei perioade
colaboreazã intens la cele mai
importante publicaþii ale exilului
românesc ºi obþine Premiul
Academiei Româno-Americane de
Arte ºi ªtiinþe (ARA).
Ca traducãtor Horia Stamatu
este cel ce aduce în limba celebrului
Don Luis de Góngora y Argote
poemele lui Hölderlin, (Seis poemas
de Hölderlin în Punta Europa,
Madrid, 1963). În ceea ce ne vizeazã
în mod direct, lui Horia Stamatu îi
datorãm traducerea în limba românã
a poemelor spaniolului Juan de la
Cruz (Opera liricã, 1978). Atât prin
profunzime, cât ºi prin diversitate,
Opera lui Horia Stamatu (încã puþin
cunoscutã din cauza vitregiilor
istoriei), duce gândul la
imponderabila aparenþã a artei,
aceea care, prin ea însãºi, anunþã ºi
trimite de la sine la ceva spiritual.
Ea convinge, în realitatea ei vibrantã
ºi vie, cã numai arta este capabilã sã
înlãture ceea ce Hegel numea
 aparenþa ºi înºelãciunea acestei
lumi rele ºi trecãtoare din conþinutul
valoros ºi veridic al fenomenelor,
dându-le acestora (dar implicit ºi
nouã, cei de azi) o realitate
superioarã, nãscutã din spirit.
(Hegel, Georg Wilhelm Friedrich.
(1966), 15).

DRUM BUN ÎN VIAÞÃ!
Conf.univ.dr.
Eduard IONESCU
Prodecan al Facultãþii
de Finanþe ºi Bãnci
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
Bucureºti din cadrul Universitãþii
Spiru Haret a gãzduit zilele trecute
festivitatea de absolvire a unei noi
promoþii de economiºti.
Într-un amfiteatru neîncãpãtor,
la festivitate au participat prorectorul
universitãþii, prof. univ. dr.
Constantin Mecu, decanul facultãþii,
prof.univ.dr. Gheorhe Pistol,
conducerea facultãþii, studenþi,
pãrinþi ºi apropiaþi ai absolvenþilor,
veniþi sã fie împreunã într-unul
dintre cele mai fericite momente ale
vieþii lor, absolvirea facultãþii.
În deschiderea manifestãrii,
prof. univ. dr. Constantin Mecu
a transmis noii generaþii de
economiºti un mesaj emoþionant de
felicitare ºi de încurajare la un nou
început de drum în viaþã, urându-le
mult succes atât pe plan profesional, cât ºi în
plan personal.
Prof. univ. dr. Gheorghe Pistol a felicitat
noua promoþie de economiºti, constatând cu
bucurie cã mediile generale la încheierea anilor
de studiu onoreazã efortul depus, pe de o parte,
de studenþi, dar ºi de corpul profesoral al
facultãþii, care i-a îndrumat în toþi aceºti ani,
urându-le succes, sã ajungã în funcþii cât mai
înalte, ºi sã ducã mai departe, cu mândrie,
numele de haretist. În continuare, a prezentat
oferta de programe de masterat, pe care
facultatea noastrã le organizeazã în anul
universitar 2010-2011.
Dupã cuvântul rostit de reprezentantul
studenþilor, decanul facultãþii, prof. univ. dr.
Gheorghe Pistol, a înmânat diplomele de
absolvire ºi i-a declarat pe toþi absolvenþi ai
Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci.

Reprezentantul studenþilor, Daniel Gavrilã, cu emoþie în glas, a spus:
Mã bucur cã ne-am întâlnit astãzi pentru a sãrbãtori acest eveniment deosebit de important
pentru noi toþi, în special pentru noi, studenþii. Este clipa pe care toþi am aºteptat-o timp de trei
ani ºi este cea în care un vis al pãrinþilor noºtri se împlineºte. Este un moment de sfârºit ºi de un
nou început. Este momentul când cele acumulate pe bãncile facultãþii vor fi puse în practicã ºi vor
arãta valoarea câºtigatã în timpul celor trei ani de studii. De acum nu vor mai fi note, care sã ne
judece mai mult sau mai puþin valoarea, ci vor fi proiecte în lumea realã, proiecte în care noi vom
oferi valoare lucrurilor ºi oamenilor prin munca noastrã.
Dupã zece ani, începând de azi, sper cã ne vom reîntâlni pentru a ne aduce aminte de locul
unde am intrat ca niºte copii abia ieºiþi de pe bãncile ºcolii ºi am ieºit cetãþeni. Pânã la revederea
de zece ani, mai rãmâne un mic hop, peste mai puþin de o lunã, examenul final, cel de licenþã,
unde trebuie sã confirmãm ceea ce am fãcut în ultimii trei ani.
Mulþumirile sunt cele mai importante la acest eveniment.
În numele colegilor mei vreau sã le mulþumesc, în primul rând, pãrinþilor noºtri care au fãcut
sacrificii pentru ca noi sã ne aflãm astãzi aici. Ei sunt cei care, astãzi, meritã aplauze.
Stimaþi profesori, vã mulþumim cã ne-aþi oferit ocazia sã descoperim lucruri noi, cã nu aþi
ezitat sã ne trageþi de urechi când a fost cazul, dar ºi sã ne bateþi prieteneºte pe umãr ºi sã ne
zâmbiþi aprobator, lucruri mici, dar care ne-au ajutat enorm. Vã mulþumim!
Dragi colegi, mult spor în viaþã ºi, mai ales, la licenþã, pentru ca aceasta este prima în ordine
cronologicã.

Sesiunea ºtiinþificã a cadrelor didactice de la Facultatea de Filosofie, ªtiinþe Politice ºi Studii Culturale

OM, CULTURÃ, SOCIETATE
ÎN GÂNDIREA CONTEMPORANÃ
Prof. univ. dr. Ioan N. ROªCA
Decanul Facultãþii de Filosofie, ªtiinþe Politice
ºi Studii Culturale
In ziua de 17 iunie 2010 a avut loc sesiunea ºtiinþificã anualã a
cadrelor didactice din cadrul Facultãþii de Filosofie, ªtiinþe Politice ºi
Studii Culturale. Desfãºuratã sub genericul Om, culturã, societate în
gândirea contemporanã, sesiunea a avut un caracter naþional, alãturi
de cadrele didactice de la Catedra de Filosofie a Facultãþii organizatoare
participând cu comunicãri ºi invitaþi de la Facultatea de Filosofie a
Universitãþii Bucureºti ºi de la Institutul de Filosofie ºi Psihologie
,,Constantin Rãdulescu-Motru al Academiei Române. Sesiunea a fost
organizatã pe patru secþiuni: Antropologie ºi filosofia culturii, Filosofie
socialã ºi epistemologie, Istoria filosofiei universale, Filosofie
româneascã.
Comunicãrile
pe
secþiuni au fost precedate de
un Cuvânt de deschidere,
pe care l-am rostit în calitate
de decan al Facultãþii, ºi de
douã comunicãri susþinute
în plenul sesiunii ºi
consacrate filosofiei lui
Mircea Florian.
În
Cuvântul
de
deschidere s-a subliniat
faptul cã personalul
didactic al facultãþii acordã
atenþie nu numai calitãþii
procesului de învãþãmânt, ci
ºi activitãþii ºtiinþifice ºi de
cercetare. O dovadã o
Constantin
constituie ºi faptul cã
RÃDULESCU-MOTRU
actuala sesiune ºtiinþificã se
înscrie în seria de sesiuni
organizate anual de facultatea noastrã în ultimul deceniu ºi jumãtate.
Un alt argument peremtoriu îl reprezintã ºi revista ,,Analele Universitãþii
Spiru Haret Seria Studii de Filosofie, publicate neîntrerupt din anul
1999 ºi care este acreditatã de CNCSIS, întrunind în prezent criteriile
de a fi acreditatã la nivel B. Nu mai amintim de manuale, de lucrãri de
sintezã în edituri renumite, de studii ºi articole în volume colective sau
în reviste de specialitate, recunoscute pe plan naþional sau/ºi
internaþional.
Totodatã, am remarcat ºi preocuparea pentru antrenarea studenþilor
ºi masteranzilor noºtri în activitatea de cercetare. Astfel, sesiunea
ºtiinþificã a cadrelor didactice a fost precedatã, nu de mult, de sesiunea
ºtiinþificã anualã a studenþilot ºi masteranzilor, la care s-au remarcat
studenþi ca Gabur Andrei din anul III, care a primit ºi diploma ºi premiul
,,Profesor Gh. Al. Cazan, Sticlaru Nadia ºi Drãghici Silvia, din anul
II, ca, de altfel, ºi ceilalþi participanþi. Un rezultat al activitãþii didactice
ºi ºtiinþifice de calitate desfãºurate pe linia masteratului constã în
acreditarea recentã de cãtre ARACIS a programului de masterat ,,Om,
culturã, societate în gândirea contemporanã.
În prima comunicare susþinutã în plenul sesiunii, prof. univ. dr.
Alexandru Boboc, membru corespondent al Academiei Române, i-a
tratat, comparativ, pe Mircea Florian ºi Constantin Rãdulescu-Motru
în actualitate, pe fondul mai larg al specializãrii filosofiei în
contemporaneitate ºi al integrãrii noastre în contextul filosofiei
europene. În acest sens, a precizat cã în filosofia contemporanã se face
sistematicã, dar nu se mai creeazã sisteme, pentru cã se promoveazã o
filosofie a problemelor ºi întrebãrilor, iar nu una a soluþiilor. În ce
priveºte filosofia româneascã, a arãtat cã exegezele întreprinse au
evidenþiat existenþa a trei mari sistematicieni: mai întâi, a fost recunoscut
ca atare Lucian Blaga, apoi Constantin Rãdulescu-Motru, apoi ºi Mircea
Florian, mai ales dupã apariþia lucrãrii sale postume Recesivitatea ca
structurã a lumii. Cei trei gânditori s-au referit la diferite probleme din
filosofia universalã, dar le-au ºi adaptat la specificul nostru sociocultural. Despre C. Rãdulescu-Motru, profesorul Alexandru Boboc a
fãcut douã consideraþii importante. Prima, privind raporturile cu
kantianismul, a fost aceea cã nici ideea de conºtiinþã transcendentalã
kantianã, nici ideea de conºtiinþã, psihologicã avansatã de C. RãdulescuMotru nu explicã toate problemele cunoaºterii ºi creaþiei, pentru cã existã
un dinamism, ºi o dialecticã a conºtiinþei, prin care nu existã o formã a
conºtiinþei fãrã cealaltã, sau, altfel spus, fãrã viaþã psihicã nu existã
nici viaþã spiritualã.
A doua consideraþie, care s-a referit la raporturile cu energetismul,
a fost aceea cã ideea de ,,energie presupune o lume interpretatã, astfel
cã, pentru a surprinde semnificaþia energetismului afirmat de C.
Rãdulescu-Motru, este nevoie sã deosebim între limbajul în care vorbim
ºi limbajul despre care vorbim ºi, de asemenea, sã precizãm ce înþelegem
prin realitate. Despre Mircea Florian, profesorul Alexandru Boboc a

