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Un ctitor  AURELIAN BONDREA
L-am cunoscut de mult, în plinã epocã
socialistã. Se ocupa de cadrele din Ministerul
Învãþãmântului, în epoca tulbure a reconstrucþiei
ºcolii naþionale. N-avea un post prea înalt, dar
cuvântul lui conta. Era  aºa cum a ºi rãmas  un
om de echilibru ºi de cuvânt. A vremuit peste el,
dar bunul-simþ al olteanului de munte i-a rãmas
întreg. În grupurile în care se întâmpla sã fie
prezent, nu se fãcea remarcat prin umor, prin tupeu,
prin exhibarea de vanitãþi deºarte. Câþiva viteji de
dupã rãzboi au cãºunat pe el, n-au gãsit altã þintã
mai savuroasã pentru nimicnicia lor decât fostul
înalt funcþionar din minister care, culmea
oportunismului, îºi fãcea treaba. ªi ce ar fi putut
face el, în realitate, din poziþia pe care se afla decât
sã respecte legile ºi oamenii? Încercarea de a-l
demola pe temeinicul înrâuritor de ºcoalã modernã
a eºuat lamentabil, deºi nu se poate spune cã nu
l-a ºi rãnit pe cel vizat, mai cu seamã cã, în astfel
de momente de denigrare publicã, nu se grãbesc
sã se înscrie la cuvânt decât adversarii. Prietenii
cred cã viaþa e moralã prin ea însãºi, aºa cã nu
trebuie sã o mai ajute cu mãrturii semnificative.

Prin tot acest hãþiº de calomnii ºi minciuni, de
dificultãþi obiective ºi subiective, a reuºit profesorul
Aurelian Bondrea sã construiascã o fundaþie, o
televiziune ºi o puternicã unitate de învãþãmânt,
Universitatea Spiru Haret. Cea mai urâtã dintre
rãzbunãrile împotriva lui rãmâne desfiinþarea tardivã
a unor forme de învãþãmânt ºi a unor diplome pentru
care studenþii ºi absolvenþii munciserã ani în ºir, iar
deposedarea lor de aceste drepturi a însemnat un
atac mortal la adresa credibilitãþii lui Aurelian
Bondrea ºi a universitãþii sale. I s-a creat astfel
profesorului un regim de falsã incertitudine, în aºa
fel încât doritorii de locuri la Spiru Haret sã-ºi
reprime intenþiile ºi sã meargã la alte universitãþi,
pitulate în propria lor modestie. Dar Universitatea
Spiru Haret devenise prea puternicã spre a o mai
putea exmatricula cineva din istorie. (...)
Acum, profesorul Aurelian Bondrea este un
om matur care ar putea sã nici nu mai facã nimic
altceva decât sã contemple propria sa operã, care
continuã. ªi pe dumnealui, ca pe toþi veteranii
cauzelor înalte, îl încearcã suferinþe ºi îl
cerceteazã îndoieli. Rezultatul nu reprezintã însã

Dragi studenþi,
Stimaþi colegi,
Pentru Universitatea Spiru
Haret, deschiderea anului de
învãþãmânt 2010-2011 are o
dublã semnificaþie: debutul, ca
la fiecare început de octombrie,
al unui nou an universitar,
precum ºi marcarea intrãrii în
cel de-al 20-lea an de existenþã
a acestei instituþii de
învãþãmânt superior.
Cu acest fericit prilej, vã
rog sã-mi permiteþi ca, în
numele Senatului universitar,
dar ºi al meu personal, sã
adresez tuturor membrilor
comunitãþii noastre academice,
întregului personal, cele mai
sincere felicitãri, precum ºi
alese urãri de sãnãtate, depline
succese ºi noi realizãri în
actualul an universitar ºi în cei
ce vor urma. Gândurile cele
mai bune ºi calde urãri de
reuºitã în tot ceea ce vor
întreprinde se îndreaptã, cu
fireascã emoþie ºi încredere,
cãtre boboci, studenþii din
anul I, care au decis sã se
alãture marii familii a
haretiºtilor ºi ale cãror aspiraþii

ºi aºteptãri profesionale dorim sã Universitãþii noastre, înfãptuirile
se realizeze pe deplin cu sale cele mai reprezentative.
Ceea ce ne preocupã, în mod
contribuþia noastrã calificatã
esenþial, în prezent ºi pentru
nemijlocitã.
perspectivã, sunt orientãrile
strategice care vor jalona
Distinºi colegi,
activitatea noastrã, direcþiile în
Dragi studenþi,
care va trebui acþionat pentru a
Nu mi-am propus, cu aceastã consolida realizãrile obþinute,
ocazie, sã prezint un bilanþ al pentru a promova excelenþa,
activitãþii desfãºurate în cele creaþia de vârf, deschiderea spre
douã decenii de existenþã în lume ºi creºterea vizibilitãþii
cadrul Universitãþii Spiru Haret instituþiei, înalta responsabilitate
ºi al Fundaþiei România de pentru viitorul tinerei generaþii ºi
Mâine. Acest lucru va fi realizat destinul nostru naþional, într-un
pe parcursul manifestãrilor context global caracterizat de
ºtiinþifice, cultural-artistice ºi schimbãri rapide ºi profunde, de
sportive care vor avea loc crize acute, de multiple
îndeosebi în prima parte a anului dificultãþi, dar ºi de proiecte ºi
2011, manifestãri consacrate descoperiri dãtãtoare de
încredere ºi speranþã într-un
celebrãrii acestui eveniment.
Doresc, însã, sã subliniez viitor mai bun.
În acest context, reamintim
faptul cã cei 20 de ani care au
trecut de la înfiinþarea, la 19 faptul cã progresul oricãrei
ianuarie 1991, a Fundaþiei societãþi a fost strâns legat, de-a
România de Mâine  instituþie lungul istoriei, de evoluþiile din
social-umanistã de culturã, ºtiinþã sfera învãþãmântului, ºtiinþei,
ºi învãþãmânt, autonomã, fãrã culturii ºi educaþiei, domenii
scopuri politice sau patrimoniale considerate veritabili piloni ai
(non-profit), persoanã juridicã de dezvoltãrii. Cu atât mai mult în
drept privat  ºi, în cadrul zilele noastre, când vorbim de
acesteia, a Universitãþii Spiru economia ºi societatea bazate pe
Haret, au reprezentat ani de efort cunoaºtere.
Ca urmare, rolul ºi contribuþia
continuu, de creaþie ºi
construcþie, de dãruire, tenacitate acestor sectoare sunt covârºitoare,
ºi înaltã responsabilitate, de iar învãþãmântul superior ºi
piedici, încercãri ºi dezamãgiri, cercetarea ºtiinþificã au un cuvânt
de mari satisfacþii ºi realizãri, greu de spus. Marii noºtri
bilanþul final fiind remarcabil. înaintaºi, Spiru Haret, Petre
Putem fi mândri de ceea ce am Andrei, Dimitrie Gusti, au
reuºit sã înfãptuim, de aprecierile subliniat cu pregnanþã menirea pe
ºi prestigiul de care se bucurã, pe care trebuie s-o aibã universitatea:
plan intern ºi internaþional, sã ajute în primul rând la
formarea, îmbogãþirea ºi
Universitatea noastrã.
De altfel, filmul realizat de înnobilarea societãþii prin
Televiziunea România de Mâine cultivarea ºtiinþei; sã contribuie,
 postul propriu naþional, pe lângã cercetarea ºtiinþificã ºi
universitar ºi cultural, singurul crearea ºtiinþei; la formarea
cu acest profil din audiovizualul personalitãþii spirituale a
românesc  ºi prezentat în faþa studentului ºi pregãtirea pentru o
dumneavoastrã a surprins, profesiune; sã reprezinte o
sintetic ºi elocvent, dimensiunile comunitate socialã de viaþã ºi
esenþiale ale activitãþii concepþie, care se înfãptuieºte

Cercetare ºtiinþificã

prin strânsa conlucrare a
profesorilor cu studenþii la acea
operã obºteascã  monument ce
se clãdeºte de veacuri  care
este ºtiinþa; sã însemne vaste
centre de culturã în care sã
gãseascã lesne mijlocul de a se
manifesta întreaga miºcare
culturalã a þãrii în ce are ea mai
bun ºi mai înalt.
Constatãm cã toate aceste
aprecieri sunt, ºi astãzi, la fel de
actuale ºi valabile, constituinduse în pilde de urmat.
În final, adresez comunitãþii
noastre universitare, tuturor
haretiºtilor câteva îndemnuri de
suflet.
Sã facem efortul de a
cunoaºte, preþui cu adevãrat ºi
pune în valoare moºtenirea
atât de nobilã ºi bogatã lãsatã
de înaintaºi!
Sã ne pregãtim cu seriozitate, acumulând cele mai noi
cunoºtinþe din diversele domenii
ale ºtiinþei, sã ne dezvoltãm
spiritul critic, civic ºi creativ!
Sã dobândim astfel de
abilitãþi, capacitãþi ºi deprinderi
încât sã fim competitivi pe piaþa
muncii, sã putem contribui cu
succes la construcþia României
de mâine!
Sã fim uniþi ºi solidari în
toate împrejurãrile, întrucât
doar aºa vom fi puternici!
Sã demonstrãm prin fapte
cã suntem demnii urmaºi ai
marelui om de ºtiinþã ºi patriot,
Spiru Haret, spiritul tutelar al
Universitãþii noastre!
Sã nutrim încredere ºi
speranþã într-un viitor pe care noi
înºine trebuie sã-l construim!
Cu aceste gânduri închei
spunând:
Gaudeamus igitur! Succes
deplin în noul an universitar
tuturor haretiºtilor!

dr. Rafael Campos HERNANDEZ,
director, Aliat Universidades,
vicepreºedinte, America Latinã Core Plan International,
profesor, Institutul Tehnologic ºi de Studii Superioare din Monterrey
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 Studenþi practicieni - studenþi activi ºi integraþi
ARHITECT RICHARD ENGLAND
 CELEBRUL
în vizitã la Universitatea Spiru Haret

în activitatea laborioasã de realizare
ºi depunere de proiecte cu finanþare
din Fondul Social European. În
acest sens, a fost creat Registrul
Unic de Proiecte/Contracte pentru
monitorizarea întregii activitãþi. De
asemenea, s-a organizat un curs
pentru formarea de manageri de
proiecte,
din
fonduri
nerambursabile, cu participarea a
20 de cadre didactice.
Pânã în prezent, Universitatea
Spiru Haret a depus peste 30 de proiecte, spre finanþare din fonduri europene
nerambursabile, în cadrul programelor
tip POSDRU, PODCA etc.

În anul 2009, a demarat primul
proiect aprobat pentru finanþare din
fonduri structurale nerambursabile,
intitulat Limba englezã în administraþia publicã localã  o punte spre
Uniunea Europeanã, în parteneriat
cu Primãria oraºului Hârºova,
derulat prin Facultatea de
Management Financiar-Contabil,
Constanþa.
Au fost semnate ºi se aflã în
derulare alte patru contracte
finanþate din Fondul Social
European, prin facultãþile:
Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale din Bucureºti,
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Prof.univ.dr. ADRIAN PÃUNESCU
 onorat în Republica Moldova
 Cadru didactic la Universitatea Spiru Haret, profesorului universitar doctor Adrian Pãunescu i s-a decernat
titlul de Membru de Onoare al Academiei de ªtiinþe a Moldovei ºi a fost decorat cu Ordinul Republicii Moldova

30 august 2010, luni, Chiºinãu.
Ora 9.20. Bulevardele capitalei basarabene sunt pregãtite pentru marea
sãrbãtoare, Ziua Limbii, Limba noastrã cea românã, scoasã de sub
interdicþie, împreunã cu alfabetul latin, la 31 august 1989.
Ora 9.30. Academia de ªtiinþe a Moldovei. Adrian Pãunescu participã
la discuþii, împreunã cu conducerea Academiei, în cadru restrâns, în sala
de consiliu.
Ora 10.00. În aplauzele sutelor de oameni care umplu pânã la refuz
sala mare a Academiei de ªtiinþe a Moldovei, Adrian Pãunescu ia loc în
prezidiul Academiei, pentru festivitatea care îi este dedicatã: invitaþia de
a deveni Membru de Onoare al celui mai înalt for ºtiinþific al Basarabiei.
Cei prezenþi urmãresc un scurt documentar, apoi un program de poezie ºi
muzicã, susþinut live de un grup de elevi (montaj realizat din versuri de
Adrian Pãunescu) ºi cuvântarea  Laudatio, rostitã de preºedintele
Academiei, Gheorghe Duca (Adrian Pãunescu este un ctitor de cuvinte).
În prezidiu se aflã Adrian Pãunescu, academician Gheorghe Duca
(preºedintele Academiei), Teodor Furdui (prim-vicepreºedinte al
Academiei), Ion Negrei (viceprim-ministru al Guvernului Moldovei) ºi,
din partea familiei poetului, fiica sa, Ana-Maria Pãunescu. În salã, sute
de oameni din toatã Basarabia ºi din restul României de la Vest de Prut,
de toate orientãrile ºi ocupaþiile, cu deosebire intelectuali: academicieni,
oameni de ºtiinþã, creatori, artiºti, medici, politicieni, jurnaliºti (printre
care Mihai Cimpoi, Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija, Vasile
Tãrâþeanu, Valeriu Matei, Arcadie Suceveanu, Nina Josu, Ion Hadârcã,
Anatol Ciocanu, Theodor Codreanu, Raisa Vieru, Cãlin Vieru, Ana Vulpe,
Aliona Grati, Viorica Rãilean, Vasile Grozavu, Sandu Aristin Cupcea,
Vasile Bahnaru, Victor Crãciun, Alexandru Mironov, Avram Crãciun,
Carmen Pãunescu, Andrei Pãunescu, Pompiliu Comºa, Mihai Vicol, alte
personalitãþi ale vieþii publice româneºti, diplomaþi, inclusiv de la
Ambasada României). Cu acest prilej, mai mulþi intelectuali basarabeni
primesc, din partea Academiei ºi a Guvernului, importante distincþii pentru
activitate: scriitorul Mihai Cimpoi (care propune instituirea postului de
Prim-ministru al poeziei, special pentru Adrian Pãunescu, propunere
cãreia A.P. îi dã, cu umor, o replicã imediatã, în aplauzele asistenþei:
Prim miniºtri cad uºor!), filologul Ana Vulpe, scriitorul Arcadie
Suceveanu (vicepreºedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova), lingvistul
Aliona Grati, lingvistul Viorica Rãilean.
Cuvântul de recepþie al lui Adrian Pãunescu este rostit pe durata a 18
minute, fiind însoþit, adesea, de aplauze entuziaste, care parcã nu se mai
opreau.
Dupã încheierea adunãrii dedicate Zilei Limbii Române ºi primirii
sale în Academia Moldovei, Adrian Pãunescu se pregãteºte pentru
Management Financiar-Contabil, întâlnirea cu preºedintele Mihai Ghimpu.
Constanþa, ºi Management
Ordinul Republicii Moldova
Financiar-Contabil, Craiova, în
valoare totalã de peste 6,5 milioane
Ora 14.00. Adrian Pãunescu este primit de cãtre domnul Mihai Ghimpu,
de euro. Aceste proiecte sunt structurate pe urmãtoarele coordonate: preºedintele interimar al Republicii Moldova, care, în afarã de generozitatea
 Studenþi practicieni  de a invita la întâlnirea de la Preºedinþie familia poetului ºi ziariºtii, produce
studenþi activi ºi integraþi, în tuturor o excepþionalã surprizã, dupã numai câteva minute de discuþii,
valoare de 17.509.541,14 lei, al dominate de sentimentul frãþiei româneºti, conferindu-i lui Adrian Pãunescu
cãrui manager de proiect este Ordinul Republicii, cea mai înaltã distincþie de stat a Moldovei. Un
conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea, reprezentant al Preºedinþiei dã citire Decretului Preºedintelui Republicii
rectorul Universitãþii Spiru Haret. Moldova nr. 530-V din 30 august 2010:

Adela DEAC
(Continuare în pag. 3)

INVESTIÞIA ÎN OAMENI, CALEA IEªIRII DIN CRIZÃ

Centrul de Formare ºi Testare Profesionalã, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret Bucureºti, a organizat conferinþa internaþionalã
INVESTIÞIA ÎN OAMENI, CALEA IEªIRII DIN CRIZÃ.
Manifestarea a avut loc în data de 30 septembrie 2010, orele 9:30 
13:00, în sala de conferinþe a Universitãþii Spiru Haret, str. Ion Ghica
nr. 13, sector 3, Bucureºti.
În cadrul conferinþei, personalitãþi din þarã ºi din strãinãtate ale vieþii
academice, economice ºi ale mediului de afaceri - conf. univ. dr. Aurelian
A. Bondrea, rectorul Universitãþii Spiru Haret, ing. Mariana Matache,
preºedintele Asociaþiei EUROED, reprezentanþa EBC*L în România,
Victor Mihalic (Austria), director al International Centre of EBC*L,
Christiane Thoben-Block , director al Centralei Europene de Examinare
Xpert din Hanovra, Tuncay Özer, European Business Academy GmbH,

Harald Einecken, Director Geschäftsführer VW Coaching, prof.univ.dr.
Mircea Coºea, Costin Lianu, coordonator Strategie Naþionalã de Export,
Cãtãlin Pãuna, Senior Economist World Bank Romania, conf, univ. dr.
Ilie Simon, George Constantin Pãunescu, Preºedintele Uniunii Generale
a Industriaºilor din România, lector universitar Ramona ªtefãnescu,
directorul Centrului de Formare ºi Testare Profesionalã - au prezentat
comunicãri ºtiinþifice. De asemenea, au fost recomandate douã dintre
programele educaþionale oferite de Centru: European Business
Competence* Licence ºi Xpert Personal Business Skills, având ca
obiectiv formarea celor mai buni antreprenori ºi promovarea de bune
practici, tehnici, metode ºi instrumente inovative de formare
profesionalã.
(Continuare în pag. 3)

DECRET
privind conferirea Ordinului Republicii domnului Adrian Pãunescu.
În temeiul art. 88 lit a) din Constituþia Republicii Moldova ºi al Legii
cu privire la distincþiile de stat ale Republicii Moldova,
Preºedintele Republicii Moldova decreteazã:
Articol Unic. În semn de profundã recunoºtinþã pentru contribuþia
remarcabilã adusã la dezvoltarea literaturii române, la promovarea
valorilor naþionale ºi a adevãrului istoric ºi la consolidarea conºtiinþei
ºi solidaritãþii naþionale, domnului Adrian PÃUNESCU, scriitor, i se
conferã Ordinul Republicii.
Preºedintele interimar al Republicii Moldova
Mihai GHIMPU

Ordinul Republicii, cu însemnul nr. 0279, însoþit de Brevetul nr. 2090,
este înmânat laureatului de cãtre preºedintele Mihai Ghimpu, împreunã
cu lanþul strãlucitor de care este prins semnul Ordinului. Dialogul dintre
Mihai Ghimpu ºi Adrian Pãunescu se desfãºoarã în douã reprize. Prima
parte dureazã aproape o orã, dupã care preºedintele se retrage cãtre alte
întâlniri pe care le are programate. A.P. rãmâne cu cei 10 ziariºti prezenþi
la festivitate, pentru o conferinþã de presã de un sfert de orã, în finalul
cãreia le oferã cãrþi ºi reviste Flacãra, apoi, surprinzãtor, preºedintele
Ghimpu, întors de la treburile la care plecase, revine în salã ºi se aºeazã
din nou la masã, pentru a relua întâlnirea prieteneascã ºi dialogul frãþesc
cu Adrian Pãunescu, timp de încã o jumãtate de orã. Adrian Pãunescu îi
oferã preºedintelui Ghimpu un set complet de cãrþi ale sale ºi cele 12
CD-uri ale Cenaclului Flacãra, iar preºedintele invitã oaspeþii sã guste
din strugurii, merele, ciocolata ºi apa oferite.
Dupã plecarea de la Preºedinþie, Adrian Pãunescu acceptã cu frãþeascã
prietenie invitaþia la masã ºi la dialog a domnului Serafim Urechean
(preºedintele Partidului Moldova Noastrã, vicepreºedinte al Parlamentului
de la Chiºinãu, fost primar al Chiºinãului), la care participã preºedintele
Academiei Moldovei, dl. Gheorghe Duca, academicianul Mihai Cimpoi,
Vasile Grozavu (ex-deputat) ºi familia poetului.