apreciat cã a fãcut parte din miºcarea filosoficã patronatã de C.
Rãdulescu-Motru, cã a fost unul dintre cei mai buni cunoscãtori ai
filosofiei germane ºi ai filosofiei contemporane în genere ºi cã, umblând
în toate spaþiile culturale, a încercat o sintezã personalã. Referitor la
relaþia Mircea Florian  Johanes Rehmke, a observat cã ambii filosofi
au considerat cã a fi real înseamnã a fi activ, cã fãrã acþiune nu existã
realitate, dar cã ei au înþeles acþiunea în moduri diferite: Rehmke într-o
concepþie monistã, Florian într-o viziune pluralistã.
Comunicarea urmãtoare a fost susþinutã de lector. univ. dr. Ilie
Pintea, care a abordat tema Raportul filosofie-ºtiinþã în viziunea lui
Mircea Florian. Pe de o parte, comunicarea a evidenþiat unitatea care
existã, potrivit lui Mircea Florian, între cele douã forme ale cunoaºterii :
prin originea comunã (care rezidã în simþul comun ºi în mit), prin
caracterul istoric (care relevã ajutorarea reciprocã) ºi prin caracterul
sistematic, (ambele plecând de la experienþã ºi fiecare având nevoie de
cuceririle celeilalte). Pe de altã parte, s-a argumentat cã, deºi admite
co-dependenþa celor douã forme de manifestare ale spiritului uman,
ºtiinþa având nevoie de principiile filosofiei, iar filosofia de achiziþiile
ºtiinþei, filosoful român recuzã atât subordonarea ºtiinþei faþã de
filosofie, cât ºi subordonarea inversã, susþinutã de scientism.
Menþionãm, cu titlu ilustrativ, ºi comunicãrile prezentate pe secþiuni,
dupã cum urmeazã. I) Secþiunea Filosofie socialã ºi epistemologie :
Societatea democraticã contemporanã (prof. univ. dr. Ion Tudosescu),
Proiecþii filosofico-etice ale dezvoltãrii rapide a ºtiinþei ºi tehnologiei
(prof. univ. dr. Acsinte Dobre), Etica economicã  disciplinã
interdisciplinarã (lector univ. dr. Nicolae Mardari), Identitatea filosofiei
analitice din punct de vedere teoretic ºi istoric (lector univ. dr. Maria
Cernat), Consecinþã, modalitate, opoziþie (lector univ. dr. Gabriel
Iliescu), Explicaþia teleologicã în biologia contemporanã (asistent univ.
dr. Dragoº Bîgu), Consideraþii asupra structurii logice a experimentului
de gândire (cercet. ºt. drd. Ovidiu Grama). II) Secþiunea Antropologie
ºi filosofia culturii:
Antropologia
kantianã
între
perspectiva
transcendentalã ºi
perspectiva
pragmaticã (prof.
univ. dr. Ioan
N. Roºca), Tipuri
de alteritate în
antropologia
culturalã (lector
univ. dr. Corina
Matei), Puterea
tristeþii
asupra
filosofiei emoþiei
(Horia Pãtraºcu),
Motivul
zidului
pãrãsit ºi cosmogoniile dualiste ale
românilor (cercet. ºt.
dr. Mona Mamulea),
Prolegomene la
Mircea FLORIAN
creºtinismul cosmic
românesc (Marius Ion, asist. univ. drd.). III) Secþiunea Istoria filosofiei
universale: Distincþia dintre falsafa ºi Kalam în filosofia islamicã (conf.
univ. dr. Loredana Boºca), Adevãrul ca substanþã ºi subiect în
Fenomenologia spiritului a lui Hegel (cercet. ºt. dr. Claudiu Baciu).
IV) Secþiunea Filosofie româneascã: Românismul lui C. RãdulescuMotru (lector univ. dr. Ilie Pintea) ºi Raportul dintre culturã ºi stat în
viziunea lui Mircea Vulcãnescu (lector univ. dr. Dragoº Popescu).
Incitante prin conþinutul lor problematic ºi ideatic, toate
comunicãrile au fost urmãrite cu atenþie ºi interes, provocând întrebãri
ºi rãspunsuri. Din cauza economiei de spaþiu, voi da un singur exemplu.
În comunicarea sa (Societatea democraticã actualã), prof.univ.dr. Ion
Tudosescu a distins trei principale faze ale economiei contemporane:
economia capitalistã liberã de piaþã, economia socialã de piaþã (în care
statul social intervine cu mijloace economice) ºi economia socialistã
de comandã. O întrebare legatã de intervenþia statului în economie a
prilejuit un rãspuns convingãtor ºi aproape la fel de amplu ca ºi o
comunicare.
În general, discuþiile care au avut loc în urma expunerii
comunicãrilor au relevat noutãþile aduse, dar au formulat ºi unele sugestii
de continuare a cercetãrilor, nelipsind nici dialogul colegial dintre
participanþii ce susþineau puncte de vedere diferite. Comunicãrile vor
putea fi consultate în Analele Universitatii Spiru Haret, Seria Studii de
Filosofie, nr. 12/2010, aflat în curs de apariþie.
Sesiunea ºtiinþificã la care ne-am referit poate fi apreciatã ca încã o
reuºitã a cercetãrii ºtiinþifice de elevatã þinutã teoreticã desfãºurate
în facultatea noastã, alãturi de celelalte facultãþi ale Universitãþii
Spiru Haret.
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AVEM NEVOIE DE SUCCES! EI NI-L OFERÃ
Corina Tarniþã,
Summa cum Laudae la Harvard
Corina Tarniþã a obþinut Summa
cum Laudae pentru cea mai bunã tezã
de doctorat la Harvard. Olimpicã,
având rezultate notabile, dupã ce a
terminat Colegiul Fraþii Buzeºti din
Craiova, a pãrãsit România. A fost
primitã la Harvard ºi a absolvit cu
succes matematica. A fãcut un master,
ºi-a luat ºi doctoratul ºi a fost primitã
ca cercetãtor la aceeaºi Universitate
Harvard. În 2006, a fost onoratã cu
Magna cum Laudae, cea mai înaltã
distincþie, la aceeaºi universitate.
Teza sa de doctorat a primit, în
2009, premiul Highbridge, pentru cea
mai bunã lucrare. Dar, de-a lungul
anilor, a primit nenumãrate distincþii
din partea Universitãþii Harvard, ºi nu
numai. A scris articole, cãrþi, a þinut
conferinþe în marile universitãþi ale
lumii, una dintre ele fiind celebra MIT
- Massachusetts Institute of
Technology.
Românca Corina Tarniþã, 27 de
ani, este cel mai strãlucit proaspãt
posesor de doctorat în matematicã din
lume.

Patru eleve din România au obþinut
locul I la concursul de postere
organizat de Comisia Europeanã
Echipa României, ,,ªcolãriþele, a obþinut premiul I, la concursul
european de postere cu tema ,,Deseneazã-mi un drept, categoria 10-14
ani, organizat de Comisia Europeanã. Titlul lucrãrii câºtigãtoare este ,,The
hunger to belong never fades away. Echipa este compusã din patru eleve
din comuna Gemenele, judeþul Brãila, ºi coordonatoarea lor, profesor
Simona Nedelcu. Pe urmãtoarele locuri, la aceeaºi categorie de vârstã,
s-au clasat echipele Olandei ºi Sloveniei.
Ceremonia de înmânare a premiilor a avut loc la sediul Comisiei
Europene din Bruxelles. Concursul de postere (desene) s-a desfãºurat în
contextul celei de-a 20-a aniversãri a Convenþiei privind drepturile
copilului. În competiþie s-au înscris peste 11.300 participanþi din cele 27
state membre UE.

Aur ºi argint pentru elevii români
la Olimpiada de ºtiinþe de la
..
Goteborg
(Suedia)
..

Elevii români au obþinut o medalie de bronz
ºi o menþiune la a XVIII-a ediþie
a Olimpiadei Internaþionale de Filosofie
Performanþele au fost reuºite de Oradea - medalia de bronz ºi de
Tema generalã a olimpiadei ºi
Valeriu-Alexandru Cuc, elev la Irina Horodincã, elevã la Colegiul a dezbaterilor a fost Filosofia ºi
Liceul Teoretic Aurel Lazãr din Naþional din Iaºi.
istoria sa. La evaluarea lucrãrilor
au participat ºi doi profesori români
(în primele douã runde, prof. Eugen
Stoica, membru în juriul ºi
comitetul internaþional, iar în runda
a 3-a, prof. Florina Oþet (Colegiul
Naþional Andrei ªaguna din
Braºov), membru în Steering
Board-ul competiþiei).
Concursul din acest an a reunit
50 de participanþi din 22 de state.
Conform
regulamentului
competiþiei, þara organizatoare
poate înscrie în concurs un numãr
de 10 elevi, celelalte state având
dreptul la doi concurenþi.
Competiþia a fost înfiinþatã în
1993, din iniþiativa unui grup de
profesori din Bulgaria, Germania,
Polonia, România, Turcia ºi
Ungaria ºi este oficial recunoscutã
de UNESCO. România a participat
la toate cele 15 ediþii de pânã acum
ºi a gãzduit, la Braºov, ediþia din
1998, respectiv Iaºi, ediþia din anul
2008.

Aur ºi Argint pentru matematicieni
Lotul olimpic de matematicã al României a
obþinut 6 medalii (douã de aur ºi patru de argint) ºi
locul I pe naþiuni, la a XXVII-a ediþie a Olimpiadei
Balcanice de Matematicã pentru seniori.
Medaliile de aur au fost obþinute de Radu
Bumbãcea (Colegiul Naþional de Informaticã Tudor
Vianu din Bucureºti) ºi Octav Drãgoi (Liceul
Internaþional de Informaticã din Bucureºti). Gabriel
Pãdurariu (Colegiul Naþional Grigore Moisil din
Oneºti), Omer Cerrahoglu (Colegiul Naþional Vasile
Lucaciu din Baia Mare), Filip Andrei Chindea ºi

ªtefan Ivanovici (ambii elevi ai Liceului Internaþional
de Informaticã din Bucureºti) au intrat în posesia
medaliilor de argint.
La ediþia din acest an au luat parte peste 130
competitori din 20 de þãri (11 în concurs ºi 10 cu statut
de invitat). Olimpiada Balcanicã de Matematicã
(OBM) are statut de concurs regional. Fiecare stat
participant, cu excepþia celui organizator, are dreptul
sã înscrie în concurs o echipã formatã din maximum
6 elevi din învãþãmântul liceal, a cãror vârstã nu
depãºeºte 20 de ani la data desfãºurãrii competiþiei.

Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural
Europa Nostra pentru Muzeul Brukenthal
La Istanbul, Capitalã
Culturalã Europeanã în 2010, a
avut loc ceremonia de decernare
a Premiului Uniunii Europene
pentru Patrimoniu Cultural
Europa Nostra, la secþiunea
educaþie, acordat, pentru prima
oarã în România, Muzeului
Naþional Brukenthal din Sibiu.
Muzeul sibian a câºtigat acest
premiu pentru programul de
pedagogie muzealã intitulat
Descoperind muzeul, un
program dedicat elevilor din
clasele I-XII, derulat încã din
anul 2008.
Ceremonia europeanã, potrivit
protocolului de decernare a
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La Goteborg (Suedia), România
a participat pentru prima datã la
Olimpiada de ªtiinþe a Uniunii
Europene, o competiþie care a reunit
elevi din 20 de þãri.
Lotul României a fost format
din ºase elevi, reprezentanþi ai unor
prestigioase unitãþi ºcolare din þarã.
Concursul s-a desfãºurat pe echipe
formate din câte trei elevi, fiecare
dintre aceºtia concurând la câte una
din disciplinele fizicã, chimie ºi
biologie. Douã dintre echipe au ieºit
câºtigãtoare, una obþinând aurul,
cealaltã argintul.
Echipa medaliatã cu aur a fost
formatã din Tudor Giurgicã-Tiron
- Colegiul Naþional Iaºi, Ana
Maria Istrate - Colegiul Naþional
Emil Racoviþã din Iaºi ºi Silvia

Scoarþã - Colegiul Naþional
Gheorghe Lazãr din Bucureºti.
Echipa medaliata cu argint i-a avut
în componenþã pe Mihai
Rãcoreanu - Colegiul Naþional
Vasile Alecsandri din Galaþi,
Diana Ivãnoiu - Colegiul Naþional
Zinca Golescu Piteºti, George
Silvian Baldac - Liceul Teoretic
Neagoe Basarab din Olteniþa.
Rezultatele obþinute de elevii
români demonstreazã încã o datã
faptul cã România prezintã un
potenþial de resurse umane de
excepþie, care de fiecare datã
reuºeºte sã câºtige premii importante
la toate competiþiile internaþionale
la care participã.