Andrei PÃUNESCU
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Absolvenþi ai Facultãþii de Teatru, masteranzi la Londra ºi Amsterdam
Lector univ. dr. George V. GRIGORE

Conferinþa internaþionalã
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În perioada 4-11 octombrie a.c. se aflã în România, la invitaþia Facultãþii de Arhitecturã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, renumitul arhitect Richard England, din Malta. Cu acest prilej, academician
profesor Richard England va þine o conferinþã, vineri, 8 octombrie, ora 10,30, la Sala Studio din clãdirea
Rectoratului Universitãþii.

Valoroase proiecte finanþate din fonduri
europene nerambursabile

Integratã organic în activitatea
instructiv-educativã de pregãtire a
viitorilor specialiºti la facultãþile din
cadrul Universitãþii Spiru Haret,
cercetarea ºtiinþificã capãtã, an de
an, noi arii tematice de investigare,
noi deschideri cãtre cunoaºterea ºi
valorificarea unor experienþe în
domeniul inovãrii ºi creativitãþii.
Astfel, Universitatea Spiru Haret,
prin
Departamentul
de
Management
al
Cercetãrii
ªtiinþifice, a impulsionat în mod
constant facultãþile, centrele de
cercetare ºtiinþificã ºi, individual,
cadrele sale didactice sã se implice

Adrian PÃUNESCU

(Ring  21 septembrie 2010)

Conducerea Universitãþii Spiru Haret
creeazã o schimbare uriaºã în educaþie,
atât în România, cât ºi în Europa

MESAJUL

profesorului universitar dr. AURELIAN GH. BONDREA,
preºedintele Universitãþii Spiru Haret,
transmis cu prilejul deschiderii anului de învãþãmânt 2010-2011

cedarea, depresia, disperarea. Luptãtorul din el
nu cedeazã. A fost atacat din toate pãrþile, în
ultimii ani. I-am stat alãturi din sentimentul cã-i
întoarcem o fãrâmã din generozitatea cu care
ne-a invitat ºi ne-a primit printre profesorii
universitari. Pentru cã unora dintre noi, acest
bãrbat liniºtit ºi discret le-a schimbat vieþile. Când
profesorul Rãboacã ºi profesorul Cazan au insistat
pe lângã mine sã-l cunosc în noua sa calitate, de
rector al universitãþii, ºi sã mã apropii de vatra de
culturã ºi învãþãmânt pe care o întemeiase, nu mã
gândeam cã întâmplarea îmi va deveni destin.
Acum  datoritã profesorului Aurelian Bondrea
 nu mã mai pot concepe altfel, dupã cum, în urmã
cu 10 ani, preconiza strãlucitul pedagog venit în
Capitalã din zona subcarpaticã a Vâlcei. Invidiile
vor trece. Denigrãrile se vor risipi în ele însele.
Va rãmâne o mare universitate. Vor rãmâne
generaþii de oameni învãþaþi. Va rãmâne numele
ctitorului  Aurelian Bondrea.

Dupã o Galã a absolvenþilor
deosebitã în cadrul cãreia am fost
delectaþi cu spectacolele Cui i-e
fricã? dupã Eduard Albee,
Cameristele de Jean Jenet ºi
Loving Shakespeare la Teatrul
Masca din Bucureºti ºi dupã
participarea la Ziua Absolventului
de Teatru  Constanþa 26 iunie
2010, absolvenþii Facultãþii de
Teatru au pornit pe drumul ºanselor
profesionale, participând la diferite
festivaluri
naþionale
ºi
internaþionale, turnee prin þarã sau
încercând sã afle cât mai mult
despre aceastã profesiune de
credinþã prin accesarea cursurilor de
masterat.
ªi în acest an, chiar dacã este un
an de crizã, UNITER, Ministerul
Culturii ºi Patrimoniului Naþional ºi

Primãria Municipiului Mangalia, în
parteneriat cu TVR Cultural, Consiliul
Judeþean Constanþa ºi Fundaþia
Fantasio au organizat, în perioada
14 septembrie 2010, Gala Tânãrului
Actor  HOP!, ediþia a XIII-a, la
Mangalia. Gala Tânãrului Actor 
HOP! are ca scop promovarea ºi
lansarea tinerilor absolvenþi din
învãþãmântul superior artistic de stat
ºi particular. La fel ca în ediþiile
precedente, tema Galei a fost
subordonatã ideii de Alteritate. În
acest spirit, concurenþilor li se propune
sã prezinte în programul lor o
pledoarie, demonstrând cã ºansa
convieþuirii o dau dialogul, toleranþa,
acceptarea celuilalt.
(Continuare în pag. 3)
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IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA CAPITALULUI UMAN
Prof.univ.dr. Chira NEDELEA PÃRÃLUÞÃ
Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale
Economia mondialã traverseazã una dintre
cele mai grave crize de dupã al Doilea Rãzboi
Mondial. România, în schimb, parcurge o a doua
mare recesiune, din ultimii 20 de ani, având în
vedere involuþia economiei pe un deceniu,
reflectatã în scãderea PIB, care reprezenta, în
1999, doar 73,6 % din cel al anului 1989.
Ritmurile de relansare au recuperat pierderile
imense, astfel cã se poate aprecia o creºtere
economicã dupã 2004. Actuala crizã mondialã
readuce economia româneascã într-o stare de
dezechilibru profund, punând sub semnul
întrebãrii capacitatea instituþiilor de a reface
echilibrul pe termen scurt.

Disponibilizãrile au cãpãtat o nouã dimensiune,
salariile au fost îngheþate în multe þãri ºi existã
tendinþa de a scãdea iar, viitorii angajaþi sunt în
situaþia de a accepta o retribuþie mai micã, deºi
exigenþele privind calitatea cresc. În România, ca
ºi în restul þãrilor lumii, piaþa muncii se
caracterizeazã prin profunde contracþii exprimate
prin criza ocupãrii forþei de muncã, consecinþã a
scãderii producþiei, falimentului unui mare numãr
de unitãþi. În derularea crizei ocupãrii delimitãm
dezechilibre la o scarã de ordin cantitativ ºi la o
alta de tip calitativ, aceasta din urmã
manifestându-se cu precãdere în perioada
postcrizã. Referindu-ne la evaluarea impactului

F.M.I.: Pieþele muncii sunt într-o stare groaznicã
(septembrie 2010)
Piaþa mâna invizibilã demonstreazã incapacitatea de a menþine, pe termen
lung, prin autoreglare, relativul echilibru la nivel naþional ºi mondial.  Se
impune intervenþia statelor cu o mai mare incisivitate, prin mãsuri
macroeconomice.  Lipsa unor programe ºi politici active privind crearea de
locuri de muncã agraveazã criza ocupãrii capitalului uman.  Dominaþia
puternicelor companii transnaþionale a influenþat flexibilitatea pieþei muncii.
 În faþa resurselor umane  noi provocãri.  Un spor mai consistent investiþiilor
în educaþie ºi formare continuã profesionalã.
Analiza cauzelor ºi factorilor care au
determinat declanºarea crizei actuale ridicã în
plan teoretic ºi practic problema cuantificãrii
rolului pieþei în reglarea vieþii economice, astfel
încât sã fie evitate dezechilibrele de mare risc.
Dupã unii economiºti, piaþa mâna invizibilã
demonstreazã, încã o datã, incapacitatea de a
menþine, pe termen lung, prin autoreglare,
relativul echilibru la nivel naþional ºi mondial.
Evitarea unor catastrofe de mari proporþii,
generate de actuala crizã, care ar fi putut fi
comparabile cu cele rezultate din criza din 19291933, a determinat intervenþia statelor, cu o mai
mare incisivitate, prin adaptarea de mãsuri
macroeconomice. Mai mult, statul a preluat
asupra sa o parte a riscului financiar din
domeniul bancar ºi unitãþile productive, fãrã a
fi evitate unele falimente rãsunãtoare. Reþinerea
statelor de a interveni, în contextul transfrontalierii
producþiei, ar fi avut ca efect producerea unor
dezechilibre de o mare amploare, nu numai la
nivel macroeconomic, dar ºi mondial, afectând
atât piaþa bunurilor economice, cât ºi piaþa
muncii. Impactul negativ asupra economiei este
însoþit de cel de ordin social, ca urmare a
reducerii numãrului de locuri de muncã.
Modificãrile profunde din peisajul economic
al lumii contemporane, rezultate de formarea ºi
dominaþia puternicelor companii transnaþionale, au
influenþat, sub aspect cantitativ, calitativ ºi al
flexibilitãþii, piaþa muncii la nivel naþional ºi
mondial. Potenþialul lor financiar ºi economic,
comparabil cu PIB al unor þãri mici, dar dezvoltate,
a constituit ºi constituie factorul decisiv care a
stat la baza extinderii activitãþilor bancare ºi
productive cu caracter pronunþat transfrontalier,
absorbante de forþã de muncã. Falimentarea unor
asemenea companii transnaþionale ar fi avut
consecinþe negative greu cuantificabile nu numai
economic, dar ºi social, prin impactul negativ
asupra capitalului uman, agravând dezechilibrele
de pe piaþa muncii mondializatã.
Efectele, ca dimensiune, provocate de
lichidarea unor companii de tip transnaþional, nu
pot fi comparate cu cele ale unor unitãþi economice
de talie micã sau mijlocie. În consecinþã, evitarea
unor riscuri majore economice ºi sociale ale crizei
ocupãrii forþei de muncã ºi ale dezechilibrelor de
pe celelalte pieþe, fie din þãrile de origine, fie din
þãrile unde ºi-au extins activitatea, a impus ca
necesitate intervenþia statului, prin suportarea unor
costuri, în vederea salvãrii lor. Secretarul general
al OCDE, în abordarea efectelor recesiunii, sublinia
cã trebuie sã recunoaºtem cã pieþele trebuie mai
bine controlate ºi reglementate, iar statul trebuie
sã întervinã. Actuala crizã, prin dimensiunile
consecinþelor negative economice ºi sociale a repus
în centrul teoriei ºi practicii economice rolul
statului ca regulator însoþitor al pieþei. Anticiparea
posibilelor grave dezechilibre provocate de actuala
crizã a determinat guvernele sã adopte mãsuri, de
la cele de subvenþionare a unitãþilor economice,
monetare pânã la preluarea de active, ce l-au
transformat pe stat în acþionar - coproprietar al unor
mari bãnci ºi companii din sectorul productiv.
Criza a afectat negativ variabilele pieþei
muncii, relativul echilibru, atât sub aspectul
gradului de ocupare, cât ºi al remunerãrii.

crizei asupra variabilelor ocupãrii forþei de muncã
la scara de ordin cantitativ, din datele statistice,
constatãm profunde dezechilibre între cererea de
muncã ºi oferta de locuri de muncã. Perioada de
boom, anterioarã crizei, deºi a creat condiþii
pentru sporirea locurilor de muncã, totuºi, ºomajul
s-a menþinut la un nivel considerat ridicat chiar
ºi în unele þãri dezvoltate din UE.
Derularea sincron a crizei financiare cu cea
economicã a deteriorat, într-un termen scurt,
indicatorii cantitativi ai pieþei muncii. Dacã în 2008
gradul de ocupare a forþei de muncã (15-64 ani) la
nivelul UE (27 þãri) a fost de 65,9%, cu 4,1 puncte
procentuale mai mic faþã de cel prevãzut de
Strategia Lisabona, în 2009 scade la 64%, cu
perspectiva de reducere ºi în 2o10. Media gradului
de ocupare la nivel de UE este exprimatã prin valori
individuale de la o þarã la alta ºi, în consecinþã, ºi
rata ºomajului are mãrimi diferite. În România
gradul de ocupare era, în 2008, de 59,0 %, iar în
2009 s-a situat la 58%, cu tendinþã de diminuare ºi
în acest an. Excedentul de mari dimensiuni al
ofertei de muncã faþã de cerere pune în evidenþã
opoziþia dintre realitate ºi obiectivul fixat de
Strategia Lisabona privind atingerea unui grad
ridicat (70%) al ocupãrii coroborat cu o pregãtire
profesionalã care sã rãspundã la cerinþele societãþii
bazate pe cunoaºtere, iar ºomajul sã fie redus. În
ianuarie 2010, ºomajul în zona euro numãra 23 de
milioane de persoane, din care 3 milioane ºi-au
pierdut locul de muncã în 2009. Cuantificând
dimensiunea ºomajului relativ la nivelul UE (27
þãri), se constatã o ratã de 9,6%, în februarie 2010,
cu tendinþã de creºtere. Unele þãri au depãºit cu
mult acest procent. La nivel mondial, o ratã de
10 % a ºomajului ar reprezenta 57 de milioane de
persoane ºomere, echivalând cu populaþia anumitor
þãri industrializate. Concludentã este aprecierea
conform cãreia o parte importantã a costului
crizei economice ºi financiare va fi suportatã de
milioane de oameni care nu au beneficiat de recenta
creºtere economicã.
În România, disponibilizãrile masive din
industrie, construcþii ºi alte sectoare, ca urmare
a contracþiei pieþei de bunuri de lungã duratã,
precum ºi datoritã reducerii comenzilor
industriale din interior ºi exterior, au ridicat
considerabil rata ºomajului, care, în aprilie, era
de peste 8 %. Se apreciazã, prin comparaþie cu
unele state membre ale UE, cã rata ºomajului
din România s-ar afla la un nivel scãzut. O
asemenea concluzie este rezultatul eliminãrii din
calcul a celor ce sunt în ºomaj de lungã duratã,
precum ºi a celor emigraþi, care ºi-ar dori sã se
alãture familiilor rãmase în þarã. În prezent,
preocupãrile la nivel guvernamental sunt
centrate pe creºterea numãrului persoanelor ce
urmeazã a fi disponibilizate. Lipsesc programele
ºi politicile pieþei muncii privind crearea de
locuri de muncã, ceea ce va agrava criza
ocupãrii capitalului uman pe termen lung.
Efectul vizibil al persistenþei ºomajului la cote
ridicate, cu tendinþa de creºtere, este renunþarea
la utilizarea unei pãrþi importante a capitalului
uman, fie el ºi pregãtit profesional, ºi scoaterea
lui din competiþia postcrizã. Un ºomaj de mari
dimensiuni ºi de lungã duratã genereazã
insecuritate, degradarea calitãþii profesionale a

capitalului uman, marginalizarea sa, lãrgirea
spectrului sãrãciei ºi accentuarea inegalitãþilor
economice ºi sociale, aspecte ce favorizeazã un
mediu social în devenire conflictual.
Refacerea relativului echilibru pe piaþa muncii
depinde, preponderent, de strategiile economice
elaborate de fiecare stat, de eficienþa concertãrii
intereselor economice ºi politice la nivel comunitar,
mondial ºi al instituþiilor mondiale de a contribui
la creºterea economicã. Realitatea a demonstrat
cã statele care au avut ca obiectiv central relansarea
economiei au direcþionat propriile pârghii statale
monetare, financiare, investiþionale sincron cu
susþinerea, încurajarea, prin stimulente, a
capitalului privat de a investi. Acest demers ne
aminteºte de recomandarea lui J.M.Keynes, fãcutã
statului, de a interveni în atenuarea dezechilibrelor,
produse de criza 1929-1933, care afectaserã,
inclusiv piaþa muncii, rata ºomajului situându-se,
în majoritatea statelor, la 20%, iar, în unele, chiar
la 30%. În faþa unei asemenea realitãþi, J.M.Keynes
ajunge la concluzia cã, pentru a atenua aceastã stare
de dezocupare a forþei de muncã, numai o
socializare destul de cuprinzãtoare a investiþiilor
se va dovedi singurul mijloc pentru asigurarea unui
nivel de ocupare apropiat de ocuparea deplinã, deºi
aceasta nu trebuie sã excludã tot felul de
compromisuri ºi aranjamente pe baza cãrora
autoritãþile publice vor colabora cu iniþiativa
privatã. J.M.Keynes dã o anumitã valenþã
mãsurilor întreprinse de stat, considerând cã, deºi
o ratã a dobânzii ºi de impozitare mai reduse pot
stimula investiþiile private, totuºi, în timp de crizã,
nu pot avea efectul unor investiþii de stat de
amploare, care ar stimula consumul ºi crearea de
noi locuri de muncã. Ceea ce nu a prevãzut Keynes
este mãsura forþatã de intervenþie a statului prin
transfer al pachetului de acþiuni private în
proprietatea sa, obþinând calitatea de acþionar al
bãncilor, pentru a evita falimentul acestora, ºi de
creditor al marilor companii cu tradiþie în industria,
de pildã, constructoare de automobile, cum este
cazul SUA ºi al altor state. Peisajul structural al
pieþei naþionale ºi mondiale s-a schimbat ºi, în
consecinþã, crizele pot avea cauze ºi efecte generate
de modificãrile survenite în modul de funcþionare
a economiilor. Mediul de afaceri este astãzi populat
de companii care, prin dimensiune, mijloace ºi
instrumente de a se impune în concurenþa de la
nivel mondial, au cãpãtat ºi o independenþã ce le
asigurã evitarea unui control central sub multe
aspecte. Mãsurile administrate de cãtre unele state
au creat premise pentru relansarea economiei,
estimându-se o creºtere, deºi modestã, pozitivã, dar
fãrã un impact semnificativ ºi asupra ocupãrii forþei
de muncã.
Analiza datelor pune în evidenþã faptul cã,
dacã în 2008 a avut loc o încetinire a vitezei
creºterii economice faþã de 2007, în 2009, toate
þãrile luate în studiu, cu excepþia Poloniei,
înregistreazã scãderi considerabile ale PIB, efect
al parcurgerii crizei economice. În 2010, dupã
datele estimative, creºterea economicã va fi
modestã ºi, în consecinþã, redresarea pieþei
muncii nu numai cã va fi lentã, dar va fi pe
termen lung, statornicind un ºomaj de lungã
duratã. România, prin comparaþie cu þãrile din
tabel, înregistreazã cea mai mare scãdere a PIB,
de minus 7,1%, în 2009, ºi respectiv, minus 0,8
%, în 2010. Dupã o asemenea scãdere, va fi greu
de gãsit calea, pe termen scurt, care sã conducã
spre o creºtere viguroasã ºi sustenabilã. Aceasta
se explicã prin efectele generate de lipsa unei
strategii ºi politici de relansare economicã, care
va întârzia ieºirea din starea de crizã a
economiei, ºi, în consecinþã, rata ºomajului se
va menþine la un nivel ridicat. În România, spre
deosebire de alte state membre ale UE ºi din alte
continente, mãsurile luate de guvern nu s-au
concentrat asupra luptei împotriva ºomajului
prin stimularea ºi aplicarea de politici care sã
contribuie la relansarea activitãþilor economice
creatoare de locuri de muncã. Obiectivul
fundamental al politicii româneºti este de a ieºi
din crizã cu un deficit al bugetului cât mai mic,
ceea ce este contraproductiv în perioada de crizã,
când sunt necesare investiþii de stat ºi private.
Recomandarea lui Keynes, pentru România, nu
a fost ºi nu este luatã în considerare ceea ce
explicã riscul ca þara sã rãmânã încorsetatã într-o
crizã profundã, cu consecinþe incalculabile în
ceea ce priveºte nivelul de dezvoltare ºi starea
economicã ºi socialã a populaþiei.
Pregãtirea pentru a fi competitiv, în perioada
postcrizã, presupune o structurare a economiei,
care sã prefigureze direcþiile viitoare ale
societãþii informaþionale. Societatea, de-a
lungul istoriei, a evoluat prin combinarea ºi
utilizarea tot mai eficientã a forþei de muncã
adaptabilã la transformãrile suferite de factorul
material-tehnic. Actuala societate în devenire
informaþionalã atrage dupã sine transformãri ale
pieþei muncii la scara de ordin calitativ a

factorului uman. În prezent, resursa umanã se
aflã în faþa unor noi provocãri, generate de
procesul de modernizare a aparatului de
producþie, de trecerea la noi structuri ale
economiilor ºi de un nou management.
Rãspunsul la aceste provocãri constã în
pregãtirea profesionalã a capitalului uman care,
prin competenþe ºi aptitudini, sã participe, pe
de o parte, la introducerea rezultatelor cercetãrii
ºtiinþifice ºi, pe de altã parte, de a avea calitatea
de creator ºi inventator. Þara care a înþeles
importanþa necesitãþii de a absorbi ºi genera
progres tehnic ºi ºtiinþific va fi învingãtoare în
planul competitivitãþii în perioada postcrizã.
Atingerea acestui obiectiv se realizeazã, ca în
orice domeniu, prin investiþii, ele fiind motorul
dezvoltãrii sectorului cercetãrii ºi inovaþiei.

politicile de stimulare a agenþilor economici de
a crea locuri de muncã.
Investiþia în resursa umanã este un factor
definitoriu, dar, ca orice investiþie presupune ºi
un risc, în sensul cã rezultatele nu sunt cele
aºteptate de cãtre individ ºi societate. Ocuparea
la un nivel cât mai ridicat ºi valorificarea
economicã a capitalului uman în concordanþã
cu pregãtirea depind ºi de starea de crizã sau boom
a economiei. În prezent, starea de crizã a agravat
relativul echilibru al pieþei muncii, iar ieºirea din
crizã nu oferã speranþa diminuãrii sensibile a
ºomajului pe termen scurt. Creºterea gradului de
ocupare va depinde, doar în anumite limite, de
sporul PIB. Tipul de creºtere economicã va fi
rezultatul modificãrilor ce se produc, în faza de
relansare, în structura economiilor, ca efect al
introducerii de noi tehnici ºi tehnologii sofisticate
ºi puþin absorbante de forþã de muncã. In
consecinþã, o parte a ºomajului structural va
deveni de lungã duratã, însoþit de efectele negative

de ordin economic ºi social. Aceastã parte a
ºomerilor va spori numãrul celor sãraci.
Dezechilibrele de ordin cantitativ ºi calitativ la
nivelul pieþei muncii, pe termen lung, antreneazã
costuri sociale ºi o stare de neliniºte, atât la nivel
de individ, cât ºi al societãþii. Atenuarea acestor
dezechilibre existente pe piaþa muncii depinde
de politicile active menite sã contribuie la sporirea
capacitãþii de adaptare ºi la reconversia
profesionalã a capitalului uman, pe termen mediu,
dacã nu pe termen scurt. O contribuþie hotãrâtoare
o au formele de învãþãmânt în mãsura în care ºi
ele sunt racordate la cerinþele noului tip de creºtere
economicã. Învingãtori ºi competitivi vor ieºi, din
actuala crizã economicã, acele þãri care înþeleg
rolul investiþiei în capitalul uman, factor
generator, dar ºi al implementãrii noilor tehnici
ºi tehnologii care rãspund provocãrilor ce privesc
economisirea de energie, reducerea poluãrii ºi,
nu în ultimul rând, creºterea competitivitãþii
produselor pe piaþa naþionalã ºi mondialã.

Nevoia învãþãrii continue,
pe tot întregul parcurs al vieþii

România a alocat, în 2008, pentru cercetare
ºi dezvoltare doar 0,58% din PIB, faþã de 1,90 %
cât este media investiþiei în acest scop la nivelul
UE. Toate statele, luate în comparaþie, exceptând
Bulgaria, alocã acestui sector sume importantante;
exprimate nu numai de ponderi semnificative, cu
mult peste cea a României, dar raportate la
mãrimea PIB, distanþa devine considerabil mai
mare. Politica investiþionalã, tot mai restrictivã
datoritã deficitului bugetar, sincron cu scãderea
activitãþii economice, care are un impact negativ
asupra încasãrilor, a condus la restricþionarea
cheltuielilor pentru cercetare ºi educaþiedezvoltare. În prezent, sunt tot mai insistente
recomandãrile fãcute de Comisia Economicã
cãtre statele membre ale UE de a creºte investiþiile
în cercetare ºi dezvoltare. Strategia Lisabona
reînnoitã fixeazã, ca unul dintre obiective,
creºterea investiþiilor în cunoaºtere ºi inovare.
Pentru a rãspunde la acest obiectiv, piaþa muncii
trebuie sã se modernizeze, sã se flexibilizeze ºi
sã se adapteze la schimbãrile din domeniul
industrial, informaþional, energetic ºi pentru o
viitoare economie verde. În consecinþã, calitatea
factorului uman depinde de acumularea de noi
cunoºtinþe ºi de perfecþionarea continuã, în
concordanþã cu dinamica societãþii. Numai printr-o
pregãtire raportatã la noile provocãri forþa de
muncã devine capital uman ºi, totodatã, un
adjutant în asigurarea competitivitãþii la nivel de
unitate economicã ºi þarã. Realizarea acestui
obiectiv necesitã investiþii de lungã duratã în
educaþie ºi în formarea continuã profesionalã.
Investiþia în capital uman pentru unele state,
inclusiv pentru România, reprezintã un cost prea
ridicat, iar în perioada de crizã devine
nesustenabilã, ceea ce ºi explicã decalajul, privind
calitatea factorului uman, care se va adânci, în
timp, la nivel regional ºi mondial.
România are cea mai scãzutã finanþare a
învãþãmâmtului, faþã de þãrile luate în
comparaþie. Subfinanþarea explicã întârzierea
modernizãrii bazei tehnice, a infrastructurii ºi a
programelor tematice din instituþiile de
învãþãmânt, fapt ce afecteazã negativ pregãtirea
profesionalã a noii generaþii ºi a integrãrii
acesteia pe termen lung pe piaþa muncii. La
aceastã constatare trbuie sã adãugãm ºi
remunerarea modestã, nestimulativã pentru
capitalul uman din acest sector. Analiza ar fi
incompletã dacã am rãmâne doar la o evaluare
cantitativã, strict sub aspectul dimensiunii
finanþãrii educaþiei. Este nevoie de a conecta
resursele, fie ele insuficiente, la latura calitativã,
privind orientarea lor spre domenii ale
învãþãmântului care sã rãspundã sfidãrilor
viitoarei societãþi.
Gestionarea pieþei muncii, în timp de crizã,
poate fi eficientã în funcþie de abilitatea cu care
se acþioneazã prin programe ºi politici susþinute
de instituþiile centrale ºi locale, de mediul de
afaceri, în vederea restabilirii echilibrului.
Creºterea gradului de ocupare ºi, în consecinþã,
reducerea ºomajului presupun cel puþin douã
condiþii: a) antrenarea capitalului uman la forme
de calificare ºi reconversie, în concordanþã cu
viitoarele coordonate ale evoluþiei societãþii; b)
integrarea pe piaþa muncii, care depinde de

Mai mult ca oricând acum, într-o societate bulversatã de o recesiune economicã ºi financiarã
atât de durã, când zeci de mii de oameni rãmân fãrã slujbe, îngroºând numãrul ºomerilor,
educaþia, formarea personalã continuã devin o ºansã de supravieþuire, de mobilitate
profesionalã, socialã.
Acest mare adevãr a fost pus în evidenþã recent ºi de studiul ELLI 2010 (European Lifelong
Learning Indicators), realizat de Fundaþia Germanã Bertelsmann, care a analizat situaþia
existentã în 27 de þãri europene, printre care ºi România, pe baza unui numãr de 36 de indicatori,
raportându-se la coordonatele educaþiei elaborate de UNESCO. Este vorba despre învãþare
pentru a ºti, care defineºte educaþia formalã, învãþarea pentru a face, adicã perfecþionarea
la locul de muncã, învãþarea convieþuirii, cu o contribuþie majorã la structurarea coeziunii
sociale, ºi învãþarea organizãrii propriei vieþi, vizând efortul permanent de a asimila cât
mai multe informaþii utile dezvoltãrii personale.
De fapt, specialiºtii de la Bertelsmann considerã ca proiectarea educaþiei pe aceste direcþii
fundamentale constituie drumul care duce implacabil la bunãstarea societãþilor secolului XXI,
fiind absolut necesare în evaluarea nivelului de dezvoltare a unei anume societãþi.
În conformitate cu constatãrile acestui studiu relevant, România a obþinut cel mai mic
procentaj din 24 de þãri europene în care cercetãtorii au analizat date privind capitolul consacrat
educaþiei formale. În legãturã cu clasamentul vizând învãþarea convieþuirii ºi cu cel referitor
la învãþarea propriei vieþi, þara noastrã se situeazã pe penultimul loc, fiind însã mai bine
cotatã în raport cu ungurii ºi, respectiv, cu bulgarii. O poziþie cu ceva mai onorantã ocupã
România la capitolul învãþarea pentru a face, adicã perfecþionarea la locul de muncã, locul
24, situându-se, totuºi, în categoria performanþelor slabe.
Din studiul realizat de Fundaþia Germanã Bertelsmann s-a conturat concluzia de invidiat
cã þãrile nordice conduc detaºat  peste media înregistratã la nivel european  la toate cele
patru clasamente, dar cã în top se aflã ºi þãrile mai dezvoltate precum Marea Britanie, Germania,
Spania, Franþa ºi chiar Cehia ºi Slovenia.
Cum explicã specialiºtii din România rezultatele atât de slabe înregistrate într-un domeniu
vital pentru ieºirea din marasmul în care ne-am afundat, pentru revenirea la creºtere economicã,
la bunãstare. Se pare cã, dacã înainte de 1989 se punea accentul mai ales pe teorie, cunoaºtere
ºi tehnicã, dupã 90 prioritare au devenit mercantilismul, pecuniarul, în ultimii 20 de ani
România transformându-se treptat, pur ºi simplu, într-o þarã non-ºtiinþificã, într-o lume în
care societatea cunoaºterii este definitorie în procesul globalizãrii.
Pe de altã parte, lipsa unor politici active, coerente, care sã susþinã nevoia de informare ºi
educare permanentã a populaþiei, transformã învãþarea continuã într-una vizibil restrictivã pentru
mulþi cetãþeni care îºi doresc sa fie la curent cu ultimele noutãþi în domeniul respectiv, dar nu
dispun de sursele financiare necesare pentru a procura cãrþi sau unele materiale didactice.
Aºadar, din nefericire, pentru România, învãþarea pe întreg parcursul vieþii rãmâne doar
un simplu deziderat, care, ignorat, nevalorificat în continuare, ne va arunca în coada tuturor
clasamentelor, frustrându-ne de beneficiile aplicãrii acestui concept  o adevãratã manã
cereascã, mai ales, pentru asemenea vremuri haine.

Adela DEAC

PAªI PE DRUMUL DE LUMINÃ
Lucia Mureºan

 31 ianuarie 1938  12 iulie 2010

Eu merg pe drumul nou,/Atât de cunoscut mie, în patria cerului./Pãºesc prin poartã...

...aºa scria poetul Lucian Blaga într-unul din poemele sale, dar aºa scrie acum ºi pe o
coroanã de flori albe din Cimitirul Central din Cluj-Napoca.
Actriþa Lucia Mureºan, doctor în teatru, decanul Facultãþii de Teatru din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, a mai fãcut o ultimã reverenþã cãtre publicul pe care l-a iubit atât de mult, a privit
peste sala de spectacol a vieþii ºi, culegând aplauzele ca pe niºte gingaºe ºi-nrourate frezii
parfumate, a pornit cãtre drumul de luminã ce se deschidea în calea sa, urcând cãtre patria
cerului. Acolo sus se aflã ºi directorul Teatrului Nottara, Horia Lovinescu, dar ºi George
Constantin, drag coleg de scenã, ºi ªtefan Iordache, Marga Barbu, Dorin Varga, Gilda Marinescu,
Emil Botta, Ileana Berlogea...
Studentã a profesoarei Irina Rãchiþeanu-ªirianu de la Institutul de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã I.L.Caragiale, avea sã facã parte din promoþia ce a inaugurat Studioul
Casandra, în stagiunea 1957-1958 ºi avea sã înfiinþeze Teatrul de Stat din Piatra Neamþ în
1958. A urmat Teatrul Naþional din Cluj, apoi Teatrul Nottara ºi catedra de Arta Actorului de la
Facultatea de Teatru a Universitãþii Spiru Haret, unde a îndeplinit ºi funcþia de decan pânã în

prezent. A jucat ingenue, Desdemone, Ofelii, Ondine, cochete, multe, multe cochete, încununate
de Frumoasa Elena, dacã o putem considera cochetã.
Radioul a fost casa de dimineaþã a doamnei Lucia Mureºan, televiziunea, casa de la prânz ºi
teatrul, casa de searã...
Dicþia sa impecabilã este cunoscutã ºi recunoscutã atât pe scena teatrului, cât ºi în radio ºi
televiziune. Lucia Mureºan a fost o prezenþã aproape permanentã la spectacolele de teatru, în
emisiunile speciale dedicate marii poezii a lumii, în emisiuni dedicate, în special culturii, dar ºi în
emisiuni publicistice obiºnuite. Pentru Lucia Mureºan obiºnuit înseamnã special. Un om special
creeazã în jurul sãu o lume specialã.
Domnia ta eºti purtãtoarea harului. Iatã un lujer de fum, o infinitã delicateþe, o floare tãcutã.
Cine te clatinã, ce furtunã, cine îþi zmulge cuvintele de pe buze? ªi ce minune, aceastã absenþã a
ostentaþiei, a orgoliilor care sunt ucigãtoare. Domnia ta eºti frumoasã, nobila mândrie a teatrului
românesc. Respectuos, Emil Bota scria aceasta în 15.10.1972.
A jucat în peste 100 de piese de teatru, pe scenã, teatru radiofonic ºi de televiziune, în 15 filme ºi
a participat la numeroase spectacole Eminescu, Blaga etc., cu poezie româneascã, germanã ºi maghiarã.
A fost cãsãtoritã timp de 40 de ani cu un mare fotograf, Ion Miclea, omul cu ochi de vrãjitor,
cel al cãrui album despre SUA a fost prefaþat de Gerald Ford.
Este decan al Facultãþii de Teatru ºi profesor universitar doctor la Universitatea Spiru Haret
din anul 2002, unde a îndrumat paºii a sute de tineri actori ce acum sunt prezenþi pe monitoarele
televizoarelor din casa dumneavoastrã, sau pe scenele teatrelor din Bucureºti ºi din întreaga þarã.
Colegii de catedrã au fost prezenþi la Cluj, însoþind-o pe ultimul drum presãrat cu petale de
flori ºi aplauze...
Una dintre fostele sale studente, Alexandra Rucsãndescu, scria pe blogul personal:
Când nu mai e...
Atunci când pierzi pe cineva drag, nu îþi mai rãmân decât amintirile frumoase, cele amuzante
care te fac sã mai zâmbeºti printre lacrimi. Nu am crezut niciodatã cã o sã am regrete din anii
facultãþii ori dupã. Abia azi, când am aflat de moartea actriþei Lucia Mureºan mi-am dat seama cã
am un mare regret: nu i-am mulþumit niciodatã pentru timpul dedicat nouã, mie ºi facultãþii de
teatru. Mi-au trebuit patru ani ca sã îmi dau seama cã a fost ºi va rãmâne un Om care m-a crescut,

ºi ultimul an în care am vrut sã o sun, doar sã o
aud, însã avem cu toþii momentul acela cu o
sun mâine...
Pentru cã îi plãceau freziile, Eminescu ºi
Blaga ºi þipa mereu Mai tare Alexandra!, mã
înclin.
Eu
nu mã cãiesc,
c-am adunat în suflet ºi noroidar mã gândesc la tine.
Cu ghiare de luminã
o dimineaþã-þi va ucide-odatã visul,
cã sufletul mi-aºa curat,
cum gândul tãu îl vrea,
cum inima iubirii tale-l crede.
Vei plânge mult atunci ori vei ierta?
Vei plânge mult ori vei zâmbi
de razele acelei dimineþi,
în care eu þi-oi zice fãrã umbrã de cãinþã:
Nu ºtii, cã numa-n lacuri cu noroi în fund,
cresc nuferi?
(L.Blaga)
Dumnezeu sã o ierte ºi sã-i odihneascã
sufletul, alãturi de toþi ceilalþi mari actori
care ne-au înseninat sufletele. Cu emoþia
întâlnirii unei adevãrate personalitãþi, dar ºi cu regretul nespus al despãrþirii ...