ªase medalii la Olimpiada
Internaþionalã de Chimie
D. Mendeleev
Lotul olimpic de chimie a obþinut o medalie de argint ºi cinci de
bronz la a 44-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale de Chimie
D. Mendeleev, desfãºuratã la Baku (Azerbaidjan).
Medalia de argint a fost obþinutã de Nicolae Crainic, elev în clasa a
XII-a la Colegiul Naþional din Iaºi. Medaliile de bronz au fost adjudecate
de Ioana Zamfir (clasa a XI-a Colegiul Naþional Costache Negruzzi
din Iaºi), Claudia Mihaela Pop (clasa a XI-a Colegiul Naþional Silvania
din Zalãu), Dan Mihai Mercea (clasa a XI-a Colegiul Naþional Emanuil
Gojdu din Oradea), Octav Cãldãraru ºi Petre Buciu, ambii elevi în
clasa a XII-a la Colegiul Naþional de Informaticã Tudor Vianu din
Bucureºti. Competiþia din acest an a reunit peste 90 de elevi din 14 þãri.
Concursul a constat în trei probe a câte 5 ore, douã probe teoretice ºi o
probã practicã.

Judo: Alina Dumitru,
aur la Cupa Mondialã
Alina Dumitru a obþinut medalia de aur la Cupa Mondialã de
Judo, desfãºuratã la Bucureºti, dupã ce a depãºit-o în finala de la categoria
48 de kg pe Carmen Bogdan, colegã din lotul olimpic.
premiilor Europa Nostra, este
urmatã de o festivitate localã, la
care urmeazã sã participe un
reprezentant oficial al Europa
Nostra.

Muzeul Naþional Brukenthal va
propune, pentru organizarea
ceremoniei locale, data de 13
septembrie, când se deschide anul
ºcolar 2010-2011.

Canotaj: România (echipajul 8+1),
victorie la Cupa Mondialã

Echipajul feminin de 8+1 al cursa contând pentru Cupa Pe locul doi s-a situat Marea
României a câºtigat la Munchen Mondialã cu rezultatul de 6:21.89. Britanie, în timp ce pe ultima treaptã
a podiumului a urcat Germania.
Componenta echipajului
României: Ionelia Zaharia, Ioana
Crãciun, Roxana Cogianu, Maria
Bursuc, Adelina Cojocariu, Camelia
Lupaºcu, Nicoleta Albu, Teodora
Stoica ºi Eniko Mironcic.
În proba de douã rame,
echipajul României (format din
Adelina Cojocariu ºi Nicoleta Albu)
a încheiat pe locul doi, fiind
depãºit de Noua Zeelandã.

România s-a calificat la CM de Handbal
Echipa naþionalã de handbal
masculin a României s-a calificat
la Campionatul Mondial, dupã ce
a învins, scor 37-32, în deplasare,
Rusia.
Campionatul Mondial de
Handbal se va desfãºura între 13 ºi
30 ianuarie 2011, în Suedia.
Turneul final va fi gãzduit de oraºele
Malmo, Lund, Kristianstad,
Goteborg, Skovde, Jonkoping,
Linkoping ºi Norrkoping.

Repere ale activitãþii ºtiinþifice

Analele Universitãþii Spiru Haret
- Seria Economie
Activitatea de cercetare
ºtiinþificã este componenta
principalã ºi obligatorie a
activitãþii universitare ºi a
procesului de inovare la
Universitatea Spiru Haret.
Rezultatele
cercetãrii
se concretizeazã în soluþii de
modernizare ºi creºtere a
eficienþei economice sau de alt
tip, însoþite de documentaþii,
cãrþi, cursuri, tratate ºi
monografii,
comunicãri
ºtiinþifice, pe plan naþional ºi
internaþional, articole publicate în
volume ale manifestãrilor
ºtiinþifice sau în reviste de
specialitate. Recent, dupã cum
am informat, a avut loc Sesiunea
anualã a cadrelor didactice din
facultãþile economice din cadrul
Universitãþii Spiru Haret.
Lucrãrile prezentate vor vedea
lumina tiparului în Analele
Universitãþii Spiru Haret  seria
ECONOMIE. Din anul 2007,
revista Anale - Seria Economie
a Universitãþii Spiru Haret a
evoluat de la acreditarea tip B de
cãtre CNCSIS, la B+, tinzând, în
prezent, la o categorie superioarã,
demonstrând cã este o publicaþie
de un real interes ºtiinþific.

Revista Anale - Seria Economie
apare cu regularitate din anul 2000.
În paginile sale îºi prezintã
rezultatele activitãþii de cercetare
ºtiinþificã cele peste 200 cadre
didactice: profesori, conferenþiari,
lectori ºi asistenþi, care îºi desfãºoarã
activitatea în cadrul a nouã facultãþi
economice, precum ºi în Institutul
Central de Cercetare ªtiinþificã ce
funcþioneazã în cadrul Universitãþii
Spiru Haret. Revista gãzduieºte,
totodatã, ºi studii ale unor profesori
ºi cercetãtori din alte Universitãþi ºi
Institute de Cercetare.
Conþinutul revistei reflectã,
înainte de toate, preocupãrile
modernizãrii predãrii ºtiinþelor
economice în universitate:
contabilitate, informaticã de
gestiune, economie politicã, finanþe,
marketing, management etc.
În materialele publicate se
analizeazã problemele teoretice ºi
practice ale edificãrii ºi consolidãrii
economiei de piaþã în România,
direcþiile fundamentale ale
progresului tehnico-ºtiinþific
contemporan, stadiul actual ºi cãile
promovãrii sale în economia
româneascã, problematica dezvoltãrii Noii Economii Mondiale,
ale globalizãrii ºi integrãrii

economice contemporane ºi
participãrii României la aceste
procese, tematica actualei crize
economico-financiare, pe care o
traverseazã lumea întreagã.
Colegiul de redacþie ºi
colectivul de referenþi ºtiinþifici
sunt alcãtuite din personalitãþi ale
intelectualitãþii româneºti academicieni, profesori universitari, specialiºti în diferite
domenii ale activitãþii practice
economico-sociale. Între aceºtia
fac parte ºi academicieni,
profesori universitari ºi cercetãtori
din alte þãri: Republica Moldova,
Norvegia, Grecia, Irlanda de
Nord, Olanda etc.
Rãspunzând interesului
opiniei publice, revista este
trimisã la bibliotecile din
Bucureºti ºi din þarã, altor
universitãþi ºi facultãþi economice.
Calitatea remarcabilã a articolelor ilustreazã profesionalismul autorilor lor.
Studiile publicate în Anale
servesc aprofundãrii pregãtirii
ºtiinþifice a studenþilor, a
lucrãtorilor în economie, a
tuturor celor interesaþi de mersul
înainte al societãþii româneºti.

S.O.S. Patrimoniul cultural naþional

Identitate restituitã,
identitate... prãdatã
Un gest nãscut din dragoste
pentru istoria Capitalei, pentru
valorile sale inestimabile fãcut de
membrii Asociaþiei Prietenii
Muzeului de Istorie a României
a impresionat, stârnind admiraþia
bucureºtenilor, cãrora li s-a oferit
ºansa de a afla, pânã în luna
octombrie, despre 400 de
monumente istorice, prin
plãcuþele montate pe pereþii unor
clãdiri intrate de multã vreme nu
doar într-un trist anonimat, ci ºi
în chingile ruinãrii. Aceºti membri
inimoºi ai Asociaþiei realizeazã
proiectul Monumentele istorice
din Bucureºti  Ieºirea din
anonimat. Identificarea prin
plãcuþe a celor 400 de monumente
istorice bucureºtene reprezintã un
proiect susþinut cu bani europeni,
fiind finanþat de guvernele
Islandei,
Principatului
Lichtenstein ºi Norvegiei.

Printre
cele
21
de
monumente istorice, care au
beneficiat pânã acum de aceste
repere ale identitãþii, se aflã mai
multe case cu prãvãlii de pe
strãzile Lipscani, Biserica Sf.
Nicolae ªelari, Biserica Sf.
Nicolae-Albã de pe Calea
Victoriei, Palatul Ministerului
Agriculturii, Hala Traian, Banca
Marmorosch-Blank, de pe strada
Doamnei nr. 4, Colegiul Naþional
Gheorghe Lazãr, Ministerul
Justiþiei, Pasajul MaccaVilacrosse
ºi
Palatul
Telefoanelor. Citind plãcuþele,
bucureºtenii îºi vor da seama cã
se aflã în faþa unor monumente
ºi le vor privi cu alþi ochi,
fãcând cunoºtinþã cu istoria
acestora. Este reconfortant sã
ºtim cã cei patru voluntari ai
Asociaþiei Prietenii Muzeului de
Istorie a României, însoþiþi de un
poliþist comunitar ies în fiecare

sãptãmânã sã monteze aceste
plãcuþe, care restituie identitatea
celor mai multe clãdiri, unele
aproape dãrãpãnate, informaþiile
consemnate ajutând locuitorii
Capitalei sã înþeleagã mai bine
gestul redãrii personalitãþii lor, sã
dobândeascã o percepþie adevãratã
despre valoarea lor intrinsecã.
Din nefericire, unii bucureºteni
privesc cu neîncredere, aproape cu
dispreþ, rostul acestei iniþiative,
neînþelegând cã asemenea clãdiri,
cum sunt cele din zona Lipscani,
aflate într-o stare jalnicã, ar fi avut
vreodatã statutul de monument
istoric. Alþii, care au ajuns, însã, la
una dintre clãdirile Primãriei
Capitalei, de pe strada Academiei
nr. 3-5, au observat pe zid, în
dreapta intrãrii, plãcuþe pe care scrie
cã edificiul acesta, construit în anul
1894, a fost celebrul Hotel Bristol
au avut un altfel de comportament,
descifrând date relevante despre
clãdirea cu parfum de istorie.
În strãinãtate, toate clãdirile
istorice au plãcuþe de identificare.
ªi la noi existã în Sibiu, Timiºoara,
Brãila, Cluj, Oradea, Bacãu. ªi în
Bucureºti mai sunt asemenea
plãcuþe, dar sporadic ºi neuniform.
ªi în vreme ce în Bucureºti
existã preocupãri pentru a reda
memoria acestor monumente
istorice, în Parcul Naþional Semenic
 Cheile Caraºului, unul dintre
parcurile naturale unice pe
continentul european, protejat prin
lege, chiar autoritãþile au început sã
ridice, abuziv, pe o arie protejatã, o
construcþie. Edificiul este finanþat,

culmea, de Consiliul Judeþean
Caraº-Severin ºi în ea ar urma sã
funcþioneze Centrul Salvamont ºi
Centrul de Informare Turisticã.
Pentru aceastã construcþie a fost
distrusã o parcelã de 400 metri
pãtraþi de turbãrie activã, o zonã
mlãºtinoasã protejatã prin lege de
Uniunea Europeanã, unde trãiesc
anumite specii pe cale de
dispariþie. Ecologiºtii au protestat
în zadar, deºi directorul Direcþiei
de Patrimoniu continuã sã susþinã
cã este vorba doar de organizare
de ºantier, afirmând cu seninãtate
cã este legal sã se construiascã
acolo, cã sutã la sutã vor obþine
toate aprobãrile. O asemenea
asigurare, datã cu dispreþ,
aparþine chiar celor care ar trebui
sã lupte pânã în pânzele albe
pentru a conserva ºi proteja acest
parc imens, care se întinde pe o
suprafaþã de 40.000 de hectare ºi
este protejat de jumãtate de secol.
Acum, o adevãratã bijuterie de
aur, fiind unicã în Europa,
datoritã pãdurii cu fãgete virgine,
cu vârsta de peste 300 de ani, care
gãzduieºte aproape 700 de specii
de animale ºi 1.200 de specii de
plante, va fi devastatã, pur ºi
simplu. Nu întâmplãtor, o
Ordonanþã de Guvern referitoare
la regimul ariilor naturale
protejate prevede necesitatea
acordãrii unei mai stricte
protecþii, care iatã, este sfidatã de
cei care ar trebui sã respecte cu
sfinþenie aplicarea ei.

Adela DEAC

Pacea în lume în viziunea artiºtilor
Flavius Koczi a cucerit douã medalii
la Cupa Mondialã de Gimnasticã,
în Portugalia
Gimnastul
român
Flavius
Koczi a cucerit douã
medalii, una de aur
ºi una de argint, la
Cupa Mondialã de
Gimnasticã din
Portugalia.
Koczi a câºtigat
medalia de aur la
sol, unde a primit
nota 15.400, iar
medalia de argint a
primit-o pentru
evoluþia de la cal cu
mânere, fiind notat
cu 14.825.

Expoziþia Pacea care
lipseºte  Artiºtii ºi Dalai Lama
a fost vernisatã în Palatul
Brukenthal ºi în Ferula Bisericii
Evanghelice din Sibiu, fiind
expoziþii multimedia care au
reunit creaþiile a 88 de artiºti din
30 de þãri. Proiectul ºi-a propus sã
atragã atenþia asupra pãcii în
întreaga lume, având ca sursã de
inspiraþie principiile de viaþã ale
liderului spiritual al budiºtilor din
Tibet. Fiecare artist a imaginat, în
manierã specificã, aceastã
provocare a privirii, demonstrând,
în final, cã pacea în lume este un
fel de Fata Morgana, un ideal
dificil de atins.
Mesajul expoziþiei rãmâne,
totuºi, nevoia de pace, importanþa
demnitãþii umane, puterea
spiritualitãþii, complexitatea
nonviolenþei ºi impactul acestor
generoase idei asupra comunitãþii.

Expoziþia The Missing Peace:
Artist Consider the Dalai Lama 
organizatã de Comitetul celor 100
pentru Tibet ºi Fundaþia Dalai
Lama, a fost lansatã, în iunie 2006,
la Muzeul Fowler al Universitãþii
California din Los Angeles, unde a
câºtigat titlul de Cea mai bunã
expoziþie într-un muzeu american,
în anul 2006, din partea Ventura
Coonty Times. A cãlãtorit apoi la
Muzeul Universitãþii de Artã
Loyola din Chicago ºi Rubin
Museum of Art din New York.
Expoziþia a ajuns în Europa la
începutul anului 2009, când a fost
prezentã în muzeul Fundaþiei Canal
din Madrid. Printre cei 88 de artiºti,
care expun la Palatul Brukenthal,
se numãrã Jane Alexander, Laurie
Anderson, Richard Avedon, Kirsten
Bahrs-Janssen, Sanford Bitggers,
Phil Borges, Dove Bradshaw,
Squeak Carnwath, Long-Bin Chen,
Chuck Close, Bernard Cosey,

Santiago Cuculu, Binh Danh,
Lewis DeSoto.
Una dintre atracþiile expoziþiei
este impresionanta lucrare
Paranirvana, semnatã de Lewis
DeSoto, în care artistul se
portretizeazã sub forma unui
Buddha culcat, în momentul
morþii. Lewis DeSoto este
cunoscut pentru sculpturile ºi
pentru instalaþiile sale, proiecte pe
care le completeazã cu imagini
video, sunet ºi lumini. Prin creaþia
sa, DeSoto, profesor de artã la
Universitatea din San Francisco,
îºi pune întrebarea; Cum vom
face faþã momentului morþii?. O
altã instalaþie interesantã este cea
a lui Dove Bradshaw, care, de
peste 30 de ani, combinã elemente
ale chimiei cu procedee întâlnite
în naturã, pentru a da naºtere unui
experiment ºtiinþific, dar ºi unei
opere de artã.
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  28 iunie 2010
06:00 Promo USH
06:05 Agricultura ºi alimentaþia (r)
07:00 Academica  Ateneul artelor.
Emisiune de Mircea Micu (r)
08:00 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
08:30 Românul, cetãþean european.
Emisiune de Gheorghe Oniºoru
09:00 Film documentar  Inovaþii
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
Dumitrache la dispoziþia dvs.
14:58 Promo USH
15:00 Dor de acasã. Emisiune de Puiu Stoicescu
17:00 Festivalul Flori de mai.
Realizator Dumitru Cucu
18:00 Invitaþiile Thaliei.
Emisiune de Violeta Screciu
18:30 Film documentar  Inovaþii
19:00 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Lumea cu telecomanda.
Realizator Diana Popescu
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:15 Vedetele ºi fanii lor.
Emisiune de Narcisa Tcaciuc
22:15 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine,
2002 (ep. 46)
23:15 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatru (r)
03:30 Film documentar
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

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

MIERCURI  30 iunie 2010
06:00 Promo USH
06:10 Viaþa ca un spectacol (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:00 Deutsche Welle (r)
07:30 Ani de liceu (r)
08:00 Aplauze pentru haretiºti.
Emisiune de Carmen Stoianov
08:30 Parodi press la foc scãzut.
Emisiune de Nicolae Iliescu
09:00 Noi, consumatorii.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu (r)
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Lumea vãzutã de aproape.
Emisiune de Neagu Udroiu
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
Oproiu la dispoziþia dvs.
15:00 Profil spiritual.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
16:00 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
17:30 Festivalul Flori de mai.
Realizator Dumitru Cucu
18:30 Caragiale în jurnale.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Lumea sportului.
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Generalul Cinema  film documentar
20:00 Din lumea cu doruri multe.
Emisiune de Florin Racoci
21:00 Academica  Economia, pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine,
2002 (ep. 48)
23:00 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Vedetele ºi fanii lor (r)
05:00 Scena ca istorie (r)

23:00 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
03:30 Lumea vãzutã de sus (r)
04:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)

VINERI  2 iulie 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 Profil spiritual.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
16:00 Teatru în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
17:00 Festivalul Flori de mai.
Realizator Dumitru Cucu
18:00 Film documentar  Inovaþii
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)

Distribuþia: Romeo Pop, Dan Nuþu, Costel
Constantin. Proaspãt ieºit dintr-un spital
militar, unde fusese îngrijit ca urmare a rãnii
provocate de un subordonat, sublocotenentul
Roºu (Romeo Pop), un om aspru, dar corect,
revine la comanda bateriei de artilerie
antiaerianã pe care o conducea. În zilele
urmãtoare întoarcerii armelor împotriva
hitleriºtilor, unitatea va lupta eroic
distrugând avioanele de luptã germane
ce decolau de pe aeroportul Otopeni.
Rãsturnarea de situaþie îi face pe subordonaþi
sã-ºi schimbe concepþia asupra lui Roºu.
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)

DUMINICÃ4 iulie 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
MARÞI  29 iunie 2010
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
06:00 Promo USH
Emisiune de Maria Gheorghiu
SÂMBÃTÃ  3 iulie 2010
06:10 Cronica scepticului (r)
17:00 Scrisori de acreditare.
06:00
Promo
USH
06:40 Din sãlile de concert (r)
Emisiune de Mihaela Mihailide
06:10 Caragiale în jurnale (r)
JOI  1 iulie 2010
07:00 Lumea cu telecomanda (r)
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
06:30
Casã
dulce
româneascã
(r)
07:30 Haretiºtii (r)
Realizator Puiu Stoicescu
06:00 Promo USH
07:30 Generalul Cinema (r)
08:00 Nimic fãrã lege. Emisiune de Florin Fãiniºi 06:10 Caragiale în jurnale (r)
19:30 Grãdina cu statui.
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Gândeºti, deci exiºti.
Emisiune de Neagu Udroiu
06:40 Din sãlile de concert (r)
09:00 Deutsche Welle.
Emisiune de Victoriþa Duþu
20:30 Galele TVRM. Emisiune de Georgel Nucã
07:00 Geneza unui vis (r)
Emisiune de Diana Popescu
09:00 Film documentar  Inovaþii
22:30 Film strãin: Lungul drum spre casã
07:30 Lumea sportului (r)
09:30 Întâlnire cu folclorul.
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
(The long way home, SUA, 1998). Regia
08:00 Echipele Gusti.
Emisiune de Theodora Popescu
Spiru Haret*
Glenn Jordan. Distribuþia: Jack Lemon,
Emisiune de Florian Tãnãsescu
10:00 USH mi-a schimbat viaþa.
13:00 Invitatul de la ora 13.
Peter Bryant, Sarah Paulson. Dupã moartea
09:00 Film documentar  Inovaþii
Emisiune de Mugur Popovici
Emisiune de Sorin Lupaºcu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
soþiei sale, pensionarul Tom Gerrin, se mutã
11:00 Consum culturã. Realizator George Stanca
14:00 Din sãlile de concert.
Spiru Haret*
împreunã cu fiul sãu ºi soþia acestuia. Deºi
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Mihai Darie
13:00 La hanul morãriþei.
are parte de multã afecþiune, Tom nu se
Emisiune de Gheorghe Predilã
14:30 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Paulina Irimia
simte foarte bine în casa acestora ºi, pur
Emisiune de Simona ªerban
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã 12:57 Promo
ºi simplu, îºi aºteaptã sfârºitul. Dar într-o
13:00 En garde! Emisiune de Carmen Fulger
15:00 Galele TVRM.
la dispoziþia dvs.
zi în oraº apare circul, iar Tom întâlneºte
14:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Georgel Nucã
15:00 Am venit cu drag la voi.
o tânãrã de 21 de ani, pe nume Leanne.
Emisiune de Valeriu Marinescu
17:00 Vedetele ºi fanii lor.
Emisiune de Georgel Nucã
Cuplul neagreat se hotãrãºte sã meargã
Emisiune de Narcisa Tcaciuc
17:00 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader 14:30 Adevãratele stele.
împreunã din Kansas în California. De-a
Emisiune de Sorin Lupaºcu
18:00 Film documentar  Inovaþii
18:30 Comorile oraºului.
lungul cãlãtoriei ºi datoritã peripeþiilor prin
15:58 Promo
18:30 Noi, consumatorii.
Emisiune de Cezar Lungu
care trec, dar ºi a diferenþelor dintre ei,
16:00 Invitaþiile Thaliei.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
19:00 Lauri pentru liceeni.
între cei doi se leagã o prietenie adevãratã.
Emisiune de Violeta Screciu
19:00 Ani de liceu. Emisiune de Mugur Popovici
Emisiune de Cristina Matei
00:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
16:30 Cinepanorama.
19:30 Viaþa ca un spectacol.
19:30 Caragiale în jurnale.
00:30 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
Emisiune de Eugen Atanasiu
Emisiune de Viorel Popescu
Emisiune de Viorel Popescu
01:30 Dor de-acasã (r)
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
20:00 Gazonul fierbinte.
20:00 Întâlnire cu folclorul.
03:30 Galele TVRM (r)
18:30 Contrapunct.
Emisiune de Mugur Popovici
Emisiune de Theodora Popescu
05:30 Scrisori de acreditare (r)
Emisiune de George Marinescu
21:00 Academica  Istoria care doare.
20:30 Forum Naþional Spiru Haret.
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Mircea Dogaru
Emisiune de Ciprian Vasilescu
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine,
21:00 Academica  Cãrþi în instanþã.
21:30 Lumea pe dos. Emisiune de Viorel Popescu Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii
Emisiune de Florin Rotaru
2002 (ep. 47)
22:30 Film artistic românesc: Porþile albastre pentru sesiunea de examene. Emisiunea este
22:00 Confesiuni plastice.
23:00 Profil spiritual.
ale oraºului (1974). Regia Mircea Mureºan. realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.
Emisiune de Dan Mironescu
Emisiune de Valeriu Râpeanu

TVRM Cultural
LUNI  28 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  29 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

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  30 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  1 iulie 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  2 iulie 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  3 iulie 2010
06.00 Contrapunct
07.00 Mapamond cultural (r)
07.30 Performeri în arenã (r)
08.00 Stele de mâine

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 Adevãratele stele (r)
03.30 Teatru (r)
04.30 Amfiteatru cultural 
Istorie ºi istorii (r)