Lector univ. dr. George V. GRIGORE
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Cercetare ºtiinþificã

Valoroase proiecte finanþate din fonduri
europene nerambursabile

(Urmare din pag.1)
Acest proiect POSDRU a fost
demarat de Universitatea Spiru
Haret
în
parteneriat
cu
Universitatea Naþionalã de Apãrare,
fiind finanþat de Fondul Social
European Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013. Axa
prioritarã 2. Corelarea învãþãturii pe
tot parcursul vieþii cu piaþa muncii.
Domeniul major de investiþie 2.1.
Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã.
 Fii practic pregãtit pentru
o carierã de succes!, în valoare
de 7.191.632 lei, managerul de
proiect fiind lectorul univ.dr. Iulia
Pârvu, cadru didactic al Facultãþii
de Management FinanciarContabil, Constanþa;
 Antreprenori în turism
reprezintã un proiect elaborat de
Facultatea de Management
Financiar-Contabil, Craiova, în
valoare de 3.031.480,68 lei, iar
managerul de proiect este
conf.univ.dr. Mihaela Galiceanu,
cadru didactic al Facultãþii de
Management Financiar-Contabil,
Craiova;
Proiectul este cofinanþat din
Fondul Structural European prin
Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Axa prioritarã 3,
Domeniul Major de Intervenþie 3.1.
Promovarea culturii antreprenoriale, iar obiectivul sãu general
îl constituie formarea ºi dezvoltarea
competenþelor manageriale ºi
antreprenoriale ale resurselor
umane, în vederea iniþierii ºi
conducerii unei afaceri în turism.
Principalele acþiuni întreprinse
în cadrul proiectului vizeazã
susþinerea unor cursuri gratuite
pentru persoanele incluse în grupul
þintã, în urmãtoarele domenii:
 Procese antreprenoriale;
 Managementul calitãþii serviciilor turistice;
 Turism verde;
 IT pentru afaceri;
 Comunicare de afaceri în
limba englezã.
De asemenea, cei interesaþi vor
avea posibilitatea sã participe la

Workshop-ul Aplicaþii practice
pentru afaceri în turism, ceea ce va
permite însuºirea de cunoºtinþe
practice pentru realizarea unui plan
de afaceri viabil ºi accesarea
fondurilor europene pentru
finanþarea afacerii.
Grupul þintã este format din 150
de persoane din regiunile Sud-Vest,
Centru, Sud-Est.
 Dezvoltarea oportunitãþilor
de carierã pentru personalul
didactic, în valoare de 831.162,50
lei, manager de proiect: conf.univ.dr.
Emil Ghiþã, cadru didactic al
Facultãþii de Management FinanciarContabil, Craiova.
Proiectul este cofinanþat din
Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investeºte în oameni!.
Obiectivul
general
al
proiectului îl reprezintã modernizarea sistemului educaþional în
ceea ce priveºte educaþia ºi
formarea profesionalã iniþialã ºi
continuã a cadrelor didactice din
învãþãmântul liceal, în special prin
îmbunãtãþirea calitãþii programelor,
oportunitãþilor de formare ºi
calificare. Realizarea acestui
obiectiv va fi asiguratã prin
urmãtoarele obiective specifice:
 furnizarea de programe de
formare profesionalã pentru
dezvoltarea competenþelor cadrelor
didactice din învãþãmântul liceal;
 sprijin pentru programe de
reconversie a cadrelor didactice
cãtre activitãþi nedidactice.
Promovarea formãrii profesionale
în domeniul noilor tehnologii,
inclusiv TIC, protecþia mediului ºi
controlul poluãrii;
 îmbunãtãþirea capacitãþii
personalului didactic de a utiliza
metode interactive de predareînvãþare/predare centratã pe elev;
 promovarea sãnãtãþii ºi
securitãþii în muncã, prevenirea
bolilor profesionale, asigurarea
unui mediu de lucru prietenos;
 promovarea temelor care
abordeazã dezvoltarea durabilã,
egalitatea de ºanse, nediscriminarea ºi
respectarea diversitãþii în învãþãmânt.

Grupurile þintã vizate sunt
cadrele didactice din învãþãmântul
liceal, atenþie deosebitã acordânduse profesorilor stagiari. De
asemenea, se au în vedere cadrele
didactice care au acumulat
experienþã bogatã ºi doresc ºi alte
specializãri necesare diversificãrii
activitãþii.
Pachetul de formare profesionalã oferit cuprinde cinci
module, respectiv:
 Formator;
 Manager de proiect;
 Competenþe antreprenoriale;
 Comunicare în limba englezã;
 Competenþe informatice.
Vor fi organizate seminarii ºi
activitãþi de transfer de bune
practici pe temele:
 Protecþia mediului ºi controlul poluãrii.
 Promovarea sãnãtãþii ºi
securitãþii în muncã, prevenirea
bolilor profesionale, asigurarea
unui mediu de lucru prietenos.
 Dezvoltarea durabilã,
egalitãþii de ºanse, nediscriminarea
ºi respectarea diversitãþii în
învãþãmânt.
Totodatã, alte patru proiecte cu
finanþare din Fondul Social
European (aparþinând cadrelor
didactice de la facultãþile:
Management Financiar-Contabil,
Constanþa, Management FinanciarContabil, Craiova, Finanþe ºi Bãnci,
Bucureºti, Psihologie-Pedagogie,
Braºov) au fost aprobate ºi se aflã
pe lista de aºteptare în vederea
semnãrii contractelor. În acelaºi
timp, cinci proiecte, cu aceeaºi
sursã de finanþare  Fondul Social
European  (avansate de profesori
de la Management FinanciarContabil, Constanþa, Management
Financiar-Contabil, Craiova,
Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale, Bucureºti, Finanþe ºi
Bãnci, Bucureºti, Management,
Braºov) se aflã în ultima etapã de
evaluare, în scopul aprobãrii
finanþãrii de cãtre Autoritãþile de
Management aferente fiecãrei linii
de finanþare.

Studenþi practicieni
- studenþi activi ºi integraþi
Miercuri, 29 septembrie 2010,
la sediul Universitãþii Spiru Haret
din Bucureºti, strada Ion Ghica nr.
13, sector 3, s-a desfãºurat
conferinþa de lansare a proiectului
Studenþi practicieni  studenþi
activi ºi integraþi.
La conferinþã au participat
membrii echipei de management al
proiectului ºi membrii echipelor de
implementare a proiectului din
cadrul Universitãþii Spiru Haret ºi
al
instituþiei
partenere,
Universitatea Naþionalã de Apãrare
Carol I, reprezentanþi ai presei, cât
ºi beneficiari ºi participanþi în
proiect, atât din Bucureºti, cât ºi din
þarã.
Universitatea Spiru Haret, în
parteneriat cu Universitatea
Naþionalã de Apãrare Carol I, a
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demarat, la 1 iulie 2010, activitãþile
din cadrul proiectului multiregional Studenþi practicieni 
studenþi activi ºi integraþi
(POSDRU/90/2.1/S/64176), acesta
derulându-se pe o perioadã de 3 ani.
Proiectul este selectat în cadrul
Programului Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 ºi este finanþat de
Fondul Social European Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013. Axa prioritarã 2.
Corelarea învãþãturii pe tot
parcursul vieþii cu piaþa muncii.
Domeniul major de investiþie 2.1
Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã.
Acesta se desfãºoarã în regiunile:
Bucureºti-Ilfov, Sud-Muntenia,
Sud-Vest Oltenia, Sud-Est Centru,
judeþele: Argeº, Dolj, Vâlcea,

Bucureºti, Constanþa, Braºov ºi
Alba.
Principalul obiectiv al proiectului
îl constituie întãrirea capacitãþii de
derulare oportunã a stagiilor de
practicã pentru studenþii instituþiilor
din proiect, în urmãtoarele
specializãri: finanþe-bãnci, jurnalism,
comunicare ºi relaþii publice,
geografia turismului, drept,
administraþie publicã, marketing,
afaceri internaþionale, management,
contabilitate ºi informaticã de
gestiune, ºtiinþe militare, prin întãrirea
motivaþiei
celor
implicaþi,
diseminarea corespunzãtoare printre
studenþi a informaþiilor privind
stagiile de practicã ºi derularea unui
program continuu ºi eficient de
evidenþã ºi încadrare a studenþilor în
activitatea practicã.

Absolvenþi ai Facultãþii de Teatru,
masteranzi la Londra ºi Amsterdam
(Urmare din pag.1)

Anul acesta, câºtigãtorii concursului, în afara
premiului acordat ºi a ºansei de a intra în contact
cu directori de teatre, directori de proiecte, regizori,
jurnaliºti culturali ºi alþi profesioniºti din lumea
teatrului, vor avea oportunitatea sã fie protagoniºtii

unui spectacol de teatru produs de Societatea
Românã de Televiziune ºi UNITER.
Participând la preselecþia ce a avut loc la
Bucureºti pe data de 13 mai 2010, absolvenþii noºtri
au reuºit, ºi de aceastã datã, sã îºi trimitã
reprezentanþii la acest eveniment de marcã. Astfel,
licenþiaþii ºi actualii masteranzi Diana Croitoru,
Delia Riciu, ªtefania Dumitru, Teodor Ghiþã ºi
Bogdan Untilã ne-au reprezentat cu cinste în faþa
exigentului juriu al festivalului.

Pe data de 8 august 2010, studenþii ºi
masteranzii noºtri Maria Dodoc, Diana Leonte,
Ioana Ciorâþã, Dan Murzea ºi Ninel Petrache au
fost prezenþi la Festivalul Bucureºti  Cartier de
Varã - Ediþia a II - a (24 iulie  5 septembrie), cu
spectacolul SMS-uri, SMS-uri, dupã texte de Ion
Luca Caragiale, Vasile Alecsandri ºi Tudor
Muºatescu (regia artisticã George V. Grigore),
proiect iniþiat de Comisia pentru Culturã a
Consiliului General al Municipiului Bucureºti în
parteneriat cu Primãria Municipiului Bucureºti ºi
ARCUB. Astfel, ei au putut fi vãzuþi de spectatorii
bucureºteni - ºi nu numai - ºi au putut arãta încã o
datã valoarea ºcolii româneºti de actorie, a
Facultãþii de Teatru ºi, în mod special a Universitãþii
Spiru Haret, instituþie ce a creat cadrul real al unei
asemenea accesibilitãþi a educaþiei universitare ºi
a unei asemenea specializãri în domeniul
vocaþional.
În afara studenþilor licenþiaþi ce au ales sã
continue specializarea în cadrul masteratului de la
Facultatea de Teatru a Universitãþii Spiru Haret 
coordonat de doamna profesor universitar doctor
Adriana Popovici, alãturi de care se aflã, din acest
an, ºi profesor universitar doctor ªtefan Velniciuc
- mai sunt ºi cei care au dorit sã îºi încerce calitãþile
ºi cunoºtiinþele în spaþiul european. Astfel, avem
absolvenþii Cosmin Zaharia, Romina Boldaºu ºi
Maria Alexe, care au susþinut examen ºi au fost
acceptaþi la Londra, pe malurile shakespeareene ale
Tamisei, iar Teodora Ionescu  absolventã ºi a
Facultãþii de Arte Plastice, secþia picturã - se alãturã
colegei sale Dana Spãtaru, ce este deja în anul II
de masterat la Amsterdam, în Olanda.
Pentru cei interesaþi, putem spune cã Agenþia
Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul
Superior (ARACIS) a acreditat programul de studii
de masterat Artã Teatralã din cadrul Facultãþii
de Teatru a Universitãþii Spiru Haret, în ºedinþa din
data de 24.06.2010, acordându-se astfel o ºansã
pentru ridicarea nivelului profesional ºi artistic al
absolvenþilor ciclului I Bologna.
Vã aºteptãm pe toþi doritorii ca studenþi ai
Facultãþii de Teatru, ca masteranzi sau ca spectatori
ai producþiilor noastre teatrale care este posibil sã
se desfãºoare pe viitor într-un studio teatral modern.
AVE ACADEMICA! AVE THALIA!

Conducerea Universitãþii Spiru Haret creeazã o schimbare uriaºã
în educaþie, atât în România, cât ºi în Europa
Joi, 23 septembrie 2010, rectorul Universitãþii Spiru Haret,
conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea, l-a primit pe dr. Rafael
Campos Hernandez, director, Aliat Universidades, Mexic.
Aliat Universidades este o reþea de universitãþi al cãrei
scop este ca, prin educaþie, sã facã din aceastã lume un loc
mai bun pentru viaþã. Aliat este spaþiul unde educaþia reuºeºte
sã mãreascã acoperirea, calitatea serviciilor ºi cunoºtinþele
pe care le oferã. Aliat Universidades are mai mult de 20 de
campusuri de-a lungul teritoriului naþional, împãrþit în patru
zone: Centru, Maya, Sud ºi Nord. Are o ofertã educativã ce
include: nivelul mediu superior cu Bacalaureat (semestrial ºi
intensiv); nivelul superior, cu mai mult de 22 de licenþe, dintre
care: Administraþie; Administraþie Hotelierã; Drept; ªtiinþele
Educaþiei; Politicã ºi Administrare Publicã;Marketing;
Contabilitate; Psihologia Organizaþionalã ºi Socialã;
Informaticã; Reþele, ºi inginerie; nivel postuniversitar, cu mai
mult de 16 specializãri, ºi opt masterate. Angajamentul tuturor
acestor opþiuni educative este de a oferi excelenþã academicã.
Primirea la rectorul Universitãþii Spiru Haret a fost
urmatã de o reuniune de lucru cu o echipã formatã din prof.
univ. dr. Gheorghe Bicã, consilier al rectorului, prof.univ.dr.

Elena Doval, Departamentul Calitate, conf. univ.dr.
Ruxandra Vasilescu, Departamentul Masterate, ing. Iustin
Andronie, director IT, ºi prorectorul cu relaþiile
internaþionale, conf. univ. dr. Emilia Bondrea. În cadrul
acestei întâlniri s-a discutat despre: modelele educaþionale
academice din cele douã instituþii, cele mai bune practici,
atragerea studenþilor, tehnologia educaþionalã implicatã în
programe, programe de formare, standarde de calitate
aplicate în procesul academic, crearea de posibile legãturi
academice între cele douã instituþii.
În urma întâlnirii, directorul Aliat Universidades ºi-a
exprimat bucuria pentru ocazia de a împãrtãºi din obiectivele,
viziunea ºi provocãrile din cele douã instituþii, precum ºi
speranþa cã, în curând, se va finaliza Acordul de cooperare
între Universitatea Spiru Haret ºi Aliat Universidades. A
fost un lucru nemaipomenit sã comunicãm în aceastã lume
a globalizãrii educaþiei.
Oaspetele mexican a adresat o scrisoare conducerii
Universitãþii Spiru Haret:
Doresc sã-mi exprim mulþumirile pentru ocazia de a mã
întâlni cu reprezentanþii Universitãþii Spiru Haret. Am aflat

multe lucruri interesante si voi depune toate eforturile pentru
a crea o relaþie de cooperare între instituþiile noastre, în
beneficiul celor douã þãri.
Conducerea instituþiei dumneavoastrã creeazã o
schimbare uriaºã în educaþie, atât în România, cât ºi în
Europa. Sper sã stabilim un canal de comunicare între
instituþiile noastre.
Aº dori sã transmit mulþumiri speciale doamnei Emilia
Bondrea, conf. univ. dr., prorector, Departamentul de Relaþii
Internaþionale de la Universitatea Spiru Haret. Sprijinul
dânsei, ajutorul ºi strategia de deschidere mi-au permis
sã înþeleg mai bine scopurile în domeniul educaþiei.
Noi, la Aliat Universidades, avem de învãþat mult de la
dumneavoastrã, în arii precum IT, Pregãtire personal
didactic, Programe, Calitate. Talentul personalului instituþiei
dumneavoastrã face ca aceasta sã se evidenþieze în rândul
celorlalte universitãþi.
Cele mai bune urãri pentru dumneavoastrã ºi personalul
universitãþii.
Cu stimã,

Rafael Campos HERDANDEZ

Conferinþa internaþionalã

INVESTIÞIA ÎN OAMENI,
CALEA IEªIRII DIN CRIZÃ
(Urmare din pag.1)

Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi
Filosofie din cadrul Universitãþii Spiru Haret, în
parteneriat cu Universitatea Nancy, lanseazã

MASTERUL
ÉTUDES EUROPÉENNES
 La master se pot înscrie absolvenþi de facultate care au diplomã
de licenþã ºi sunt cunoscãtori ai limbii franceze.
 Înscrierile se fac pânã la 15 octombrie la sediul Facultãþii de Relaþii
Internaþionale, Istorie ºi Filosofie din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Universitatea Spiru Haret pune la dispoziþie 50 de locuri pentru masterul
delocalizat Études Européennes. Planul de învãþãmânt cuprinde urmãtoarele
discipline: introducere în problemele economice europene; introducere în
problemele juridice europene; introducere în geopolitica Europei; limba
francezã; studii europene; studii juridice; limba francezã.
Este o adevãratã onoare sã anunþãm organizarea masterului de Studii
Europene, începând cu acest an. Colaborarea cu Universitatea Nancy va
fi beneficã pentru studenþii din România, oferindu-le mai multe
oportunitãþi de carierã în cadrul Uniunii Europene. - a declarat prof.
univ. dr. Gheorghe Oniºoru, decanul Facultãþii de Relaþii Internaþionale,
Istorie ºi Filosofie, Universitatea Spiru Haret.
Suntem bucuroºi cã iniþiem acest master împreunã cu Universitatea
Spiru Haret. Studenþii români sunt recunoscuþi pentru nivelul lor academic
foarte bun, pentru ambiþie ºi perseverenþã, aºa cã aºteptãrile noastre sunt
foarte mari - a declarat Étienne Criqui, directorul Departamentului de
Studii Europene, Universitatea Nancy.
Primul an de studii va avea loc în România, iar, apoi, studenþii cu
cele mai bune rezultate vor primi burse pentru a-ºi continua studiile în
Franþa. Corpul profesoral este format, în România, din profesori de la
Universitatea Spiru Haret ºi profesori de la Universitatea Nancy, printre
care se numãrã specialiºti recunoscuþi pe plan european, precum Étienne
Criqui, Jean Denis Mouton ºi Alain Buzelay.
Masterul delocalizat este, în esenþã, un master francez: înrolarea
studenþilor, sistemul de notare din ambii ani, cât ºi eliberarea diplomelor
de studii se vor face de cãtre Universitatea de la Nancy.
Informaþii suplimentare pot fi obþinute la sediul Facultãþii de Relaþii
Internaþionale, Istorie ºi Filosofie.

Uniunea Europeanã impune,
printre altele, standarde înalte de
calitate în toate domeniile ºi, în
special, în domeniul educaþional.
Universitatea Spiru Haret,
integratã atât în spaþiul academic
european, cât ºi în cel mondial,
este preocupatã, în permanenþã, de
calitatea procesului educaþional ºi
de armonizarea acestuia cu
cerinþele celor mai înalte exigenþe.
În acest sens, a iniþiat ºi continuã
sã iniþieze programe educaþionale
menite sã asigure absolvenþilor
cunoºtinþele ºi abilitãþile necesare
practicãrii unor profesii care sã fie
recunoscute în întreg spaþiul
european ºi nu numai.
Esenþa activitãþii educaþionale a
Centrului de Formare ºi Testare
Profesionalã constã în pregãtirea
cursanþilor
ºi
certificarea
cunoºtinþelor dobândite, conform
practicii profesionale europene.
Centrul de Formare ºi Testare
Profesionalã funcþioneazã în
prezent cu douã programe
educaþionale, absolvenþii primind
certificate recunoscute la nivel
naþional ºi internaþional.
În parteneriat cu instituþii de
educaþie ºi formare continuã,
companii de prestigiu, naþionale ºi
internaþionale, oameni de afaceri
de succes, formatori, Centrul de
Formare ºi Testare Profesionalã
aduce în atenþia doritorilor lumea
economicã realã, prin intermediul
cursurilor de afaceri economice,
comunicare verbalã ºi negociere,
planificare
ºi
organizare,
leadership, prezentare orientatã
spre obiectiv.
În urma absolvirii acestor
programe, se certificã asimilarea

cunoºtintelor ºi obþinerea de
competenþe, conform standardelor
profesionale europene. Supervizarea evaluãrilor EBC*L are loc
în Austria, la Viena, de cãtre
Kuratorium Wirtschaftskomptenz
für Europa. Certificatele European
Business Competence Licence sunt
realizate în exclusivitate de EBC*L
International Vienna, fiind
echivalente celor obþinute în centre
similare din cel puþin 28 de þãri
europene; Certificatele Xpert
Personal Business Skills sunt
eliberate
de
Europäische
Prüfungszentrale din Dortmund,
Germania.
Grupul þintã al acestor
programe de învãþãmânt complementar îl reprezintã ingineri,
arhitecþi, medici, farmaciºti,
profesori, manageri, entreprenori,
teologi, persoane care opereazã cu
noþiuni ºi concepte din domeniul
afacerilor economice.
Centrul de Formare ºi Testare
Profesionalã oferã de soluþii de
instruire pentru companiile care
solicitã cursuri pentru angajaþi, fãrã
a-i scoate din activitate, organizând

cursuri la sediul acestora.
Companiile au beneficii suplimentare, optând pentru aceastã
soluþie de instruire, datoritã
reducerii semni-ficative a costurilor
de deplasare a angajaþilor, dar ºi a
ofertelor speciale de preþ puse la
dispoziþie.