DUMINICÃ  4 iulie 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: Robert Tache
Vineri 12.00-13.00  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Realizator: Maria Ilie
13.00-16.00
CUTIA PANDOREI
Realizator: Kristine
Marþi 13.00-14.00  INVITATUL DE
LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Alina Toma ºi Otilia Zamfir
19.00-22.00
DESTRESEARA
Realizator: Maria Ilie
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  DUMINICÃ
10.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Echipa RRM Student Fm
12.00-13.00
Sâmbãtã  CU CASA-NCHISÃ
Realizator: Irina Minca
Duminicã  MUZICÃ
13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END.
Realizator: Echipa RRM Student Fm
17.00-18.00
Sâmbãtã  MUZICÃ
Duminicã  PRINTRE RÂNDURI
Realizator: Otilia Zamfir
18.00-20.00
Sâmbãtã  80 REMEMBER
Realizator: Robert Tache
Duminicã  TOP 30
Realizatori: Alex Crãciun
ºi Alina Toma
20.00-22.00
Sâmbãtã  POVEªTI NESPUSE
Realizator: Ionuþ Tardel
Duminicã  SEARA
CONFESIUNILOR
Realizator: Luminiþa Bondrea
22.00-07.00
NIGHT FEVER

FESTIVALUL ARTELOR BUCUREªTI
Asociaþia Culturalã Maria Domina, din
dorinþa de a susþine promovarea artei ºi culturii
româneºti prin intermediul valorilor artistice
autohtone incontestabile, pregãteºte, pentru
toamna acestui an, ediþia a II-a a FESTIVALULUI
ARTELOR BUCUREªTI ce se va derula în
perioada 10  15 octombrie 2010.
Purtând girul preºedintelui onorific al
festivalului, maestrul Radu Beligan, scenele
culturale ale Capitalei vor gãzdui, timp de cinci
zile, spre bucuria tuturor iubitorilor de artã,
spectacole de teatru, de muzicã clasicã ºi muzicã
tradiþionalã, spectacole de balet, recitaluri
instrumentale ºi arte vizuale.
Printre participanþii la aceastã ediþie a
Festivalului Artelor Bucureºti se aflã mari artiºti
români precum - Tudor Gheorghe, Ion
Caramitru, Florin Piersic, Dan Puric, Radu
Beligan, Alexandru Tomescu.
Câteva dintre reprezentaþiile speciale
cuprinse în programul festivalului:
10 octombrie  Palatul Naþional al
Copiilor  ora 19:00 Petricã ºi Lupul. Concert
educativ. Orchestra Simfonicã a Filarmonicii
Oltenia. POVESTE MUZICALÃ PENTRU COPII, de Serghei Prokofiev. Dirijor: Alexandru Iosub.
11 octombrie  Sala Palatului  ora 19:00. Memorial  ªTEFAN IORDACHE.
Un spectacol impresionant ce va cuprinde proiecþii video surprinzãtoare ale celor mai apreciate
momente cuprinse în filmografia artistului.
Ticãloºii, Cei ce au plãtit cu viaþa ºi Cel mai iubit dintre pãmânteni  trei filme de
succes în regia lui ªerban Marinescu  vor fi comentate de cãtre invitaþii speciali ai serii, mari
artiºti ai scenei româneºti, precum: Dorel Viºan, Maia Morgenstern, Miticã Popescu, Mircea
Albulescu., Tora Vasilescu, Mircea Diaconu.
11 octombrie  Palatul Naþional al Copiilor  ora 19.00. Ion Caramitru  Conferinþa Limitele
aºteptãrii.
Acest important actor de teatru ºi film, care joacã în þarã ºi în strãinãtate, regizor, fost ministru,
la ora actualã director general al Teatrului Naþional - Ion Caramitru vorbeºte în cadrul acestui
eveniment despre limitele aºteptãrii. Discursul actorului conduce în sfera credinþei, a cunoaºterii
reciproce ºi a culturii ºi va sublinia aspecte din perioada comunistã, vreme în care ºi-a creat o
lume ideaticã ºi a descoperit în teatru o ºansã de a supravieþui.
12 octombrie  Sala Palatului  ora 19:00. Premiera: TUDOR GHEORGHE  Cavalerii
felinarelor târzii.
Maestrul Tudor Gheorghe va dãrui publicului un regal muzical ce va cuprinde cele mai frumoase
melodii din repertoriul a douã legende ale muzicii interbelice: Zavaidoc ºi Jean Moscopol. Concertul
constituie, de fapt, o continuare a perioadei muzicale interbelice, unic pusã în valoare de aceºti
doi cavaleri, care au fãcut glorie în lumea muzicii autohtone din vremea respectivã.
Fiu al unui apreciat violonist ºi þambalagiu, Zavaidoc (pe numele sãu adevãrat, Marin
Teodorescu) a fost apreciat pentru talentul ºi virtuozitatea sa artisticã chiar de George Enescu,
alãturi de care a susþinut, în timpul Primului Rãzboi Mondial, spectacole muzicale menite sã
ridice moralul soldaþilor ºi ofiþerilor români.
Jean Moscopol a reprezentat o personalitate complexã interbelicã remarcatã prin frumoase
romanþe ºi muzicã de pahar. El a lansat cântece celebre precum Vrei sã ne-ntâlnim sâmbãtã
seara?, preluat ulterior de Gicã Petrescu. Aflat în exil, Moscopol a început sã cânte ºi sã promoveze
melodii anti-regimul comunist ºi anti-Republica Popularã Românã (denumirea statului român din
1948 pânã în 1965), care vor putea fi ascultate ºi în cadrul acestui spectacol.
Biletele pentru acest festival au fost puse deja în vânzare.

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.
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IDEI ÎN DIALOG

Bucureºtii lui Eminescu (II)

Continuãm sã publicãm dialogul captivant, început în numãrul 503
al Opiniei naþionale, dintre colaboratorul nostru, Corneliu Toader, cu
prof.univ.dr. Nae Georgescu ºi masterandul Andrei Bãnicã. Discuþia a
fost întreruptã la momentul în care interlocutorii încearcã sã identifice
care ar fi cele mai bune mijloace pentru cunoaºterea ºi recunoaºterea
lui Mihai Eminescu.
Nae GEORGESCU: Dar nici
aceasta nu este ceva nou, eu am
susþinut-o ºi o susþin. De exemplu,
presa de caricaturi din timpul lui
Eminescu. Uitaþi-vã la caricaturi 
personaje eminesciene, aºa se apropie
ei, sunt foarte multe pãstrate în arhivã.
Uitaþi-vã la Brãtianu, la Stãtescu, la
Chiþu, ãºtia sunt miniºtrii României,
domnule. ªi este practica Academiei
Caþavencu, pe care eu le-am dat-o în
anii90, le-am arãtat ce fãceau aceia
pe atunci; sunt zeci ºi sute de
caricaturi în felul acesta, nu e nimic
rãu sã te apropii de Eminescu prin
defectele, prin bubele, pe care le
avea.. Cu ochii bulbucaþi, cu ochi de
broascã, l-au fãcut pe C.A. Rosetti, ºi
pe Carol chiar, pânã în 1884, când se
voteazã articolul 105 din Constituþie,
cu legea les-majestate, Carol este,
bietul de el, de toate. Priviþi-l pe C.A.
Rosetti, cu turbanul lui de rabin. ªi
cu asta Eminescu verificã cultura ºi

politicã, este clar cã nu mai ai ce
cãuta în peisajul social de acolo, te-a
terminat. Eminescu a fãcut la fel.
Deci, aceastã genialitate corozivã, cu
care s-au scos la ivealã pãrþile
ruginite de sub tabla lustruitã cu care
se fãceau discursurile în Parlament:
þãriºoara mea, cu lacrimi de
crocodil, România, cum fãcea
Caþavencu la alegeri, extrapoleazã la
acea tribunã de provincie unde venea
ºi Gagamiþã-Agamiþã ºi sã aibã ºi el
colegi, mã înþelegi la Parlamentul
României. Concret, luat ca atare,
Caragiale a fost genial în privinþa
aceasta, dar a fost ºi un copiator
extraordinar. Eminescu filtra, la
rândul lui, în ce? În Scrisori.
Nae GEORGESCU: Este
epoca, vorbim de epoca înaintea
dezvoltãrii cinematografului,
descoperirii cinematografului. Cum
sã spun, miºcarea miºunã, ei vãd
astea: nu este încã automobil, nu

Nae GEORGESCU
ºtiinþa noastrã, deci o verificã ºi dã
cu ea de pãmânt; ori se sparge, ori
n-are ce sã se spargã, ori rezistã. Deci,
ca sã înþelegi o asemenea scenã,
trebuie sã ºtii timpurile acestea. Puþin
mai ºtiu cine sunt ei, eu le ºtiu cã
m-am familiarizat cu ele. Apoi,
trebuie sã ºtii ce scene reprezintã, deci
contextul, pentru cã astea sunt articole
eminesciene. Se poate face oricând o
ediþie Eminescu în caricaturi.
Corneliu TOADER: Oprobiul,
pe care l-a stârnit împotriva autorului
Scrisoarea pierdutã, l-a fãcut pe
Caragiale sã-ºi asume, bine, venise
ºi contextul familial financiar,
moºtenise pe Momoloaica, în sfârºit,
avea averea, ºi a plecat, Berlinul l-a
salvat, pentru cã el nu mai ieºea,
adicã la modul plastic, nu mai avea
de ieºit din casã. Era atât de clar cum
îi înfierase pe toþi oamenii politici
puternici ai zilei: Trahanache avea
corespondent, Tipãtescu avea
corespondent, Caþavencu avea
corespondent, toþi erau cu scarã, ca-n
Cantemir, ca-n Istoria ieroglificã,
fiecare avea scarã, avea nume, Ziþa,
Zoe, toþi erau acolo. ªi atunci, când
vii ºi vitriolezi în halul ãsta o clasã
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este tren pe ºine, dar toate aceste
imagini în miºcare sunt superbe,
anticipeazã, de fapt, desenele
animate sau filmele ca atare. Sã ne
întoarcem la caricaturi, uite-l pe
Titu Maiorescu cãþel ºi pe C.A.
Rosetti fãcând pe hingherul. În
partea dreaptã este Brãtianu. Deja,
în cuºca de hingheri sunt câþiva
prinºi: Petre Grãdiºteanu ºi
Gheorghe Chiþu. Deci, aºa vãd
ziariºtii, este libertatea sãlbaticã a
ziariºtilor, ãºtia sunt ziariºtii, ºcoala
de ziaristicã sãlbaticã a lui
Eminescu, toþi au nume.
Corneliu TOADER: Meritul
fundamental al lui Carol I a fost cã
ceea ce a fãcut a fãcut pentru
familie, mã rog ºi cu articolul 105,
respectiv.
Nae GEORGESCU: Dar s-au
certat în Parlament, este o ºedinþã
parlamentarã întreagã  13 martie
1881; unde se discutã ziarul Timpul
cu articolele scrise de Eminescu ºi
unde liberalii cer puºcãrie pentru
ziariºti, nu se poate, libertatea presei
e prea multã, e prea deºãnþatã. ªi
unde Brãtianu, totuºi, spune: nu, nu,
puºcãrie niciodatã. Dacã ziariºtii