Cursul European Business
Competence* Licence oferã un
certificat recunoscut pe plan

internaþional. Atestã cunoaºterea
aprofundatã a noþiunilor economice
de bazã, relevante din punct de
vedere practic, necesare în
activitatea antreprenorialã ºi de
business.
Programul Xpert Personal
Business Skills oferã persoanelor care lucreazã în întreprinderi,
administraþie publicã ºi alte tipuri
de organizaþii - cunoºtinþe ºi abilitãþi

de bazã în patru domenii cheie de
competenþã.
Cursul se adreseazã studenþilor,
absolvenþilor, tuturor celor care
doresc o recalificare, formatorilor de
personal, persoanelor cu funcþii de
conducere, celor care rãspund de
pregãtirea personalului în întreprinderi, administraþie, asociaþii sau
alte organizaþii, precum ºi angajaþilor
care trebuie sã ia parte la discuþii ºi
sã facã prezentãri sau care trebuie sã
conducã grupe de lucru.

Burse ERASMUS
În cadrul programului ERASMUS, care furnizeazã burse de
mobilitate, studenþii din anul III, specialitatea jurnalism  Petre BANU,
Mihaela Cãtãlina CÃPLESCU, Mariana Iuliana VASILE, Amina Denisa
VIJULAN  ºi masteranzii la programul Mass-media ºi comunicarea ,
anul II  Ilinca CARTOFLEA ºi Dan Bogdan VASILIU, Facultatea de
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, se aflã în Danemarca, la VIA UNIVERSITY COLLEGE.
Programul ERASMUS urmãreºte sã ajute studenþii sã beneficieze
educaþional, lingvistic ºi cultural din experienþa studierii în alte þãri
europene; sã promoveze cooperarea între instituþii ºi îmbogãþirea mediului
educaþional al instituþiilor gazdã; sã contribuie la dezvoltarea unui corp
comun de tineri calificaþi, cu deschidere si cu experienþã internaþionalã,
ca viitori specialiºti; sã faciliteze transferul de credite ºi recunoaºterea
perioadelor de mobilitate petrecute în strãinãtate, utilizând ECTS sau un
sistem de credite compatibil.

Student la VIA UNIVERSITY COLLEGE, Aarhus, Danemarca

Oraºul Aarhus, care, de fapt, se
pronunþã ohuus, e foarte frumos.
Ei nu au un centru vechi/istoric,
practic, tot oraºul e un monument
arhitectural. Clãdirile au toate aer
tipic nordic, toate din cãrãmidã,
toate cu bun gust ºi toate gândite
dupã un plan. Aici nimic nu intrã în
contrast cu nimic, totul se
împleteºte ºi se îmbinã frumos, nu
sunt anomalii urbanistice ca la noi.
Case scunde la case scunde, case
înalte la case înalte, blocuri la
blocuri... Am vãzut în tot oraºul
doar vreo trei sau patru clãdiri gen
cutie de sticlã. Dar nu încurcã
ochiul. Au un port, foarte puþine
macarale ºi vapoare comerciale,
cele mai multe sunt bãrci gen
ºalupe, veliere, turistice etc. Au
concept tare.... cluburi afarã din
oraº. Zgomotul, beþivii ºi drogaþii
merg pe un vapor vechi, mare, ce-i
drept, transformat în club. În port.
Acolo-i club, zgomot, beþie, tot ce
vrei. Nu în oraº. Danezii sunt ca toþi
oamenii, unii frumoºi, unii urâþi,
unii curaþi, unii nespãlaþi, unii graºi,
unii slabi.....hmmm, fie, mai mult
graºi decât slabi. Nu toþi au ochii
albaºtri ºi pãr blond, cum crede
lumea, dar existã destul de mulþi,
poate puþin peste jumãtate, care au

tiparul ãsta. Unele fete sunt chiar
drãguþe, unii bãieþi, la fel. În marea
lor majoritate, sunt oameni plãcuþi
privirii, ºi plãcuþi când e vorba de a
interacþiona sau a comunica.
Am uitat sã zic cã Aarhus e al
doilea oraº al Danemarcei, din toate
punctele de vedere. Are circa 500 de
mii de locuitori ,dintre care 300 de
mii sunt studenþi. E cunoscut ca unul
dintre marile centre universitare
europene. Foarte multe universitãþi
aici, ºi foarte multe rase ºi culturi
Eu stau în Brabrand. Brabrand
e un fel de cartier al Aarhus - ului,
un fel de Voluntari. Brabrand e
numai de cãmine pentru studenþi,
însã stau aici ºi mulþi adulþi nestudenþi. Sunt toate neamurile
posibile, asiatici, arabi, turci, tot
felul de europeni, mai puþin cei din
spaþiul non-UE. Pentru ei studiile
sunt cu bani, cam 35 de mii de euro
pe an. Cãminul e visul oricãrui
student: duº, chiuvetã, apã caldã tot
timpul, pat, dulap, masã. Ne-au luat
de la Ikeea cãni, farfurii, furculiþe...
Frumos din partea lor. Eu stau cu
danezul, care ne ajutã, o irakiancã,
e cam necomunicativã, o coreeancã,
români, o danezã, care nu prea stã
pe acasã ºi
cam atât. Dar
campusul e plin ºi de alte naþii,

spanioli, nemþi.......etc. Aici sunt ºi
foarte mulþi arabi
Preþuri. Banul lor e coroana, sau
krone (citit crona) subdiviziunea este
ore, cu o tãiat se citeºte tot ore, dar
cu un o mai dificil. În general,
lucrurile sunt scumpicele, nu excesiv,
dar sunt, totuºi, mãricele pentru
cineva care nu e danez. Oricum, ce e
de bazã, pasta de dinþi, pâine, ouã,
cartofi, orez, ceapã, fasole, etc, e ieftin
ºi chiar se apropie de preþul românesc.
Coroanele astea sunt cam aºa: 80 de
euro sunt cam 550 de krona, aici.....
În România, 1000 de krona erau circa
5,7 milioane de lei vechi. Oricum,
pentru studenþi, preþurile sunt mari ºi
noi ne cam uitãm nu la fiecare krone,
ci la fiecare ore.
Maniacii mei (Dan ºi
danezul) au fãcut net în cãmin din
nimic, practic, dar conexiunea
merge slãbuþ. Dupã ce o sã îmi fac
actele daneze (toþi primim un CPR,
un fel de CNP danez) o sã îmi fac
legitimaþie la bibliotecã ºi o sã stau
acolo pe net pe moca cât vreau eu.
Tot cu CPR o sã îmi iau ºi cartelã
de telefon de Danemarca.
Avem frigider, aragaz, tot. Ce e
scump aici e viaþa în sine. Un
student danez primeºte de la stat o
alocaþie de 4800 de krone, cu care

poate trãi ca boierul. Faceþi voi
conversia ºi minunaþi-vã. Un
abonament la autobuz, aici, e cam
50 de euro, adicã 345 de krone. E
foarte scump, având în vedere cã de
75 de euro poþi face o piaþã care sã
îþi ajungã pentru o sãptãmânã.
Pentru salvat bani, voi adopta
alternativele. Va fi nevoie, probabil,
sã folosesc role. Poate pãrea fiþã, dar
nu e. Cu rolele nu transpiri, nu stai
cu teamã cã mi le furã, le pui în
ghiozdan, te schimbi cu ºoºonii ºi
mergi liniºtit. Nu am mers în viaþa
mea pe role, dar nevoia te învaþã.
Un bilet de autobuz costã 20 de
coroane ºi dacã dau dus-întors pânã
la facultate 40 de coroane pe zi, într-o
sãptãmânã dau 200. O pereche nouã
e scumpã, dar una second hand e
100 de krone. Nu transpiri, nu faci
efort prea mare, mergi cu ele pe
banda de bicicliºti, ºi salvezi 345
de krone pe lunã! Oricum, iarna va
trebui sã îmi fac abonament, nu poþi
merge cu ele pe polei. Au drumuri
foarte bune. Cred ca se va merge
bine cu autobuzul aici. Pânã la
facultate sunt cam 5 sau 6 kilometri.
Am început facultatea. Voi avea
colegi danezi, spanioli, nemþi, români,
lituanieni, olandezi. Prima sãptãmânã
e de acomodare. Abia de luni începe

programul normal. Facultatea aratã
foarte bine, are cantinã, ceva cam
scumpã, dar cicã o sã încerce sã facã
un regim special pentru noi. Mâncarea
e bunã, dar nu prea þine de foame, e
scumpã la 20 de krone sandviºul ºi o
fructã, se dau pauze mai tot timpul,
inclusiv cea de masã de dimineaþã, de
prânz, de searã. Profesorul mãnâncã
la masã cu studenþii. Aici profesorul
nu e superior, e la fel ca noi, toþi sunt
trataþi egal. Aici secretarele nu suferã
de acrealã, ºi oriunde întrebi eºti
îndrumat ºi ajutat. Oamenilor chiar le
face plãcere sã-i ajute pe alþii. Aici
toatã lumea zâmbeºte. Toatã lumea
respectã pe toatã lumea. Toatã lumea
respectã niºte reguli ca sã le fie bine
tuturor. Sunt lucruri care surprind pe
unii ºi, pe alþii, chiar îi tulburã.
Profesorii sunt zâmbitori ºi rãbdãtori.
Totul e liber, se discutã fãrã sã se râdã
de ideile cuiva. Nu prea se scrie, ei au
înþeles cã mai bine îi intrã omului în
cap dacã se lucreazã în grup, prin
cunoaºtere ºi autocunoaºtere,
comunicare ºi interacþiune. Mediu
natural ºi normal.

Petre BANU,

student, anul III,
Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice
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OPINIA NAÞIONALÃ

AI CARTE, AI PARTE
La început de an universitar, Editura Fundaþiei România de Mâine oferã studenþilor Universitãþii Spiru Haret, tuturor celor aflaþi în plin
proces de formare în cariera aleasã seturi de manuale, tratate, cursuri, caiete de seminar, caiete de practicã, teste-grilã abordând o
tematicã de mare actualitate, de larg interes. În cele ce urmeazã, prezentãm câteva dintre aceste cãrþi univeristare, din diferite segmente
ale vieþii economice ºi sociale, cu importanþã fundamentalã în pregãtirea studenþilor ºi mesteranzilor.
Gheorghe Costache (coordonator)

Introducere în dreptul european

Cât de veche este ideea europeanã, care au fost etapele realizãrii Uniunii
Europene, ce semnificaþie au în acest proces Planul Marshall ºi Planul
Schumann, ce prevederi conþin Tratatele de la Maastricht, de la Amsterdam,
de la Nisa, de la Lisabona, cum vedea marele sociolog român Dimitrie Gusti,
la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial, unirea statelor europene, care, la
vremea aceea, pãrea imposibilã, în concepþia cãruia reconstituirea hãrþii
politice a Europei ar fi trebuit sã fie harta naþiunilor, reprezintã întrebãri la
care autorii formuleazã rãspunsuri pertinente, ce dezvãluie o istorie incitantã
a evoluþiei comunitare. Speranþa de pace, bazatã pe ideea naþionalã pe state,
atât de frumos exprimatã de D. Gusti, a fost spulberatã de realitatea crudã a
celui de al Doilea Rãzboi Mondial, Europa postbelicã fiind caracterizatã de
euforie federalistã, faþã de care statele europene manifestau o anumitã
prudenþã, de teama pierderii suveranitãþii.
Titlul acestui curs universitar
transmite un mesaj cãtre cititori, în
general, cãtre studenþi, în special,
pentru a face o lecturã care îi va
apropia, cu siguranþã, de lumea
europeanã, cu drepturile ºi
obligaþiile statelor membre ale
Uniunii Europene, cu mecanismele
de protecþie judiciarã în dreptul
european, cu instituþiile ºi legile lor
de funcþionare, cu valorile ei
inconfundabile.
Abordarea
problematicii acestei discipline
debuteazã
printr-o
amplã
incursiune, pe care autorii
volumului  conf. univ. dr.
Gheorghe Costache (coordonator),
prof. univ. dr. Marin Voicu, prof.
univ. dr. Radu Stancu, lector univ.
drd. Mãdãlina Viziteu, lector univ.
drd. Denisa Loredana Bicã, lector
univ. drd. Ana Maria Bejan ºi asist.
univ. drd. Oana Surdescu  o
realizeazã, explorând evoluþia
comunitãþilor europene ºi a Uniunii
Europene. Aºa aflãm cã Dante
Alighieri, poet ºi filosof italian, om
politic florentin, a imaginat, pentru
prima datã, cum va arãta o Europã
unificatã, în vreme ce startul efectiv
al construcþiei europene a fost dat
de ministrul de externe francez
Robert Schuman, care, la 9 mai
1950, într-un discurs, propunea
crearea unei înalte autoritãþi
supranaþionale, care sã dirijeze
producþia ºi desfacerea oþelului ºi
cãrbunelui în Europa. Cu un an mai
târziu, la 18 aprilie 1951, la Paris,
Franþa, Germania, Italia, Belgia,
Olanda ºi Luxemburg au semnat
Tratatul instituind Comunitatea
Europeanã a Cãrbunelui ºi Oþelului
(CECO). Sunt marcate, apoi,
momentele încheierii Tratatului de
la Maastricht (7 februarie 1992),
când s-a stabilit cadrul realizãrii
Uniunii Economice ºi Monetare,
reuniunea informalã a Consiliului
European, din 13 octombrie 2007,
de la Lisabona.
Dealtfel, în lucrare, se
precizeazã cã, în legãturã cu
direcþiile de evoluþie a construcþiei
europene, s-au manifestat mai multe
curente
de
gândire

funcþionalismul sectorial a lui Jean
Monnet, care susþinea integrarea
funcþionalã ºi care a stat la baza
realizãrii CECO ºi Euratom,
interguvernamentalismul,
reprezentat de Charles de Gaulle,
care pleda pentru cooperare
interguvernamentalã,
neofuncþionalismul, întemeiat pe
conceptul
de
revãrsarea
competenþelor comunitare de la un
domeniu la altul, precum ºi
federalismul interguvernamental,
care avea la bazã propunerea lui J.

Fischer, ministru german de
externe, inspiratã din experienþa
germanã
a
federalismului
corporatist, a cãrei aplicare s-a lovit
de refuzul Franþei care nu a
abandonat niciodatã teza apãrãrii
identitãþii naþionale în construcþia
europeanã, viziunea suveranistã
a statului, modelul dorit de Franþa
fiind cel al unei uniuni de state,
faþã de federaþia europeanã
susþinutã de Fischer.
Cum era ºi firesc, autorii au
tratat aparte procesul de aderare a
României la Uniunea Europeanã,
precizându-se cã România a avut
legãturi cu aceasta înainte de
revoluþia din 1989, în 1980
semnându-se un Acord pentru
crearea comisiei mixte RomâniaUE. Au fost evocate principiile
generale de asociere a României la
UE, primirea în Uniunea Europeanã
fiind realizatã la 1 ianuarie 2007.
Construcþia europeanã. Repere
cronologice configureazã evoluþia
acesteia ºi momentele definitorii ale
realizãrii ei, dând lucrãrii o notã în
plus de originalitate. Aceastã
trãsãturã este întregitã, complinitã
de cele 11 capitole pe care este
structuratã lucrarea, de Rezumatul,
care precede fiecare dintre acestea,
de Întrebãrile de autoevaluare,
plasate la sfârºitul acestora, de
Anexele vizând Sediile instituþiilor
Uniunii Europene, cronologia
ratificãrii Tratatului de aderare a
României la UE. Situaþia numãrului
de membri ai Comitetului
Regiunilor, Modele de teste grilã,
Rãspunsuri, precum ºi Bibliografia
completeazã, în mod fericit, sursele
documentare.
În capitolul intitulat Noþiunea,
obiectul, izvoarele ºi caracterele
dreptului european sunt identificate
mai multe izvoare ale acestui drept,
care se pot exprima prin
urmãtoarele categorii: izvoare
primare, izvoare derivate, izvoare
auxiliare (complementare) de drept
comunitar, izvoare nescrise ale
dreptului comunitar.
Analizei raporturilor dintre
dreptul european ºi dreptul intern al
statelor Europei îi este consacrat un
întreg capitol, punându-se în
evidenþã faptul cã Uniunea
Europeanã a instituit o ordine de
drept autonomã, care este expresia
unei conºtiinþe deosebite a valorilor,
impregnate de o comunitate
legislativã europeanã.
Structura normativã a
dreptului european. Carta
Drepturilor Fundamentale a
Uniunii Europene reprezintã teme
tratate în capitolul IV al lucrãrii,
din care rezultã cã dreptul

comunitar este format din norme
care nu toate au aceeaºi putere
juridicã ºi care sunt ierarhizate
între ele, cum ar fi, de exemplu:
regulamentul, directiva, decizia
etc. În ceea ce priveºte Carta
Drepturilor Fundamentale a
Uniunii Europene se subliniazã cã
ea reprezintã o oglindã a valorilor
comune ocrotite de legislaþia
statelor membre ºi a fost
proclamatã la Nisa, la 7 decembrie
2000. Dar, tot din decembrie 2000,
existã în Europa douã documente
separate, care se referã la drepturile
omului, ceea ce genereazã, cum se
apreciazã în volum, un potenþial
conflict de competenþã între
Curtea Europeanã pentru
Protecþia Drepturilor Omului, de
la Strasbourg, ºi Curtea de Justiþie
a Comunitãþilor Europene, de la
Luxemburg.
Carta Drepturilor Fundamentale protejeazã drepturile
omului în trei mari domenii 
drepturi civile, drepturi politice,
drepturi economice ºi sociale,
implementând
principiul
indivizibilitãþii acestor drepturi
fundamentale. Aceasta acoperã ºase
domenii, care sunt ºi ele
fundamentale  demnitatea: umanã,
dreptul la viaþã, dreptul la
integritatea persoanei; libertatea:
respectul pentru viaþa familialã ºi
privatã, protecþia datelor personale,
libertatea de exprimare; egalitatea:
nediscriminarea, diversitatea culturalã, religioasã, lingvisticã, egalitatea
între femei ºi bãrbaþi; solidaritatea:
dreptul la informare ºi consultare al
salariaþilor, dreptul la negociere;
cetãþenia: dreptul de vot ºi de a fi
ales în cadrul alegerilor pentru
Parlamentul European ºi al colegiilor
municipale; justiþia: dreptul la recurs
efectiv ºi la un tribunal imparþial,
prezumþia de nevinovãþie ºi dreptul
la apãrare.
O problematicã de mare
actualitate ºi de un larg interes
vizeazã cetãþenia europeanã, care
este un concept nou, esenþialmente
distinctã de cetãþenia naþionalã, pe
care, conform Tratatului de la
Amsterdam, o completeazã, ºi n-o
înlocuieºte. Fiind un concept
complex, întrunind elemente locale,
naþionale ºi supranaþionale, cetãþenia
europeanã simbolizeazã, la modul
ideal, comuniunea de scopuri ºi de
mijloace, care existã între popoarele
membre ale Uniunii Europene.
Preocuparea autorilor acestui
volum de a oferi informaþii ºi
metodologii cât mai complete
despre funcþionarea Uniunii
Europene i-a determinat sã includã
în registrul tematic aspecte privind
sediile, regimul lingvistic al
instituþiilor comunitare, finanþarea
activitãþilor instituþiilor comunitare
 bugetul comunitar, resursele
proprii ale UE ºi cheltuielile
comunitare, accesul liber la
informaþiile publice comunitare,
statutul actual al funcþionarilor
publici europeni.
Capitolul X este dedicat în
întregime României ºi relaþiilor ei
cu Uniunea Europeanã, evocãrii
istoricului relaþiilor dintre România
ºi Uniunea Europeanã, aderãrii
României la UE ºi Tratatul de
aderare la UE, efectelor semnãrii
Tratatului de aderare, prezentãrii
României ºi a statutului de membru
al Uniunii Europene, cu obligaþiile
derivate din acest statut.
Analiza comparativã asupra
unor Tratate de care depindea,
destinul Uniunii Europene ºi rolul
Tratatului de la Lisabona în
asigurarea continuitãþii funcþionãrii UE, disputele generate de
adoptarea acestuia ºi renunþarea la
ideea de Constituþie Europeanã
conferã lucrãrii o anvergurã
ºtiinþificã, conotaþii didactice
evidente, o ºansã studenþilor, ºi
chiar unor cercuri mai largi de
cititori, de a pãºi în laboratorul
intim al Uniunii Europene, de a
pãtrunde în resorturile ei de
funcþionare, de a cunoaºte valorile
ei perene.

Marius Vorniceanu

Frauda fiscalã ºi riscurile acesteia pentru securitatea naþionalã

Abordarea unei asemenea problematici de acutã
actualitate într-un manual universitar are un impact
definitoriu în formarea competenþelor, abilitãþilor viitorilor
economiºti-finanþiºti care sunt ajutaþi astfel sã cunoascã din
sursele cele mai autorizate, cauzele unor asemenea fenomene
nedorite, prezente în toate economiile naþionale, însoþind
procesul de globalizare.
Fenomenul de sustragere de la plata obligaþiilor fiscale
este mai virulent la noi în þarã ºi datoritã presiunii fiscale
mai ridicate, lipsei unei legislaþii fiscale clare, precise,
unitare ºi, mai ales, stabile, care sã limiteze posibilitãþile
contribuabililor de a utiliza mecanismul evaziunii fiscale,
desele modificãri ale dispoziþiilor legale, reglementarea
legislativã deficitarã împing spre fraudã. Un alt motiv de
apariþie ºi manifestare a fraudei fiscale îl reprezintã
insuficienta conºtiinþã civicã a populaþiei, lipsa educaþiei
cetãþeneºti, neînþelegerea rolului impozitelor ºi taxelor în
viaþa economicã ºi socialã a statului ºi comunitãþii.
Evaziunea fiscalã, frauda fiscalã, spãlarea banilor
proveniþi din activitãþi ilicite, crima organizatã, traficul cu
stupefiante, traficul cu armament, traficul de persoane ºi alte
asemenea fenomene reprezintã riscuri pentru securitatea
naþionalã.
În cele cinci capitole ale lucrãrii, autorul defineºte, cu
rigoare ºtiinþificã, concepte ºi prezintã domenii cu risc ridicat
de apariþie ºi amplificare a fraudei fiscale, impactul
manifestãrii acestor fenomene asupra securitãþii naþionale,
redând cadrul legislativ, instituþiile create în mod special
pentru combaterea efectelor lor atât de nocive, atât pe plan
economic, cât ºi social, pentru limitarea lor.
În viziunea autorului, între cauzele apariþiei fraudei
fiscale se aflã nedeclararea veniturilor salariale ºi
neimpozitarea acestora, respectiv munca la negru, care,
din punct de vedere economic, afecteazã veniturile bugetare,
iar, sub raport social, determinã creºterea numãrului de
persoane care au nevoie de protecþie ºi asistenþã socialã.
Într-un studiu realizat de experþi ai Centrului de Dezvoltare
al Organizaþiei pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã
privind Munca la negru în România, se precizeazã cã un
element care încurajeazã economia subteranã îl reprezintã
corupþia sistemului public ºi lipsa cadrului juridic, care sã
pedepseascã evaziunea fiscalã, ajungând la concluzia cã
reformele pot sã rezolve multe probleme, dar ele nu se
substituie încrederii în instituþiile publice, existând o
percepþie negativã asupra rolului statului. Constituirea

Comitetului interministerial pentru combaterea muncii la
negru are ca scop tocmai asigurarea vizibilitãþii efortului
naþional privind reducerea dimensiunilor muncii nedeclarate
ºi transmiterea informaþiei relevante cãtre toþi actorii
instituþionali implicaþi în lupta contra acestui flagel.
Un accent aparte se pune, în aceastã lucrare, pe
elementele noi apãrute în evaziunea fiscalã, fraudarea TVA
în comerþul intracomunitar, ceea ce a generat noi provocãri,
implicând adoptarea strategiilor de luptã contra acestui
fenomen la noile metode de sustragere de la plata obligaþiilor
fiscale. În acelaºi sens, statele membre ale UE au adoptat
un sistem comun privind taxa pe valoarea adãugatã, de
declarare a operaþiunilor intercomunitare (VIES).
O arie întinsã de aprofundare a acestei complexe
problematici o constituie prezentarea raporturilor între frauda
fiscalã ºi securitatea naþionalã, a tipurilor de ameninþãri la
adresa securitãþii umane ºi individuale, comunitare, politice,
economice, sanitare ºi ecologice. Rolul Agenþiei Naþionale
de Administrare Fiscalã în combaterea indisciplinei
financiare ºi în reprimarea evaziunii fiscale este privit critic,
exigent în contextul în care economia subteranã în România
reprezintã peste 30% din PIB, iar inspecþiile fiscale reuºesc
sã scoatã la luminã cel mult 10% din aceasta, ceea ce nu
poate semnifica decât ineficienþã.
În principiu, se precizeazã în lucrare, perspectiva
supraîndatorãrii naþiunii este sumbrã  nevoia de
împrumuturi va genera alte împrumuturi de pe piaþa internã
ºi internaþionalã, iar nota de platã va fi suportatã pe parcursul
mai multor generaþii. În cazul României, situaþia este destul
de complicatã: serviciul datoriei publice, estimat în prezent
la circa 30% din PIB, riscã, în urmãtorii doi ani, sã ajungã
la 60% din PIB, iar de aici pânã la intrarea în incapacitate
de platã nu mai este decât un pas  avertizeazã autorul.
Datoritã amplorii pe care a cunoscut-o spãlarea banilor,
care conferã o aparenþã de legalitate unor profituri obþinute
de cãtre infractori, nevoii de a cunoaºte riscul introducerii
în circuitul economic a fondurilor obþinute din fraudã fiscalã,
a mãsurilor de prevenire ºi combatere, i se rezervã, nu
întâmplãtor, un capitol. Existã numeroase persoane fizice ºi
juridice care pot fi implicate în spãlarea banilor, conform
Legii 656/2002 acestea fiind: instituþii de credit,
administratori de fonduri de pensii private, cazinouri,
auditori, care acordã consultanþã fiscalã sau contabilã, notari
publici, avocaþi, persoane cu atribuþii în procesul de
privatizare, agenþii imobiliari, asociaþii ºi fundaþii etc.

Efortul de a conferi lucrãrii un plus de rigoare ºtiinþificã, de actualitate a fost
asociat preocupãrii constante pentru a-i asigura o pregnantã valoare didacticã.
Capitolul intitulat Concluzii, dincolo de nevoia de a sintetiza conþinutul, în sprijinul
studenþilor, al tuturor celor interesaþi de un asemenea registru problematic, oferã ºi
propuneri de soluþii cu incidenþã asupra principalelor aspecte ale securitãþii naþionale
a României, a condiþiilor în care creºte ponderea economiei subterane în PIB, a
mãsurilor necesare contra evaziunii fiscale, rezumate astfel: întocmirea de registre
de evidenþã a celor care fac operaþiuni intracomunitare, stabilirea de garanþii
colaterale pentru achiziþiile intracomunitare, revizuirea legislaþiei de autorizare a
antrepozitelor fiscale, iniþierea unei campanii de conºtientizare a populaþiei asupra
efectelor negative ale evaziunii fiscale ºi altele.

Lupta împotriva operaþiunilor de spãlarea banilor este
impusã ºi de nevoia combaterii crimei organizate ºi a
extinderii acesteia la scarã mondialã, a cunoaºterii acþiunilor
sale, a tehnicilor de simulare a originii legale.
Îndeobºte, globalizarea este perceputã ca o ºansã privind
creºterea rapidã a comerþului exterior ºi a investiþiilor, dar, în
acelaºi timp, este perceputã ºi ca un risc: fluxurile de capital
pot fi volatile, expunând þãrile la riscul unor crize financiare.
În aceste circumstanþe, unele þãri se integreazã mai repede
decât altele în economia globalã, ceea ce face ca discrepanþele
dintre þãrile bogate ºi cele sãrace sã devinã tot mai mari.
Rãspunsuri argumentate, pertinente sunt formulate ºi
la întrebãrile: care sunt mizele controlului fiscal în
România, ce mãsuri s-au adoptat pentru crearea unei
administraþii fiscale de tip european, care sunt relaþiile
comerciale dintre companiile româneºti ºi cele europene.
S-a detaºat nevoia acutã de specializare a personalului din
administraþia fiscalã românã, ancorãrii acestuia la
experienþa europeanã în acest complex domeniu de
activitãþi, fapt pentru care angajaþi ai Agenþiei Naþionale
de Administrare Fiscalã au participat, într-un ritm tot mai
accentuat, la seminarii, schimburi de experienþã, ateliere
de lucru, în cadrul programelor dezvoltate sub patronajul
Uniunii Europene, cum a fost FISCALIS, care au ajutat
mult la simplificarea, modernizarea ºi armonizarea
legislaþiei în domeniul impozitelor din þãrile membre ale
UE, al cooperãrii specialiºtilor acestor þãri în combaterea
fraudei fiscale.
Reperele bibliografice, bogate ºi consistente, întregesc
peisajul acestei lucrãri, îi conferã un real interes, fãcând-o
indispensabilã în formarea viitorilor specialiºti în domeniul
economico-financiar.

Elena Claudia  Rusu

Curente noi în psihologie. Introducere în analiza tranzacþionalã

Prevãzutã în planul de
învãþãmânt pentru studenþii
Facultãþii de Sociologie-Psihologie,
disciplina Curente noi în psihologie
face parte din categoria disciplinelor
fundamentale de profil ºi are o
importanþã aparte pentru formarea
viitorilor specialiºti în diversele
domenii ale cercetãrii ºi practicii
psihologice, respectiv analiºti ºi
psihoterapeuþi tranzacþionali.
Volumul este realizat, pe de o
parte, pe baza studierii aprofundate
a lucrãrilor originale ale creatorului
analizei tranzacþionale  Eric Berne
 ºi ale discipolilor sãi, iar, pe de
altã parte, prin valorificarea
propriilor cercetãri ºi experienþe.

Consacrat prezentãrii ºi
evaluãrii obiective ale uneia dintre
cele mai noi ºi influente dintre
orientãrile actuale din psihologie 
analiza tranzacþionalã , volumul
este structurat pe opt capitole
distincte , punând în evidenþã
bazele
metodologice
ºi
experimental-faptice, deschiderile
ºi coordonatele evoluþiei ºi
integrãrii ei în teoria ºi practica
psihologicã. În acest fel, analiza
tranzacþionalã se defineºte a fi o
orientare complexã, profund
umanistã, care oferã o viziune ºi
concepþie nouã, mai fundamentatã
decât cea psihanaliticã, despre
structura ºi funcþionarea sistemului

de personalitate, o nouã direcþie de
abordare a comunicãrii ºi, în sfârºit,
o nouã formã de psihoterapie.
Autoarea acestei lucrãri
demonstreazã cã, din punct de
vedere
aplicativ,
analiza
tranzacþionalã nu se limiteazã la
domeniul psihoterapiei propriuzise, ci ea deschide perspective noi
ºi mai productive în plan
organizaþional, educaþional ºi clinic
general.
Specialiºtii în domeniul analizei
tranzacþionale sunt cunoscuþi pentru
acþiunile lor sociale. Acest sistem
teoretic, bazat pe cele trei principii
umaniste  Toþi oamenii sunt OK;
Oamenii pot gândi ºi lua decizii,
pentru ei înºiºi; Oamenii sunt
stãpânii propriului lor destin, pe
care îl pot schimba, dacã vor ,
ajutã sã înþelegem individul,
personalitatea umanã ºi cum anume
comunicã (tranzacþioneazã) ºi, de
asemenea, cum apare el în societate,
în lume, alãturi de ceilalþi semeni.
De altfel, cu ajutorul analizei
tranzacþionale se pot explica
anumite conflicte ºi escaladãrile lor
 rãzboaiele, actele teroriste,
oferind soluþii de cooperare, de a
trãi în pace ºi armonie.
Cititorii sunt avertizaþi cã, deºi
s-a nãscut în SUA, þarã
recunoscutã pentru cultivarea ºi
valorizarea spiritului competitiv,
analiza tranzacþionalã este un
sistem care criticã ideea
competiþiei cu tine însuþi/însãþi ºi
cu ceilalþi ºi promoveazã
cooperarea ºi acceptarea personalã,
acel Im good enough (Sunt
îndeajuns de bun), care salveazã,
îndeobºte, de perfecþionism,
nevroze ºi boli psihosomatice.
Este deosebit de beneficã ideea
ilustrãrii fiecãrei noþiuni ºi a fiecãrei
secvenþe teoretice cu exemple
edificatoare ºi cu tipuri de situaþii,
pe care viitorii absolvenþi le pot
întâlni în activitatea lor
profesionalã.
O notã în plus de atractivitate,
dar ºi cu evidente facilitãþi în
asimilarea noilor cunoºtinþe, oferã
ºi faptul cã acest curs este presãrat

cu unele casete cu texte culese din
lucrãri consacrate analizei
tranzacþionale
ºi
nontranzacþionale, noþiunile, abordate
în fiecare capitol, fiind ilustrate întro altfel de modalitate. În paginile
volumului sunt înserate ºi câteva
portrete ale unor mari personalitãþi
din acest domeniu, care, nu numai
cã au îmbogãþit universul analizei
tranzacþionale, ci au ºi impresionat

special cunoaºterii unor aspecte
esenþiale din istoricul analizei
tranzacþionale în România, cu
trimiteri semnificative la istoricul
analizei tranzacþionale din alte þãri.
Astfel, autoarea subliniazã cã, în
România,
numele
analizei
tranzacþionale este legat de
Asociaþia Românã de Analizã
Tranzacþionalã, singura asociaþie
profesionalã în acest domeniu,

Scris nu numai cu mintea, ci ºi cu tot sufletul,
cum mãrturiseºte autoarea, cursul Introducere
în analiza tranzacþionalã a cucerit cititorii, care
au umplut amfiteatrul ºi sala de seminar, unde,
uneori, studenþii sau masteranzii,, fascinaþi de un
asemenea univers, îl urmãresc stând în picioare,
pentru a cunoaºte acest sistem ºi comunitatea
analiºtilor ºi terapeuþilor, a savura o temã atât
de generoasã, a pãtrunde, în resorturile intime
ale relaþiei dintre analiza tranzacþionalã ºi
spiritualitate.
conºtiinþe, au lansat veritabile
provocãri, contribuind la afirmarea
analizei tranzacþionale ca un sistem
dinamic ºi viu.
Una dintre aceste personalitãþi
este Bert Hellinger, psihoterapeut
german care a oferit o teorie despre
aspecte psihogenealogice, precum
ºi o metodã de vindecare a
sufletului neamului ºi a
sufletului individual. Constelaþii
Familiale este denumirea metodei
sale, care se referã la astrologie
decât, poate, metaforic, ci la
reprezentãrile realizate de
persoanele din grupul de
participanþi. Figurã pitoreascã în
panoplia întemeietorilor de sisteme
terapeutice ale acestei lumi,
Hellinger, care a susþinut o
prelegere, în ziua de 8 februarie
2010, la Facultatea de SociologiePsihologie a Universitãþii Bucureºti,
spunea: Mãreþia unei persoane este
aceea care o face egalã cu ceilalþi.
Este deosebit de constructiv
faptul cã lucrarea dedicã un capitol

acreditatã de Colegiul Psihologilor
din România, recunoscutã de
European
Association
of
Transactional Analysis ºi de
Federaþia Românã de Psihoterapie,
ºi de o comunitate de analizã
tranzacþionalã excepþionalã, de
John Parr, care a conferenþiat ºi la
Facultatea de Sociologie-Psihologie
a Universitãþii Spiru Haret, luând
parte la Conferinþa Naþionalã de
Analizã Tranzacþionalã cu tema
Ataºament ºi Autonomie,
desfãºuratã în parteneriat cu aceastã
facultate.
Recunoscut ºi pe plan
internaþional, ca expert în Inteligenþã
emoþionalã, John Parr a elaborat
primul program de formare în
analiza tranzacþionalã, timp de ºapte
ani a locuit în România, a predat, a
avut proiecte cu firme importante, a
oferit ore de dezvoltare personalã
celor aflaþi în formare.