vor fi exageraþi vor fi întotdeauna
mânãstiri unde sã fie primiþi, aºa,
nicio grijã, dar libertatea presei
odatã cu capul eu o garantez.
Corneliu TOADER: În
mânãstirea în care s-au dus tinerii
cu mintea înfierbântatã pânã la
Tabãra de la Râureni, când a fost
Revoluþia de la 48, sã ne amintim
cã tânãrul Alecu Russo a fost trimis
într-o gaurã, la Soveja, pentru
Mioriþa, unde nu se întâlnea decât
ursul cu omul... ca sã-i vinã mintea
la cap. Ulterior, Carol II a fost chiar
la mânãstire, a trebuit sã se
liniºteascã un pic, dupã dragostea
nebunã cu Zizi Lambrino. Deci,
sistemul era clar, beizadeaua cu
mintea înfierbântatã e trimisã la
mânãstire, sã se rãcoreascã. Dar
politica, politica e treabã serioasã,
oameni buni, boierii se ocupã. Ei,
aceastã
tridimensionalitate
clocotitoare a oamenilor, pentru
care ar trebui ca generaþia tânãrã sã
înþeleagã cã aceºti oameni nu sunt
o pozã fãcutã la Praga, la Viena, ci
sunt niºte oameni care au trãit cu o
vioiciune fantasticã.
Nae GEORGESCU: Toate
lucrurile astea sunt lucruri de
institut, de grup, nu se pot
singulariza. Eu, de unul singur, am
fãcut cât am putut, dar este o epocã
abandonatã, deci Eminescu a fost
abandonat în comunism, epoca lui
Eminescu a fost abandonatã masiv
ºi cam totul trebuie recuperat.
Andrei BÃNICÃ: Este foarte
greu, totuºi existã pe Internet, pentru
cã acest Internet cere finanþare, în
rest sunt fãcute din colecþii
personale, nu au supraveghere,
coordonare ºtiinþificã, totuºi existã
ºi sunt demne de admirat.
Corneliu TOADER: Aici, am
sã-þi dau un singur exemplu, dragul
meu coleg, un exemplu dureros, dar
obiectiv, asupra modului în care
s-a muºamalizat în permanenþã, cu
laºitate, unul din pilonii
fundamentali ai acestui crez al
acestui nebun genial, pentru cã a
fost de-o dãruire de flacãrã pentru
un neam întreg. O singurã poezie,
Doina. ªtii ceva despre Doina lui
Eminescu? Vezi, e suficientã
aceastã întrebare, poate cã te vei
duce la o librãrie, eventual s-o
gãseºti, dacã existã. Pentru cã ai sã
înþelegi atunci ce înseamnã
Basarabia, înþelegi ce înseamnã
sânge, opresiune, deznaþionalizare
de la Nistru pânla Tisa, tot românul
plânsu-mi-s-a. Astea sunt versuri
pentru care imediat l-au fãcut sã
plãteascã. Ca ºi Împãrat ºi proletar,
care s-a scos în faþã, spunându-ne
cã ãsta-i Eminescu ºi gata. ªi
eventual Venerã ºi madonã,
tovarãºi! Astea sunt situaþii care
genereazã întrebãri pentru cei care
vin din urmã, care sunt tineri ºi

doresc, chiar cu bunã credinþã, sã
afle cine a fost, ce a fãcut acest
Eminescu. Uite, mã uit la poza lui,
cu pãrul dat peste cap, este o pozã
frumoasã. Mai bãtrân, cu mustaþa,
cu privirea mai vagã, mai gras, ce
sã-mi spunã mie Eminescu?! A scris
Floare albastrã, Luceafãrul, dacã
þine minte. Dar realitatea
clocotitoare, de dincolo de aceste
jaloane care sunt, într-adevãr,
jaloanele vieþii unui om care ºi-a
mãcinat energia creierului ºi a
puterii lui pe acest altar, s-a
autojertfit, conºtient. Eu zic cã a fost
conºtient, deci a îmbrãcat cãmaºa
morþii, nu din greºealã, ci în mod
lucid. ªi atunci când vin, când vin
unii sã spunã ce, domnule, poetul
naþional, poetul nepereche, hai
terminaþi cu gogoriþele astea, ce-i
aia o sã creascã lujer, se face cetate,
ia mai lãsaþi-ne cã n-avem timp
acum, noi avem treabã, avem de
ascultat muzicã, avem de fãcut CDuri, avem de cãlãtorit, sã mergem
ºi noi sã vedem cum este în Baleare,
cum se face injecþia în venã pe viu,
avem alte treburi de fãcut, eventual
sã muncim la Gibraltar, sã
împingem strãinii pe stâncã. Dar, în
realitate, dacã ne deznaþionalizãm,
ºi nu spun cuvinte mari, în mod
deliberat, învãþãm sã uitãm cine
suntem, e foarte uºor la început, este
ca-n povestea aceea cu Fãt-Frumos
i-a dat lui Fãt-Frumos sã bea
somnoroasã, ce frumos spus în
limba asta veche, ºi l-a adormit ºi
l-a terminat. ªi când s-a sculat, nu
mai ºtia nimic.
Nae GEORGESCU: Doarme
Fãt-Frumos ºi acum, nu s-a sculat. E
nevoie sã se ºtie totdeauna de ziua lui
Eminescu, cea din iarnã, cea din varã,
eu accentuez, deci este nevoie de
instituþionalizarea lui Eminescu. Este
nevoie de un grup de 20-30 de
oameni, care sã ia toate astea, e o
epocã foarte bogatã, gâlgâie de
informaþii, de documente, e uitatã, din
1950. Centenarul din 1950 a pus pe
Eminescu vãlul poeziei ºi al copilului
veºnic tânãr, l-am vãzut pe caiete,
m-am sãturat de Eminescu ãsta de la
19 ani, pe el am luat nota 5 la rusã,
nota 4 la matematicã, ce sã mai
discutãm, era caiet, era maculator,
fãceam pe el spânzurãtori, ce n-am
fãcut noi pe Eminescu ãsta, i-am fãcut
ochelari, i-am fãcut mustãþi, cum sã
nu mã satur de el?!
Corneliu TOADER: Bun, ºi
totuºi, acum vine întrebarea
cealaltã: recent, într-un interviu, pe
Televiziunea România de Mâine
academicianul Eugen Simion
mulþumea ºansei pe care a avut-o
cu un ministru al culturii, care, ca
un Mecena, a fãcut rost de un aparat
deºtept, cu care s-au fãcut integral
Caietele lui Eminescu, disponibile
pentru toatã lumea. Sã nu mai fie
interdicþia cã strici fila, cã te duci
la bucoavnele lui...
Nae GEORGESCU: Este un
gest eroic. Vedeþi, cultura românã
se salveazã prin eroismul
individual, un om  Eugen Simion,
suplineºte un grup...
Corneliu TOADER: ªi
ministrul Caramitru, cãci despre el
este vorba, el a fãcut rost de banii
pentru aparat.
Nae GEORGESCU: Dar,
uitaþi-vã, cât este de atacat, eu ºtiu
cã are niºte procese...

Corneliu TOADER: El
spunea, nu disculpându-se, dar
spunând cu cerneala din sângele
intelectualului, care este el, spunea
sã ºtiþi cã din editare de carte nu
se câºtigã.
Nae GEORGESCU: ªi, totuºi,
ar trebui sã câºtige pentru cã este
normal, este normal, este cinstit, e
o muncã, nu glumã, nu este numai
pasiune.
Corneliu TOADER: ªi spunea
cã ne-am strãduit, am bãtut la uºi,
ca sã gãsesc un politician cu spirit
mecenat, ca sã putem sã mai
realizãm câte ceva.
Nae GEORGESCU: Cel mai
frumos a spus-o academicianul
Mihail Cimpoi: domnule profesor,
vom face noi puºcãrie în locul
dumneavoastrã.
Corneliu TOADER: Extraordinarã afirmaþie...

paginã pe ceva, într-un program între
3-4 la un mass-media, într-o
afirmaþie fãcutã între 20 de oameni
de vârsta a treia, într-o Casã a
universitarilor, ºi, ne-am spãlat pe
mâini ºi de asta Nebunia pe care
o fãcea, la un moment dat, Geo Bogza,
când se înºira pe bulevard, cu florile
în mânã, ºi se ducea pânã la statuia
de la Ateneu ºi, dupã aceea, pe jos,
cu procesiunea de studenþi, pânã la
Bellu, nu era zãpãceala unui om care
vroia sã sperie sau sã rãmânã el în
istorie, vroia sã zguduie conºtiinþa
ºi a celor care, din mimetism, din
snobism, vroiau sã reproducã gestul
care, de fapt, s-ar fi cuvenit. Dar îl
fãcea hiperbolic ºi uriaº, ca mãcar
din acest lucru sã rãmânã. Când s-a
dus ºi a sãrutat mâna lui Arghezi,
care nu vroia sã-ºi lase mâna
sãrutatã, de ce?! Dar aceste gesturi
trec acum, noi vorbim ºi le
pronunþãm, le menþionãm. Aceste

Andrei BÃNICÃ
Nae GEORGESCU: Toatã
lumea academicã îºi asumã mersul
la puºcãrie...
Corneliu TOADER: ªi în
condiþiile acestea, când ar trebui atât
de uºor sã ne asumãm, nu restituiri,
ci o prietenie cãtre ei, sã nu-i privim
ostil, mãcar atât, sã nu-i privim ostil.
Cã dacã-i priveºti cu ostilitate, ºi-i
priveºti cu ostilitate aprioric, ºi spui
cu suficienþa vârstei: domnule, ºtii ce,
sunteþi fumaþi, nu ne mai intereseazã,
sunteþi expiraþi, ãsta este cuvântul, ºi
te uiþi la panoplia celor care þi-au dat
Gramatica, þi-au împãrþit-o, te-au
învãþat sã înlocuieºti apostroful cu ce
trebuia, adicã, sunt oameni care au
nãscut limba românã, într-un fel, din
mintea lor, ºi au fãcut-o s-o þii minte
cu texte memorabile.
Andrei BÃNICÃ: Noi nu i-am
putut cunoaºte, dar cea mai mare
parte nu cunosc adevãrata esenþã a
scriitorilor...
Corneliu TOADER: Nu ºtiu,
totuºi cred cã trebuie sã fii undeva
infectat cu virusul acesta...
Nae GEORGESCU: O întrebare
se poate pune tot mereu, pentru cã este
perpetuã: domnule, statul, de ce are
statul român aceastã aversiune, nu
poate mai bine zis aceastã indiferenþã
faþã de Eminescu?!
Corneliu TOADER: Eu m-am
uitat, avem ocazia sã ne uitãm ºi
acum, eu cred cã marþi, pentru cã va
fi aceastã zi de 15 iunie, sã vã uitaþi,
pentru cã în fiecare an este aproape
un sacrilegiu, ºi la cifre rotunde  89
sau ceva cu 9 sau nu, sã vedeþi cu
câtã nonºalanþã se trece exact cum
se încalecã spirele la un disc ºi încep
sã învârtã aceiaºi placã. Cu câtã
nonºalanþã se trece într-un colþ de

gesturi au nevoie sã existe ca un
certificat de perenitate, nu al lor, cã
ei rãmân oricum, al conºtiinþei
noastre cã-i învãþãm, cã ºtim cã fãrã
ei nu putem.
Nae GEORGESCU: Instituþionalizarea lui Eminescu, dupã
pãrerea mea, este o chestiune de
urgenþã naþionalã, prin asta înþeleg
un Institut Eminescu, care sã se
ocupe de: ediþii, viaþã, urmaºi...
Corneliu TOADER: Marile
culturi europene ce au fãcut? Îºi dau
paºaport diplomatic de eternitate ºi
de polivalenþã în cadrul unei uniuni
în care steaua lor gãlbuie este a þãrii
respective, dar se cheamã Institutul
Goethe, Institutul Cervantes, adicã
numele unuia dintre marii nebuni,
sã zicem, care au mutat istoria lumii
literarã...
Nae GEORGESCU: Sã ne
înþelegem, una-i una ºi alta-i alta.
E foarte posibil ca Institutul
Cultural Român sã aibã numele
Mihai Eminescu, nu mã intereseazã
numele, domnule. Ce poate sã facã
Patapievici cu Eminescu? Nu, sã se
facã un Institut de Eminescologie,
el sã se numeascã Dimitrie
Vatamaniuc. Dimitrie Vatamaniuc
este eminescologul care a trudit cel
mai mult pe domeniul Eminescu.
Deci, Perpessicius a avut timpul
scurt, el a lucrat pânã în 1970, din
1953, deci 15 ani. Dimitrie
Vatamaniuc a lucrat 25 de ani. Eu,
de exemplu, am lucrat 27-28 de ani,
dar sunt tânãr ºi n-am pretenþii.
Corneliu TOADER: Am avut
privilegiul sã-i iau un interviu
domnului Vatamaniuc cu ocazia
apariþiei, cu mari opinteli, inclusiv a
opoziþiei rabinului Moses Rosen, a

volumului de presã Eminescu, când
a fost publicat, acum 20 ºi ceva de
ani. Da, în fine, în situaþii din acestea,
vedeþi, vine momentul în care te
întrebi: la modul matematic,
domnule, unu plus unu fac doi. Dacã
tot ne consumãm o parte din energie,
nu sã-l hulim, sã spunem cã, oameni
buni, nu ne pasã, e caduc, a ieºit din
timp, e anacronic, adicã a ieºit din
timp, dar nu a ieºit din timp?! Atunci
când toate aceste argumente se
încheie, mã întorc la cuvintele lui
Sorescu: ºi pentru cã toate acestea
trebuie sã poarte un nume, i s-a spus
Eminescu, ºi a spus tot. Deci,
concluzia cu care, în anii60, Sorescu
a dat definiþia sã poatã sã fie un
paºaport  dacã poate sã fie un
paºaport  pentru eternitate.
Nae GEORGESCU: Altfel sã
ºtiþi cã iubitorii lui Eminescu, noi
eminescologii, suntem un numãr
de..., hai sã vã dau câteva...
Corneliu TOADER: O frãþie
sunteþi...
Nae GEORGESCU: Anul
acesta au apãrut câteva cãrþi
importante: ... Horvath, la Baia
Mare, a scos o Enciclopedie, un
Dicþionar de eminescologi  de la
Titu Maiorescu la Petru Creþia;
Adrian Dinolahieru, de la
Timiºoara, a scos o superbã Analizã
a Eminescologiei astãzi, deci cu tot
ce se întâmplã astãzi în domeniul
eminescologiei, toate ideile care se
mai miºcã. Da, sunt cãrþi care apar.
Un tânãr profesor de la Piteºti,
Lucian Costache, a scos o carte de
500 de pagini despre Luceafãrul.
Practic, am început în stilul lui
Dimitrie Caracostea, profesorul
George Popa, de la Iaºi, a scos anul
acesta douã cãrþi: O analizã a
Luceafãrului, Stilul haidegherian,
superbã. Profesorul George Popa
este un eminescolog de forþã, de
calibru. Chiar ºi universitarii de la
Bucureºti, deºi cam în adormire e
centru ãsta al lui Fãt-Frumos, al
Capitalei. În fine, totuºi...
Andrei BÃNICÃ: A fost la
Masterat, la Studii Literare
Româneºti, un Colocviu, organizat
de Anul II, a prezentat ºi domnul
profesor Iulian Costache.
Nae GEORGESCU: Din
pãcate, Bucureºtiul a pierdut un om,
un mare om, pe profesorul George
Ganã, trebuie sã-l þinem minte. Mã
rog, descendenþa George Munteanu,
unul dintre marii eminescologi.
Dupã cum ºtiþi, o ªcoalã de
eminescologie existã; deci, Teodor
Codreanu, la Huºi, scoate în
continuare cãrþi; peste Prut, este
Mihai Cimpoi, scoate în continuare.
Andrei Vartic a scos o carte
Eminescu la Timpul. Din pãcate, ºi
el a murit astã primãvarã. Deci, se
întâmplã ceva, domeniul, în felul
lui, este coagulat, nu se face inel,
v-am dat numai nume de margine:
Timiºoara, Baia Mare, Huºi.
Suceava, sã vedeþi ce importantã
este. Bucureºtiul doarme, dar
bolboroseºte în somn: ce vã trebuie
atâta Eminescu? Ia lãsaþi
naþionalismele astea, ...ismele
astea, miros a mucegai...
Corneliu TOADER: ªi totuºi,
e cea mai bunã dovadã a faptului
cã aceastã stare de efervescenþã, pe
baza aceleiaºi materii, aceleiaºi
structuri encefalice literare a acestui
proteic autor, continuã. ªi dacã
acest lucru continuã, mãcar atât ar

trebui sã existe ca sãmânþã de
rãzmeriþã, sã nu vrei sã-l îngropi,
sã nu vrei sã-l uiþi. ªi nu numai pe
el, pentru cã mai sunt coloane de
acest gen, de anvergura asta în
patrimoniul culturii româneºti, care
fac tot templul, pentru cã nu se
poate, pe el se pune frontispiciul.
Nae GEORGESCU: Vom
face, la Muzeul Literaturii Române,
o asemenea hartã a drumurilor lui
Eminescu, a locurilor lui Eminescu.
În Bucureºti, este chiar necesarã
Andrei BÃNICÃ: ªi poate nu
numai a lui Eminescu...
Nae GEORGESCU: Da, ºi a
altor scriitori. Domnul profesor V.
Teodorescu are o carte Eminescu în
Bucureºti. Dânsul a fost arhivar,
director la Arhivele Statului, 30-40
de ani a fost în funcþia asta, ºi aduce
date spectaculoase, certificate, dã
totul cu exactitate, pe unde au fost
adresele acestea. De altfel, cred cã
ar trebui puse plãci memoriale. ªtiu
cã la Hotelul Marna, la Buzeºti, în
tinereþea noastrã vedeam pe niºte
ruine o placã de marmurã, acum nu
mai este nimic.
Corneliu TOADER: Acum
este ruinã. Aici, iarãºi, apropo de
indolenþa
ºi
dezinteresul
autoritãþilor, trebuie spus cã în orice
capitalã europeanã, pe orice colþ de
stradã din Praga, chiar dacã e de
dimensiune micã, un mic basorelief
cu trei date ºi un comentariu: data
naºterii, data morþii ºi, în
continuare: aici a locuit sculptorul,
pictorul, scriitorul sau dramaturgul,
nu se uitã aºa ceva. Noi avem o
fantasticã voluptate de a demola
statui, noi suntem niºte iconoclaºti
care, fãrã nicio ruºine, ne decapitãm
cultura. Personalitãþile culturii
româneºti, chiar ºi cele publice, ºi
cele politice, care au fãcut ºi bine
þãrilor române, României, sunt
topite sau aruncate undeva la
Mogoºoaia, în alte pãrþi, pentru cã
trebuie sã fie aruncate. E o voluptate
de a distruge, tãind craca pe care stai
cu drujba, ce n-am pomenit! Avem
un cosmopolitism de aceastã
structurã, distructiv, de mare clasã,
pe care nu ºtiu dacã Miticã îl va
arunca peste bord vreodatã,
domnule profesor?!
Nae GEORGESCU: Miticã
totdeauna va face acest lucru, dar
nu cred cã va putea, pentru cã nu
are putere sã arunce peste bord...
Corneliu TOADER: Stimaþi
invitaþi, mi-a fost drag sã vã ascult
ºi sã vã am invitaþi în acest moment
în care ne gândim la Eminescu. Ne
gândim la el ca la prietenul nostru
de vizavi, nu cu pioºenie, cu
piedestal, pentru cã nu i-ar fi plãcut
nici lui, el nu a fost om de piedestal,
a fost un om de luptã cotidianã ºi
de mare anvergurã ºi de clocot. ªi
un om pãtimaº, care a iubit cu
patimã, a scris cu patimã, a gândit
cu patimã ºi ºi-a iubit neamul cu
patimã. ªi zic cã bucuria de a fi fost
cu dumneavoastrã sper sã fie
valabilã ºi sã fi trecut ecranul ºi
pentru dumneavoastrã, stimaþi
telespectatori ºi cititori, pentru cã
15 iunie ºi 15 ianuarie, în fiecare
an, marcheazã nu numai o jumãtate
a primei luni sau înainte de
jumãtatea anului de cãldurã, de
iunie, ci marcheazã, pentru cei care
încã mai avem nevoie de repere, ºi
câtã nevoie de repere are generaþia
tânãrã ºi nu numai ea!, Eminescu
este unul din repere.

Actualitatea poetului nepereche

Mihai Eminescu: Sufletul trebuie tratat ca pãmântul,
sã i se dea ce-i trebuie spre a fi productiv, ideea de sãmânþã

Conf. univ. dr. Mioriþa GOT,
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã
Iunie 2010. Fiecare nuanþã a anotimpului oglindeºte o stare a
sufletului... A devenit comunã aserþiunea dupã care existã, în momente
speciale, personalitãþi pe care ni le reamintim ori de câte ori dorim sã ne
facem o zi mai fericitã. Mihai Eminescu este parte a spiritului nostru.
Nãscut sub zodia unui anotimp fermecat, Eminescu este spiritul profund
ºi modelul exemplar într-un prezent lipsit de repere ideatice elementare.
De aceea raportarea la opera ºi la personalitatea sa este imperios necesarã.
Starea liricã este o stare dincolo de forme ºi sisteme. O fluiditate, o
curgere interioarã contopeºte într-un singur elan, ca într-o convergenþã
idealã, toate elementele vieþii lãuntrice ºi creeazã un ritm intens ºi plin.
Faþã de rafinamentul unei culturi anchilozate în forme ºi cadre, care
mascheazã totul, lirismul este o expresie barbarã. Aici stã de fapt valoarea
lui, de a fi barbar, adicã de a fi numai sânge, sinceritate ºi flãcãri (Emil
Cioran, A fi liric, din volumul Pe culmile disperãrii, Editura Humanitas,
Bucureºti, 1990, p. 10).
În momentul de faþã, cultura româneascã insistã asupra (re)cunoaºterii
unui construct al multiplicitãþii: suntem în situaþia (re)activãrii unor structuri
multipolare ale semnelor, ale condensurilor de principii, de idei, de
reprezentãri ºi de valori, de fapte ºi/sau secvenþe sensibile încãrcate de
sensuri. Organizat structural, discursul actual al culturii româneºti evolueazã
în multiple modalitãþi, contrabalansând forme de spleen ºi de indiferenþã.
Supusã unui derapaj al globalizãrii, cultura româneascã reconfirmã
prin emergenþele sale pulsionare  dependenþã reciprocã limbã/lume
culturalã  statutul sãu de sistem dinamic, de variantã proteiformã de
supravieþuire, dar ºi de reconstrucþie, de largã deschidere.
Cultura înseamnã împãrtãºirea valorilor, întoarcerea la obârºii, un
rost, dar ºi relaþia cu celãlalt. Botoºani reprezintã pentru noi spaþiul
spiritual binecuvântat în care amintirea lui Eminescu, a creaþiei sale 
cântec al unei invizibile orgi  este motiv de evocare permanentã. Creaþia
eminescianã  exerciþiu de iubire îmbinând ritmul ºi ordinea  devine o
modalitate de (re)gândire a spaþiului cultural românesc, fenomen care se
integreazã unei ascensiuni fireºti: cuvânt  memorie  semnificaþie. Cu
certitudine, întâlnirea cu opera lui Eminescu este o experienþã de
cunoaºtere, de adâncire a fenomenului literar românesc, oferindu-ne
revelaþia sentimentului românesc al fiinþei (C. Noica).
În societatea actualã criteriile valorice au dispãrut, aºadar confuzia
este deplinã, iar respectul pentru cultura adevãratã este înlocuit de tupeu,
de indiferenþã, de aroganþã, care determinã rãsturnarea valorilor. Cu toate
acestea, în contextul tot mai apãsãtor de alterare a scãrii de valori
româneºti, existã niºte zone tãcute ale performerilor din culturã ori
educaþie, între care profesorul de rostire româneascã are un important
cuvânt de spus. Patrimoniul cultural, în speþã cel literar, cunoaºte în lumea
contemporanã impactul unei atitudini selective, excesiv critice. De aceea,
considerãm cã în sfera învãþãmântului universitar/liceal de limba ºi
literatura românã se impune ideea unei evaluãri obiective a ierarhiei