Paginã realizatã de
Adela DEAC
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OPINIA NAÞIONALÃ

Sã ne batem pentru a continua sã visãm
ºi sã gândim în limba românã

Testamentul spiritual pentru urmaºi al poetului Adrian PÃUNESCU, membru de onoare al AªM
DISCURS LA INTRAREA ÎN
ACADEMIA DE ªTIINÞE A MOLDOVEI
Onoratã Academie,
Domnilor oameni de culturã ºi ºtiinþã,
Domnule Preºedinte,
Fraþilor,
Ar trebui sã fim liniºtiþi, din moment ce, dupã cum stã scris în Ioan,
La început a fost Cuvântul, ºi Cuvântul era la Dumnezeu, ºi
Dumnezeu era Cuvântul. Dar putem fi liniºtiþi, când aceastã sfântã
tainã o ºtiu toþi ºi par dispuºi sã o foloseascã în interesul propriu?
Înrobirea limbilor a fost efectul pervers al supremului adevãr, cã la
început a fost cuvântul. Ca un ostaº credincios ºi onest, cultul limbii a
devenit prizonier ºi a fost schingiuit sã-ºi piardã înþelesul. Dincolo de
rãzboaiele devastatoare, nu s-a potolit o clipã rãzboiul cuvintelor.
Punerea unui popor sub semnul altei limbi decât cea pe care i-o dãduse
Dumnezeu n-a fost mai moralã decât agresiunea împotriva unor teritorii
ºi asumarea prin forþã a bogãþiei altor pãmânturi. În acest coºmar trãieºte
ºi moare lumea de mii ºi mii de ani. Aºa trãim ºi noi, sub toate structurile
ºi provocãrile care ne înconjoarã. Limba dacicã ºi limba latinã au intrat
într-o osmozã profundã, ca sã cuprindã înaltul ºi adâncul fiinþei româneºti.
Dar trãim într-un bloc european cu pereþii subþiri. Divina limbã românã
n-a putut sã nu fie, din când în când, în cursul formãrii ºi al practicãrii ei,
intersectatã de influenþe slave, maghiare, germane, franceze, poloneze,
evreieºti, turceºti, greceºti. Acestea au dat un farmec aparte limbii noastre.
ªi un plus de credibilitate. E o limbã vie, care nu-ºi refuzã nici mãcar câteva
ore de boemã, dar, în esenþã, românii din Alba Iulia, Chiºinãu, Baia Mare,
Timiºoara, Cernãuþi, Craiova, Orhei, Cluj-Napoca, Ploieºti, Mureº,
Constanþa, Iaºi se înþeleg, esenþial, în aceeaºi limbã românã.
Felul în care pun aromânii problema fatalitãþii limbii pe care o vorbesc
poate crea fiori poligloþilor iuþi de caracter. Cum spunea C. Belimaci,
poetul naþional al aromânilor:
Di sub plocile di morminþi
Pãrinteasca dimandare
Strigã-a noºtri buni pãrinþi
Ni spergiurã cu foc mare
-Blastemare s-aibã-n casã,
Fraþi di mumã ºi di-un tatã
Cari di limba lui se lasã!.
Noi, Armâni di eta toatã!
Aceeaºi pledoarie, din tranºeele Primului Rãzboi Mondial, marele
poet basarabean, preotul dr. Alexei Mateevici:
Limba noastrã-i limbã sfântã,
Limba noastrã-i o comoarã
Limba vechilor cazanii,
În adâncuri înfundatã
Care o plâng ºi care o cântã
Un ºirag de piatrã rarã
Pe la vatra lor þãranii.
Pe moºie revãrsatã.
Cu cât tragism ºi cu câtã simplitate a scris Grigore Vieru, marele
poet al regãsirii fraþilor ºi a cãrui umbrã o simþim încã printre noi,
testamentul sãu despre limba maternã:
ªi doar în limba ta
În aceeaºi limbã
Poþi râde singur,
Toatã lumea plânge,
ªi doar în limba ta
În aceeaºi limbã
Te poþi opri din plâns.
Râde un pãmânt.
Ci doar în limba ta
Iar când nu poþi
Durerea poþi s-o mângâi,
Nici plânge ºi nici râde,
Iar bucuria
Când nu poþi mângâia
S-o preschimbi în cânt.
ªi nici cânta,
Cu-al tãu pãmânt,
În limba ta
Cu cerul tãu în faþã,
Þi-e dor de mama
Tu taci atunce
ªi vinul e mai vin,
Tot în limba ta.
ªi prânzul e mai prânz.

De la Bucureºti, cel ce vã vorbeºte acum scria el însuºi:
Cum rar se mai poate da mânã cu mânã,
Cã unii au nunþi, iar ceilalþi funeralii,
Noi, hai sã vorbim, noi, mereu ilegalii,
Oriunde afla-ne-vom, Limba Românã.
Hotarele strâmbe, fãcute sã doarã,
Cãtuºe pun, iatã, pe þarã ºi þarã,
Când oare zãvorul putea-va sã sarã,
Rãpus dintre noi pentru ultima oarã?
Ne-au luat ºi provincii, ºi râuri, ºi fraþii,
Ne-au luat ºi putinþa de-a sta mânã-n mânã...
Ce triste trecând spre mormânt generaþii,
Dar este fãcut ºi ceva sã rãmânã.
Se aflã în noi - semn al singurei naþii Adânc-ilegala rostire românã.
ªi-am zis, în propriile mele testamente:
Mã rog pentru voi
ªi vã rog,
Pentru numele lui Eminescu,
Sã nu trãdaþi limba românã.
În urmã cu ºase decenii ºi ceva, mãicuþa mea, învãþãtoarea Floarea
Ispas, a trebuit sã plece cu abia nãscutul care eram, înapoi peste Prut,
sub presiunea din ce în ce mai durã a frontului.
 Nu-mi închipuiam, zicea tata, cã pierderea rãzboiului se va rãsfrânge
total asupra vieþilor noastre, asupra recoltelor noastre, asupra educaþiei
copiilor noºtri, asupra calitãþii pâinii noastre, asupra pensiei bãtrânilor
de prin sate ºi de prin oraºe, asupra limbii române. Parcã un plan diabolic
ºi amãnunþit a fost pus în operã, timp de douã decenii.
 Ce voiau, tatã?
 Sovietizarea ºi bolºevizarea României.
Dupã 1964, 1965, 1968, iarba proaspãtã a învins urmele de ºenile
ºi de abrutizare, românul s-a trezit la o nouã viaþã, peste toate criminalele
datorii de rãzboi ºi cote obligatorii pe care le plãteau þãranii români.
S-au petrecut, atunci, reforme cu faþa la popor. România îºi
recãpãtase dreptul unui minim acces la echilibrul mondial. Nu,
România nu devenise o þarã capitalistã. Dar era acea þarã din lume care
dezvolta raporturi de colaborare cu marile þãri capitaliste ale lumii. Nu ni
se micºorau dificultãþile, dar nu mai eram aºa de singuri pe lume.
Intelectuali români de toate vârstele au început sã cãlãtoreascã în Occident.
Cu aceastã ocazie, paradoxal, am descoperit ºi partea frumoasã a
Rãsãritului în mijlocul cãruia trãiam. Sâmburii libertãþii ne aduceau în
memorie istoria adevãratã ºi obligaþiile fraterne, faþã de toþi românii. Mari
creatori, de pe ambele maluri ale Prutului, ºi-au regãsit responsabilitatea în
destinul limbii care-i unea pe toþi românii. S-a spart Gulagul ºi frânturi de
mesaje ale fraþilor înlãnþuiþi au rãsunat îndatoritor în noaptea dintre noi. Atunci
am început sã aflãm numele eroicei poezii, arte ºi conºtiinþe basarabene, cea
care ar merita ea însãºi Premiul Nobel: Vieru, Matcovschi, Damian, Cimpoi,
Druþã, Codru, Loteanu,
Lari, Costenco, Doga,
Hadârcã, Vodã, Aldea
Teodorovici, Vatamanu,
Cãrare,
Teleucã,
S u c e v e a n u ,
Strâmbeanu, Tarlapan,
Valeriu Matei, Anatol ºi
Tudor Chiriac, Josu ºi
Ciubotaru.

S-a auzit peste toate zãbrelele chemarea lui Dabija: Doru-ni-i de
dumneavoastrã / Ca unui zid de o fereastrã.
A luminat continentul puterea doveditã de jertfã a grupului Ilaºcu, când
Ilie  condamnat la moarte  a strigat din cuºcã: Vã iubesc, Popor Român!
Pe fondul unei educaþii de familie curajoasã ºi corectã, am scris eu
însumi poezii care au devenit opere orale, pe toate teritoriile locuite de
români. N-aveam voie sã fac un singur pas dincolo de Prut, pânã în august
1990, când  într-un triumf de început de lume  fraþii artiºti basarabeni
m-au recuperat ºi m-au sãrbãtorit pe 30 august 1990, în Piaþa Marii Adunãri
Naþionale, de Ziua Limbii Române. De atunci am tot avut conflicte la graniþã
cu strãjerii imperiului, pentru ca, în 1994, sã devin prizonierul lui Smirnov,
rãpit de legiunea lui la Tighina. Dar ce importanþã mai are?
Au trecut aproape 67 de ani de la plecarea nou-nãscutului care
am fost, din Basarabia. Dar eu prima gurã de aer la Copãceni  Bãlþi
am primit-o de la Dumnezeu. Basarabia e ºi în structura mea, precum
e ºi Ardealul, cealaltã zeitate a credinþei mele de român  iubitor de
totalitatea româneascã. Am ºtiut ºi ºtiu câtã dreptate avea Const. Stere
sã lase ambelor maluri acest aforism incomparabil: Nicio picãturã de
energie moralã nu se risipeºte în zadar! Dovadã, peste ani, regãsirea
noastrã în ceea ce e scris la intrarea în Catedrala Reîntregirii de la Alba
Iulia: menirea de a fi împreunã a poporului român.
Cum aº putea considera decât ca o încununare a întregii mele vieþi,
decizia Academiei Republicii Moldova de a mi se face onoarea sã fiu
primit în rândurile sale? Martorii acelor ani nu mai sunt. E doar Basarabia
eternã, cu toate suferinþele ºi speranþele ei. ªi sunteþi dv., memoria
neamului. Vã mulþumesc recunoscãtor, cu atât mai mult cu cât
normalitatea, care e pentru toþi românii limba românã, a fost ºi  uneori 
mai este pentru mulþi dintre dv. ocazia unei lupte, a unei jertfe, nu o
simplã fatalitate geograficã.
Mã rog pentru sufletele martirilor basarabeni care au fost aruncaþi ºi
asasinaþi în gulagurile - siberiene ºi nesiberiene - staliniste, pentru credinþa
ºi lupta lor împotriva ocupaþiei ºi bolºevizãrii, în speranþa libertãþii ºi
regãsirii naþionale. ªi mã rog pentru sufletele martirilor ardeleni rupþi pe
roatã, aruncaþi de vii în gropi cu var nestins, pentru credinþa ºi lupta lor.
Parcã e un blestem cã peste unul dintre poeþii renaºterii basarabene a
trecut un camion, ca sã-i zdrobeascã oasele ºi credinþa. L-am omagiat ºi
atunci, de la Bucureºti, îl omagiez ºi acum, la Chiºinãu. Dumnezeu sã te
binecuvânteze, poete Dumitru Matcovschi!
A fost stigmatul ºi a fost nobleþea, norocul destinului meu sã caut,
încã de tânãr, totalitatea româneascã. Fie cã am gãsit-o în forþa destinicã
a Ardealului, fie cã am descoperit-o în tragismul basarabenilor ºi
bucovinenilor, fie cã m-a luminat geniul lingvistic oltenesc, cã am auzit
Doina mântuitorului nativ - moldovean Eminescu pe râurile interioare,
fie cã am ucenicit la ºcoala de stilisticã munteneascã, fie cã m-a atras
înflorirea sudicã a spiritualitãþii aromâne, n-am pregetat sã trec Oceanul,
în 1970, spre a-l cunoaºte pe Mircea Eliade, marele scriitor ºi academician
cãruia i s-a refuzat Academia. În zile ºi nopþi fãrã seamãn, am realizat
împreunã un dialog care se înscrie în actele de început ale epocii moderne
a istoriei României.
Nu trebuie sã vã spun eu cum mi s-a pãrut cã sunã, la Chicago, în
mijlocul Americii, cursurile sale despre universalitatea miturilor ºi
legendelor româneºti. Aveam 27 de ani când am aflat uimit ce bogatã,

nobilã ºi modernã este limba românã. De 40 de ani, mã hrãnesc din
mãrturisirea lui Mircea Eliade: Scriu în limba românã, limba în care
visez ºi nu mã mai satur sã mã bucur de acest dar al firii: limba românã.
Nu avusesem pânã atunci distanþa corespunzãtoare pentru a-i mãsura
altitudinea. Dar, dacã omul de culturã, recunoscut ca atare de filosofi ºi
scriitori de vârf ai omenirii, mi-a procurat aceastã revelaþie, pot la rândul
meu sã vã spun astãzi dumneavoastrã, academicienilor Republicii
Moldova, oamenilor de ºtiinþã ºi de culturã ai acestui pãtimit pãmânt,
care a produs lacrimi, istorie ºi genii, cã am avut norocul sã descopãr
totalitatea româneascã nu numai geografic, nu numai istoric, dar ºi
metafizic, în adâncimile insondabile ale gândului eliadesc.
Mircea Eliade era atunci mai tânãr decât sunt eu azi. Deºi nu mi-a
lipsit vocaþia pentru limbi strãine, deºi mi-a plãcut din când în când sã recit
în puternica limbã rusã Mne grusno na tebea smatret sau în muzicala
spaniolã La muerte me esta mirando des las torres de Cordoba sau în
rotunda limbã englezã The answer, my friend/ Is blowing in the wind
sau în italiana liturgicã lasciate ogni speranza, voi que entrate sau în
universala francezã Allons, enfants de la patrie, deºi respect toate limbile
pãmântului, chiar ºi pe cele ale adversarilor tradiþionali ai poporului meu,
trãiesc, mã îmbolnãvesc, mã vindec, lucrez, visez ºi scriu în limba
românã, limba în care, atunci când voi muri, îmi voi încredinþa sufletul
lui Dumnezeu, sã facã El ce crede cu acest suflet, pentru mai binele
românilor de pretutindeni. Doamne, ocroteºte-i pe români!
ªi mã închin lui Eminescu, spiritul suprem al totalitãþii româneºti:
Nu credeam sã-nvãþ a muri vreodatã. El este grinda pe care s-a
construit neamul. Oricât de multe bariere s-ar aºeza între noi, noi nu ne
putem muta din Eminescu, ne regãsim în Eminescu, cifrul secret al
eternitãþii noastre incoruptibile.
Oricâte reverii ne-ar oferi limba românã, nu putem sã nu-i cerem
iertare, pentru toate stagnãrile ºi laºitãþile, pentru toate erorile ºi
încãpãþânãrile de care nu totdeauna am ºtiut sã ne ferim. Aºa se cuvine,
cred, sã-mi închei mãrturisirea de credinþã cãtre Academia Moldovei.
ªi Prutul ne ghilotineazã,
De toatã trãdarea aceasta,
Tu, iartã-ne, limbã românã!
De toatã pornirea pãgânã,
De toatã vânzarea de frate,
De harta aceasta bolnavã
Tu, iartã-ne, limbã românã!
ªi scoasã silit din þâþânã,
De Legi ºi Tratate mizere,
De toatã supunerea oarbã,
Tu, iartã-ne, limbã românã!
De toatã iuþeala de mânã,
De toatã uitarea de sine,
De noi, ce-am ajuns interjecþii
Tu, iartã-ne, limbã românã!
ªi oameni cu fruntea-n þãrânã,
De toþi surdomuþii ce suntem,
De felul cum trecem Ardealul,
Tu, iartã-ne, limbã românã!
Ca marfa, din mânã în mânã,
De cinica negustorie,
De-aceste concesii, ce þara
Tu, iartã-ne, limbã românã!
O ranã o fac sã rãmânã,
De-aceste nedrepte hotare,
De singurãtatea în care
De neamul acesta, ce moare,
Moldova furatã se-ngânã
Tu, iartã-ne, limbã românã!
Sã rãmânem credincioºi rãdãcinii noastre, sã ne batem pentru
dezvoltarea ºi prosperitatea ambelor maluri ale Prutului, pentru
regãsirea noastrã în Europa ºi în spaþiul legitim
al spiritualitãþii româneºti, pentru diversitatea
ºi integritatea culturii naþionale, pentru unitatea
neamului, pentru demnitatea de a fi români 
oriunde ne-am afla  ºi pentru a continua sã
visãm ºi sã gândim în limba românã.

Adrian PÃUNESCU
Chiºinãu, 30 august 2010

LAUDATIO
pentru poetul Adrian PÃUNESCU
rostit de Gheorghe DUCA,
preºedintele Academiei de ªtiinþe a Moldovei
Distinºi membri ai Academiei de ªtiinþe a
Moldovei ºi reprezentanþi ai universitãþilor din
republicã,
Dragi intelectuali veniþi din toate colþurile
Republicii Moldova,
Iubite frate Adrian PÃUNESCU, senator în
Parlamentul României,
Stimaþi ambasadori, deputaþi, miniºtri,
oameni de culturã ºi jurnaliºti,
Sãrbãtoarea Naþionalã Limba noastrã cea
Românã este cea mai mare ºi mai scumpã
cucerire istoricã a noastrã de dupã 1940.
Republica Moldova fiind unicul stat din lume,
care are un Imn dedicat limbii ºi o zi naþionalã
de cinstire a limbii strãmoºeºti.
Trãim astãzi clipe memorabile, marcate de
o puternicã simþire naþionalã. Mã cuprind emoþii
asemãnãtoare celor din anul astral al neamului
nostru 1989...
Din 2004, an în care am instituit aceastã tradiþie
a adunãrilor festive întru cinstirea Limbii Române,
- fiecare ºedinþã a fost una deosebitã, de suflet.
ªi totuºi, ºedinþa de astãzi este una cu totul
specialã: primim acasã un fiu al neamului, care s-a
nãscut pe acest picior de plai, care a cântat acest
pãmânt în versurile sale, trãind alãturi de noi patimile
istorice prin care ne-a fost dat sã trecem. Îl primim nu
ca pe un fiu rãtãcitor, ci ca pe un luptãtor ºi mare
învingãtor, care s-a afirmat plenar departe de baºtinã
ºi se întoarce acasã cu o comoarã plinã de podoabe
spirituale. Îl avem pentru prima oarã aici, la Academia
de ªtiinþe, pe unul dintre cei mai mari scriitori români
contemporani, Adrian PÃUNESCU, pe care marele
nostru poet Grigore VIERU l-a definit un clasic în
viaþã al poeziei româneºti. Aºadar, dragi colegi ºi
prieteni, rãmânem fideli tradiþiei Academiei de ªtiinþe
a Moldovei, de a sãrbãtori Ziua Naþionalã Limba
noastrã cea Românã, alãturi de o mare personalitate
a neamului nostru. De aceastã datã, alãturi de noi este
poetul Adrian PÃUNESCU, un ctitor de cuvinte ºi
un strãlucit valorificator al Limbii Române. Maestre,
vã spunem: BINE AÞI VENIT ACASÃ!(...)
Dragã prietene Adrian PÃUNESCU,
Stimaþi colegi,
Academia de ªtiinþe a Moldovei, în calitate
de cel mai prestigios templu al ºtiinþei ºi culturii,
reprezintã astãzi: 52 de membri titulari, 53 de
membri corespondenþi, 53 membri de onoare ºi
13 Doctori Honoris Causa.
Astãzi, fiind vorba de membrii de onoare ai
AªM, voi sublinia faptul cã printre aceºtia se
numãrã laureaþii premiului Nobel - ALFIOROV
Jores ºi GHINZBURG Vitalii, savanþi cu renume
mondial, precum PATON Boris (Ucraina),
CAPIÞA Serghei (Rusia), Thierry de
MONTBRIAL (Franþa), Van GUNDY (USA),.
Membri de onoare ai Academiei de ªtiinþe a
Moldovei sunt mari personalitãþi româneºti,
academicienii: Ionel HAIDUC, Eugen SIMION,
Cristofor SIMIONESCU, Maya SIMIONESCU,
Florin TÃNÃSESCU, Florin FILIP, Gleb
DRÃGAN, Mihai DRÃGÃNESCU.
Dragi colegi,
Astãzi, afirmãm cu mândrie cã, la 12 august
2010, rândurile noastre s-au completat cu o
personalitate marcantã a neamului. La demersul
Institutului de Filologie din 20 iulie 2010, aprobat
la 28 iulie 2010 de Consiliul Suprem pentru