valorilor, a unei atitudini dialectice în interpretare, dar, mai ales,
delimitarea de actul negãrii, al dinamitãrii tradiþiei literare, de respingere
a valorilor consacrate.
Aceste zile de iunie sunt pentru noi un prilej de a corecta manifestãri
de agresivitate prezente în mass-media, dar ºi atitudini de erodare a
reperelor estetice ºi valorice, anumite controverse, acuze ori suspiciuni
din ultimii ani care au alimentat fenomenul Eminescu. ªi aceasta pentru
cã opera lui Mihai Eminescu  univers care-ºi refuzã comoditatea cãii de
mijloc  împlineºte raportarea noastrã la marea culturã, iar scriitorul devine
un reper fundamental al culturii universale.
De ce este important Mihai Eminescu?
Pentru profesorul de românã, este firesc interesul de a-l redescoperi
pe Eminescu la începutul mileniului III  un Eminescu esenþial, expresie
a spiritului creator în poezie, prozã, dramaturgie, publicisticã. Aºadar nu
evidenþierea unui Eminescu zgomotos, ci dorinþa de a reda taina intrinsecã
a operei sale, fructul copt al tuturor puterilor sale sufleteºti, culminând
cu funcþiile conºtiinþei active ºi clare, cum spune Tudor Vianu. Creaþia
literarã a lui Mihai Eminescu ne indicã modul în care putem legitima
dreptul fiecãrui lector tânãr la o interpretare identitarã, la autonomie
comprehensivã, la o lecturã personalizatã.
A devenit la fel de comunã aserþiunea dupã care existã o suveranitate
de bazã a societãþii, care se exprimã în cultura naþiunii. Cultura este
puterea popoarelor, spunea Eminescu. Adevãrata culturã, operã a iubirii,
cultura animi, este umanizatoare, creatoare de libertate, acea libertas
major despre care vorbeºte Sf. Augustin, maturã din punct de vedere
moral, capabilã de alegere autonomã. Mihai Eminescu ºi-a dãltuit
personalitatea la Cernãuþi, Iaºi, Blaj, Bucureºti, Viena, Berlin. El numeºte
Blajul Roma Micã, vãzând în cetatea de culturã latinã ºi de ideal naþional
aflatã în inima Transilvaniei un simbol al biruinþei românismului.
La Blaj, tânãrul Eminescu vine mânat de dorul de a vedea acest focar al
conºtiinþei naþionale, pecetluind, el însuºi, ca elev, titlul de mândrie al ºcolilor
Blajului. În manuscrisul 2276, la fila 210, poetul naþional Mihai Eminescu
nota: Sufletul trebuie tratat ca pãmântul, sã i se dea ce-i trebuie spre a fi
productiv, ideea de sãmânþã. Aceastã idee a fost exprimatã anterior de însuºi
Ioan Inocenþiu Micu Clain, care, încurajându-l pe episcopul Petru Pavel Aron,
îi scria acestuia de la Roma: Vor trece secole, poate, pânã ce sâmburele sãdit
va rãsãri. Cu mare bucurie sufleteascã urmãresc toþi paºii tãi ºi vãd cã în
adevãr tu arunci sãmânþã cu mânã plinã. Ea va rãsãri desigur, numai de-ar
fi cine sã pãzeascã sã nu i se taie rãdãcina. Poetul i-a venerat pe corifeii
ªcolii Ardelene, pe Aron Pumnul, profesorul sãu model, autorul
Proclamaþiunii de la Blaj, mentor spiritual al tinerilor blãjeni. Poetul naþional
demonstreazã în fapt, pânã la jertfã, afirmaþia lui Timotei Cipariu: au þinut
mai mult la limba ºi la istoria poporului român decât la propria viaþã.
S-au comis greºeli grave discutând despre Eminescu  cãderea în
cliºee, în cuvinte - ºablon, abordarea unui ton festivist, chiar cliºeul luptei
cu cliºeele. Condiþia remedierii: renunþarea la povara fragmentarismului
ºi a compartimentãrii, la amatorism ºi la superficialitate, la interpretarea
în ansamblu ºi pe deasupra a operei eminesciene, exerciþiul unei
lecturi critice integrale, al interpretãrii integratoare.
Considerãm cã Eminescu nu trebuie conjuncturizat, sãrbãtorit în
tiparul unor date calendaristice. Prin operã, el s-a proiectat accentuat în

sfera naþionalului, iar creaþia sa e îmbogãþitã cu orizontul ideatic ºi de
sensibilitate europeanã. Nu întâmplãtor, Eminescu este pus în relaþie cu
novatori ai literaturii franceze ca Nerval ori Lautreamont sau cu germanul
Rilke. Mircea Eliade descifreazã o coexistenþã a contrariilor, cerutã de
structura omului universal, aºa cum tindea sã-l întrupeze geniul lui
Eminescu. Eminescu ne învaþã, într-un autentic demers propedeutic, sã
gândim, sã citim, sã înþelegem. Discursul sãu ne face pe noi, cititorii
pãrtaºi la experienþa operei, la întrebãrile la care scriitorul aºteaptã rãspuns.
Dar mai reprezintã creaþia eminescianã o nevoie fundamentalã
pentru tinerii de azi?
În calitatea noastrã de profesori, ºtim sã incitãm interesul asupra
întrebãrilor grave pe care scriitorul le pune? Apãrãm noi valorile operei
sale? Cultivãm ºi întreþinem acea filosofie a relaþiei tânãrului cu lumea
ºi, implicit, cu sine? Aºa cum se ºtie, forþa cãrþii se evalueazã prin calitatea
actului lecturii, iar creaþia eminescianã le oferã atât profesorilor, cât ºi
elevilor ºi studenþilor  departe de stereotipia actului didactic  oportunitatea
de a analiza universul fascinant al operei, valenþele estetice, ºansa de a
formula judecãþi de valoare, atragerea spre literatura de bunã calitate, dar
ºi încurajarea schimbului generos de idei între profesori ºi tineri, bine ºtiind
cã lectura înseamnã cunoaºtere ºi libertate. Opera sa  sfetnic de luminã,
instrument complex de cunoaºtere ºi educaþie  devine antidot în faþa unor
majore primejdii cum sunt trecerea, singurãtatea, depãrtarea.
Îi construim tânãrului un sistem corect de valori care sã stabileascã
un raport de opoziþie cu nonvalorile? Sergiu Al-George accentua în studiul
Timp, Istorie, Destin ideea conform cãreia este o excepþionalã experienþã
sã întâlneºti pe autorul unei cãrþi a cãrei lecturã þi-a influenþat viaþa.
Referitor la tratamentul negator al unora în ceea ce-l priveºte pe Eminescu,
am spune cã datoria profesorului de simþire româneascã este sã persevereze
în explicitarea sensurilor creaþiei sale: Nu sunt pierdute decât acele bãtãlii
pe care nu le începi niciodatã, scrie Mircea Eliade în Oceanografie.
Opera lui Eminescu înseamnã, în contextul actual, iniþiativa de
recâºtigare a tinerilor iubitori de literaturã, în condiþiile în care, pe alocuri,
publicul larg  prizonier al gustului mediu, aflat aºadar în regres spiritual 
îºi pierde profunzimea sufleteascã, fascinat nu de cuvânt, ci de imagini.
Poezia lui Eminescu devine verificare de sine, ambiþie nemãrturisitã,
tensiune sufleteascã nemãrginitã, aspiraþie spre inefabil ºi, nu în cele din
urmã, solidaritate întru sentimentul fiinþei, iar nu singurãtate. Poetul
construieºte o civilizaþie a iubirii. Într-o lume în care aroganþa e în continuare
consideratã a fi o marcã a învingãtorului, tineri cu inteligenþã creatoare
considerã cã expresia adevãrului eminescian este permanenta cãutare.
Cum îi ajutãm pe tineri sã devinã cititori avizaþi ai operei
eminesciene?
Contactul cu textul este condiþia esenþialã în înþelegerea fenomenului
literar. Lectura îl determinã pe receptor sã descopere semnificaþii
suplimentare, noi relaþionãri. Interpretarea textului înseamnã  pentru
studenþi ºi profesor  înþelegere, descoperire, intuiþie a operei ca întreg,
ca act de creaþie. Lectorul va reînsufleþi opera receptatã cu propria-i
personalitate. Tânãrul trebuie condus în laboratorul de creaþie al
scriitorului, ajutat sã descompunã textul literar în pãrþile sale constitutive
pentru a-l recompune apoi, în funcþie de nivelul sãu de culturã, de

înþelegere ºi de sensibilitate. Aº aduce în atenþie problema înlãturãrii
stereotipiei lecturii. Deconstruirea textului nu trebuie sã distrugã emoþia
artisticã, trãirea lãuntricã. Tânãrul va uita, cu siguranþã, informaþia
strivitoare, în timp ce emoþia  element important pentru subiectivitatea
receptãrii  va rãmâne ca factor definitoriu pentru formarea personalitãþii
sale autonome. Este necesar sã se evite abordarea ºablonardã a textului
literar care, prin specificitate, permite o varietate de interpretãri
argumentate estetic. Printr-o grilã didacticã ºi criticã, profesorul le va
oferi studenþilor/elevilor puncte de plecare pentru diferite interpretãri ºi
opinii pe care textul le permite. Sugerarea unor scheme critice va
sistematiza interpretãrile personalizate ale tinerilor.
Prin virtuþile sale, lectura creaþiei eminesciene înseamnã pentru noi
toþi înþelegere, descoperire, moment de revelaþie, dar ºi de conturare a
opiniei personale, a creativitãþii, de dezvoltare a gândirii critice. Gustul
pentru lecturã nu se formeazã de la sine, el trebuie cultivat. Concentrarea,
curiozitatea, rigoarea tinerilor ne creeazã momente sufleteºti înalte, în
care ne simþim în acelaºi timp victorioºi ºi vulnerabili.
Nãdãjduim cã se va crea un echilibru între literatura de tip tradiþional ºi
literatura momentului actual. Dat fiind cã apetenþa pentru imagine ºi pentru
explicit, în general, a devenit în ultima vreme tot mai evidentã în rândul
cititorilor tineri, cred cã, pe viitor, faþa literaturii va evolua de la stadiul de
text scris înspre o manifestare complexã, energicã, vie. Opera eminescianã
va putea fi un exemplu palpabil în acest sens, prin prezentarea creaþiei sale în
format electronic ºi audio. Consider cã aºa-numitul nou val din literaturã nu
trebuie pus în opoziþie cu deja clasicele opere care, rezistând testului timpului,
îºi probeazã valoarea esteticã, dar ºi farmecul limbajului. Literatura cu iz
fantastic a lui Eminescu ºi Creangã îºi gãseºte ºi astãzi adepþi în rândul tinerilor,
cu toatã concurenþa pe care le-o fac celebrele scrieri ale unor J. K. Rowling,
J. R. R. Tolkien sau chiar C. S. Lewis. Poezia  cea mai iniþiaticã dintre
iniþieri (Eugen Ionescu)  îl plasezã pe Mihai Eminescu în universalitate.
Considerat, pe bunã dreptate, omul deplin al culturii, Eminescu a
impresionat prin pregãtirea enciclopedicã, prin vocaþia didacticã, prin
forþa verbului din publicisticã, prin talentul oratoric, dar în primul rând
prin genialitatea operei. Prin originalitatea ºi efervescenþa creatoare a
iniþiativelor manifestate, prin lupta ºi preocupãrile sale, Mihai Eminescu
a operat metamorfoze profunde în cultura naþionalã, a provocat mutaþii
majore în limba românã, în istorie, în educaþie. Limbii române  partea
noastrã de cer (C. Noica)  poetul naþional i-a dat valenþe unice. Mesajul
operei sale este pãtruns de înþelepciune, de generozitate, de echilibru, de
iubire umanã ºi de libertate a spiritului. Creaþia lui Eminescu se aflã sub
semnul cuvintelor Sfântului Pavel: Sã nu vã potriviþi chipul veacului
acestuia, ci sã vã transformaþi prin înnoirea minþii voastre...
În loc de concluzii...
Personalitate puternicã, pãtrunsã structural de vocaþia excepþiei, a
sacrificiului ºi de un enciclopedism asumat, Mihai Eminescu a forþat
limite, a depãºit bariere de ordin ideologic ºi istoric, oferindu-i în dar
poporului român o schimbare de destin cultural în context universal.
Eminescu rãmâne o voce înaltã, sublimã, a culturii noastre. La început
de secol ºi de mileniu, avem nevoie de opera eminescianã pentru a ne
lumina, pentru a ne adânci fiinþa interioarã...