ªtiinþã ºi Dezvoltare Tehnologicã al AªM,
Adunarea generalã a membrilor Academiei de
ªtiinþe a Moldovei a hotãrât, prin vot unanim, sã-l
aleagã în calitate de membru de onoare al
Academiei de ªtiinþe a Moldovei pe scriitorul
Adrian PÃUNESCU, care este ºi senator viager
în regatul miraculos al Limbii Române. Titlul de
membru de onoare a fost acordat marelui scriitor
pentru promovarea limbii, literaturii ºi culturii
române, a adevãrului ºtiinþific privind Limba
Românã în Republica Moldova. De asemenea,
pentru contribuþia sa substanþialã la procesul de
apropiere a celor douã maluri ale Prutului.
Maestre, ne bucurãm cã aþi fãcut tot posibilul ºi
chiar imposibilul ca sã ajungeþi la Chiºinãu ºi sã
sãrbãtorim împreunã Ziua Naþionalã a Limbii Române.
Eminentul poet, publicist, prozator ºi om
politic Adrian Pãunescu s-a nãscut la 20 iulie
1943, în comuna Copãceni, judeþul Bãlþi,
Basarabia, într-o familie de învãþãtori. Este
considerat unul dintre cei mai prolifici poeþi
români contemporani, reuºind sã editeze peste
50 de cãrþi de poezie, publicisticã, prozã. Alte
ºapte volume urmeazã sã vadã lumina tiparului,
între care un roman ºi memoriile sale pe care le
aºteaptã toatã lumea.
Scriitorul Adrian PÃUNESCU este un nume
inconfundabil, are niºa sa specialã sau raftul sãu
unic în biblioteca literaturii române. Este vorba
de poezia socialã, politicã, de atitudine sau
pledoarie, în care îmbinã de minune liricul cu
polemicul, precum avea sã remarce cu admiraþie
un alt mare scriitor român, Marin SORESCU. A
debutat ca poet în anul 1960, dar debutul sãu
editorial a avut loc cinci ani mai târziu cu volumul
Ultrasentimente. A fost remarcat imediat de critica
literarã ºi colegi, impunându-se ca un spirit
vulcanic, nonconformist, stãpân pe cuvinte ºi
promotor al unei limbi române elevate, generator
de metafore ºi sensuri inedite, voce de haiduc ºi
dicþie de actor. Pe Adrian PÃUNESCU era
imposibil sã nu-l observi la tribuna Cuvântului,
or, aºa cum menþiona acad. Mihai CIMPOI poezia
lui era una mesianicã, ultrasentimentalã,
gigantescã, având o tonalitate generalã de plânset
universal. Adrian PÃUNESCU avea tot ce-i
trebuia unui poet dãruit de Dumnezeu ca sã
cucereascã inimile cititorilor...
Se spune cã, dupã debutul poetului Adrian
PÃUNESCU, mai mulþi scriitori au venit la
marele poet Nichita STÃNESCU, care era deja
afirmat, ºi i-au spus: Nichita, a mai apãrut un
mare poet, Adrian PÃUNESCU, ce facem?, la
care Nichita STÃNESCU, cunoscut prin
generozitatea lui proverbialã, le-a zis: Cum ce
facem?! Sã-l iubim!. Aºa a fost în urmãtoarele
câteva decenii. Cititorii, iubitorii de muzicã
l-au îndrãgit pe Adrian PÃUNESCU, care a
devenit un poet foarte ºi foarte popular pentru
spiritul sãu de luptãtor, marcat, totodatã, de un
lirism impresionant, tulburãtor pânã la lacrimi.
Sã ne amintim aici de poezia devenitã cântec
Rugã pentru pãrinþi, cunoscutã la noi ca
Enigmatici ºi cuminþi, piesã interpretatã de
ªtefan Hruºcã sau sã menþionãm un alt poem
zguduitor dedicat pãrinþilor  Repetabila povarã.
L-am auzit de douã ori pe marele actor Florin
Piersic povestind aceastã poezie ºi în ambele
cazuri a lãcrimat, iar cu el ºi spectatorii. Au
recitat astãzi aceastã poezie ºi elevii Liceului
Academiei de ªtiinþe a Moldovei:

Cine are pãrinþi, pe pãmânt,nu în gând,
Mai aude ºi-n somn ochii lumii plângând.
Cã din toate ce sunt, cel mai greu e sã fii
Nu copil de pãrinþi, ci pãrinte de fii...
Cu regret, Adrian PÃUNESCU n-a avut
noroc doar de iubirea semenilor, aºa cum îl
binecuvântase Nichita STÃNESCU, pentru cã
talentul sãu ºi celebritatea cuceritã, au trezit
invidia atât a unor colegi, cât ºi a regimului
Ceauºescu. Una dintre explicaþii o gãsim într-un
interviu cu regretatul nostru poet Grigore VIERU,
acordat în anul 2007, care a sãrit sã-l apere pe
fratele sãu Adrian: ..Nu inventatele sale pãcate
ideologice l-au pedepsit ºi-l pedepsesc dupã 1990
încoace, ci invidia ºi ura pentru neobiºnuitul sãu
har. Adrian PÃUNESCU rãmâne un poet de geniu
ºi un nebun de mare curaj bãrbãtesc pentru
vremurile în care ºi-a scris cãrþile.
Sãnãtate ºi multã creativitate, maestre
Adrian PÃUNESCU! Dacã unii bat în Dvs cu
atâta osârdie, înseamnã cã faceþi ceva foarte bun
pentru România ºi R. Moldova, înseamnã cã
sunteþi pe calea cea dreaptã. Aºa sã o þineþi!
Apropo de acuzaþiile de colaboraþionism cu
regimul comunist. Nimeni nu-i perfect. ªi
marilor scriitori Grigore VIERU, Nichita
STÃNESCU, Ion DRUÞÃ li s-au adus asemenea
învinuiri, dar trebuie sã þinem cont de faptul cã
am trãit TOÞI niºte timpuri cumplite pentru
spirit, iar ca sã-þi aparã o carte, - fie la Chiºinãu,
Bucureºti sau Moscova, - erai forþat sã plãteºti
o taxã la vama atotputernicului partid. Uitãm
cã graþie acestor poezii sau fraze de compromis
au apãrut mii ºi mii de pagini de literaturã
veritabilã cu care noi, cititorii, am fost educaþi,
apãraþi de acelaºi regim ateu ºi antiuman, am
supravieþuit ca neam, ne-am pãstrat limba,
tradiþiile, ne-am cunoscut, fie ºi printre rânduri,
istoria. În ceea ce-l priveºte pe oaspetele nostru
drag, poetul Adrian PÃUNESCU, acesta, chiar
ºi-n timpuri de temut, a protestat contra cenzurii
ºi mediocritãþii, a spus lucruri grele la adresa
regimului comunist. Un exemplu elocvent este
poemul Analfabeþilor, publicat în 1980, în revista
Flacãra, pentru care a ºi fost pedepsit ulterior:
...V-am spus sã vã astâmpãraþi ºi voi,
Cenzori capricioºi ai vremii mele,
C-o sã vã coste scump mãruntul moft,
De a ne face nouã zile grele.

...V-am spus cã vremurile s-au schimbat
ªi cã situaþia e mai complexã,
Nu-i intelectualul - servitor.
Cultura nu-i ceva ca o anexã...
În contextul CENZURII, care înãbuºã
spiritul creator, þin sã-i spun publicistului Adrian
PÃUNESCU un lucru extraordinar despre
impactul unei poezii de-ale sale asupra
publicului din R. Moldova. Este vorba de poezia
Dvs Antiprimãvara, care, la prima vedere pare
o poezie de dragoste nefericitã, cântatã cu multã
durere de Vasile ªEICARU. Îmi spunea zilele
acestea Luminiþa DUMBRÃVEANU, o
cunoscutã prezentatoare de la Radio Chiºinãu,
cã, în primãvara anului 1994, când s-a schimbat
puterea, iar la Radioteleviziunea Naþionalã s-a
instaurat neagra cenzurã, redactorii de la Radio
au gãsit o modalitate subtilã de a protesta, dãdeau
în permanenþã pe post cântecul Antiprimãvara,
în care se spunea:
Ce dacã vine primãvara?
Atâta iarnã e în noi,
Cã martie se poate duce
Cu toþi cocorii înapoi.
...Primãvarã, care-ai fost
Nu veni, n-ai nici un rost.
Poþi sã pleci, suntem reci
Iarnã ni-i pe vecï.
Vom menþiona în continuare câteva dintre cele
mai cunoscute volume de autor ale scriitorului
Adrian PÃUNESCU: Ultrasentimente (1965);
Istoria unei secunde, care a încântat o lume
întreagã, volum cenzurat de partid în anul 1971;
Iubiþi-vã pe tunuri (1981); Totuºi iubirea (1983);
Sunt un om liber (1989); Bieþi lampagii (1993) poezia din titlu fiind cântatã la noi de folkistul
Igor Þurcanu; Noaptea marii beþii (1993);
Infracþiunea de a fi (1996); Pânã la capãt (2002);
romanul scris în tinereþe, dar tipãrit acum 
Vinovat de iubire. Ultimul titlu justificã aprecierea
criticului literar Petru POANTÃ, potrivit cãreia
Adrian PÃUNESCU este în fond aproape un
fanatic îndrãgostit de viaþã. Trãieºte totul cu o
frenezie uluitoare, cu un fel de disperare...
Întorcându-mã la volumul Noaptea marii beþii,
þin sã menþionez faptul cã poezia, care a dat titlu
cãrþii, a fost ultima cântatã de legendarii Ion ºi
Doina Aldea TEODOROVICI, martirii noºtri
striviþi într-un accident suspect. La Radio
Chiºinãu se pãstreazã aceastã înregistrare de

amator ºi se spune cã e realizatã în casa scriitorului
Adrian PÃUNESCU, chiar înainte de a pleca la
drumul de noapte, care ni i-a prãpãdit. Dacã
greºesc, dl PÃUNESCU va face precizãrile de
rigoare. Sã mai reþinem faptul cã în aceastã carte
Adrian PÃUNESCU dedicã o Doinã zguduitoare
Doinei Aldea Teodorovici. De altfel, acad. Mihai
CIMPOI avea sã observe cã în opera poetului
Adrian PÃUNESCU drama Basarabiei este pusã
ca la Mateevici, ca la poeþii basarabeni interbelici
(...) ºi postbelici (Grigore VIERU, Arcadie
SUCEVEANU, Nicolae DABIJA ºi optzeciºtii)
sub semnul tragic al crucificãrii christice....
Sã trecem acum în revistã ºi câteva titluri de
poezie cunoscute cititorilor ºi publicului din R.
Moldova, în special graþie cântecelor care l-au fãcut
extrem de popular aici: ªi totuºi existã iubire;
Niciodatã sã nu uitãm de cei mai triºti ca noi;
Colindul gutuii din geam sau Galbenã gutuie,
cântate de formaþia cenaclului Totuºi iubirea; Rugã
pentru pãrinþi de ªtefan HRUªCÃ; Citeºte numai
la final; La adio, tu, Actorul, Antiprimãvara,
interpretate de Vasile ªEICARU; Iertãrile sau Ai
sã mã ierþi în fiecare noapte, cântate la noi de
grupul CATHARSIS; Se urcã Basarbia pe cruce;
Mãi soldat de grãnicer, cântate de Tudor
GHEORGHE; Maluri de Prut, celebra piesã, care
ne-a unit ºi mobilizat, interpretatã sfâºietor de durut
de Ion ºi Doina Aldea TEODOROVICI. Nu vom
exagera, dacã vom spune cã scriitorul Adrian
PÃUNESCU este un om al recordurilor, un
campion olimpic al culturii general româneºti:
1). Volumul sãu antologic Poezii de pânã azi,
apãrutã în 1978, în celebra Colecþie pe care o
cãutam toþi pe la Cernãuþi, Odessa, Moscova, a
apãrut într-un tiraj de 155 mii de exemplare, bãtând
astfel un record mondial la capitolul POEZIE;
2). Cãrþile scriitorului Adrian PÃUNESCU
au un tiraj total de un milion de exemplare,
record pentru un poet român în viaþã;
3). Volumele sale de poezie însumeazã în total
peste 300 de mii de versuri, depãºind astfel
epopeea Indiei antice Mahabharata, care are 215
mii versuri, fapt ce l-a determinat pe fostul
preºedinte al Academiei Române, Eugen SIMION
sã-l declare pe poetul Adrian PÃUNESCU fãrã
asemãnare nu numai în istoria literaturii române,
ci ºi în literatura universalã;
4). Tot criticul literar Eugen SIMION
semnaleazã un alt record: Poetul Adrian
PÃUNESCU a reuºit, în anii totalitarismului, sã
mobilizeze masele, îndeosebi noua generaþie,
întru receptarea poeziei ºi muzicii tinere,

umplând pânã la refuz stadioanele României,
realitate fãrã asemãnare la scarã planetarã....
Bineînþeles, ultimul record nominalizat este
legat de celebrul Cenaclu de poezie, muzicã folk
ºi rock Flacãra, condus de scriitorul Adrian
PÃUNESCU, care l-a fãcut popular ºi în actuala
R. Moldova. Dar acesta nu e singurul record legat
de Flacãra. În perioada din 1973 pânã în 1985,
când a fost interzis, Cenaclul supranumit al
generaþiei în blugi, al tinerilor  un adevãrat
fenomen de masã  a susþinut 1615 spectacole în
faþa a mai mult de 6 milioane de spectatori. Fãcând
unele compromisuri în relaþiile cu regimul totalitar
de atunci, Adrian PÃUNESCU a fãcut un serviciu
enorm poporului român: a descãtuºat masele, în
special tinerii; i-a tratat de limbajul de lemn,
învãþat la ºcoalã ºi auzit la radio, servindu-le o
limbã românã literarã; a lansat ºi relansat pe scena
muzicii româneºti zeci de artiºti, care nu se ºtie
dacã ar fi rãzbãtut vreodatã pe marea scenã. Sã
dãm doar câteva exemple: Vasile ªEICARU,
ªtefan HRUªCÃ, Ducu BERTZI, Victor
SOCACIU, Nicu ALIFANTIS, George
NICOLESCU, Anda CÃLUGÃREANU,
Mãdãlina MANOLE, cea care ne-a pãrãsit recent,
iar Adrian PÃUNESCU a ieºit la televiziune sã-i
apere memoria. Iatã ºi grupuri de legendã, afirmate
deja, care participau la cenaclul Flacãra: Mondial,
Phoenix. Nu în zadar, scriitorului Adrian
PÃUNESCU i se spune pãrintele unei generaþii
de artiºti sau pãrintele cu cei mai mulþi copii din
România. Anul acesta, în luna iunie, s-au împlinit
25 de ani de la interzicerea Cenaclului Flacãra, o
adevãratã salvare pentru cei din Moldova
sovietizatã. Mii ºi mii de basarabeni fugeau, luni
dupã-amiazã, de la lecþii sau de la serviciu ca sã
asculte în mod clandestin transmisiunea
spectacolelor de la Radio Bucureºti, savurând
frumoasa limbã românã ºi minunatele melodii, care
dãdeau basarabenilor speranþã... Grigore VIERU
afirma într-un interviu: prin excepþionalele sale
cãrþi de poezie, prin istorica publicaþie Flacãra,
prin celebrul Cenaclu Flacãra, Adrian
PÃUNESCU ctitorise o altã Românie. Pentru
basarabeni el devenise un profesor de limba
românã, de literaturã ºi istorie a neamului.
Maestre, Adrian PÃUNESCU vã mulþumim
mult pentru aceste lecþii de limbã românã ºi de
demnitate naþionalã! Vã mulþumim ºi pentru cã
aþi avut deschise întodeauna uºile casei pentru
cei veniþi de la Chiºinãu, cã aþi sãrit sã-i ajutaþi
sau sã-i apãraþi pe basarabenii noºtri: Grigore
VIERU, Ion ºi Doina Aldea TEODOROVICI,
Nicolae DABIJA, Leonida LARI, Ilie ILAªCU
ºi mulþi alþii, pentru susþinerea cãrora nu v-aþi
cruþat nici timpul, nici forþele, nici sãnãtatea!
Aveþi toatã recunoºtinþa noastrã pentru opera
Dvs, dar ºi pentru faptele Dvs concrete pentru
moldovenii din stânga Prutului, inclusiv din
Transnistria unde, în timpul rãzboiului din 1992,
aþi avut curajul sã ajungeþi pentru a ridica
moralul combatanþilor noºtri cu poezii ºi muzicã.
Titlul de membru de onoare al Academiei
de ªtiinþe a Moldovei constituie o recunoaºtere
din partea comunitãþii ºtiinþifice de la Chiºinãu
a meritelor Dvs incontestabile în dezvoltarea
limbii ºi literaturii române, în apropierea celor
douã maluri ale Prutului, care trãiau alãturi,
dar de fapt pe hãrþi diferite, precum scrieþi
într-o poezie cântatã (Mãi soldat de grãnicer).
Domnule academician Adrian PÃUNESCU,
vã felicitãm din toatã inima, vã urãm multã sãnãtate
- cã-i mai bunã decât toate, noi energii creatoare,
bucurii editoriale pentru cele ºapte cãrþi în
manuscris ºi sperãm într-o colaborare plinã de rod
ºi de-acum încolo, întru realizarea tuturor
idealurilor naþionale, pentru care aþi luptat o viaþã!
La mulþi ani ºi toþi fericiþi! Sã menþineþi în
continuare viu în suflet sloganul Dvs: Pânã la capãt
pentru poporul meu, aºa sã mã ajute Dumnezeu!
La mulþi ani pentru Regina noastrã - Limba
Românã! La mulþi ani, Republica Moldova!
Chiºinãu, 30 august 2010
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Istoria cu învãþãturã
Valeriu RÂPEANU: În luna februarie
s-au împlinit 65 de ani de la Conferinþa de la
Yalta, iar, la 6 martie, ca urmare sau ca primã
urmare a Conferinþei de la Yalta, în România este
instaurat Guvernul dr. Petru Groza. Cei care am
trãit acea perioadã, copii fiind, ne aducem aminte
despre sfârºitul lunii martie, când mergeam
la cinematograf, atunci erau Jurnale
cinematografice, primele subiecte erau
manifestaþiile la care se auzea: Trãiascã
Guvernul dr. Petre Grozea, care a dat pãmânt
þãranilor! Domnule academician, Yalta a rãmas
un simbol, Yalta este localitatea de la malul Mãrii
Negre, din Crimeea, localitate balneoclimatericã, unde s-a realizat un film celebru,
chiar în perioada sovieticã, Doamna cu cãþelul,
dar nu acest film îl vom discuta; în apropiere de
Yalta este casa lui Cehov
Dar acolo s-a
întâmplat un eveniment, între 4 ºi 11 februarie,
care avea sã rãmânã ca un simbol tragic al istoriei
noastre. La Yalta s-au întâlnit, cum se numeau
atunci, cei trei mari: Roosevelt, preºedintele
Americii, Churchill, primul ministru al Angliei,
ºi Iosif Visarionovici Stalin. Când s-a hotãrât
conferinþa, s-au improvizat, cât mai repede,
reºedinþele, au participat peste o mie de
specialiºti pe lângã ei, consilieri etc. Americanii
ºi englezii s-au plâns cã bãile nu prea erau gata;
se plângeau chiar de ploºniþe. Nu putea sã fie
totul bine. Dar, trecând peste aceste lucruri, ce
reprezintã Yalta în istoria omenirii?
Florin CONSTANTINIU: Cred cã în jurul
Conferinþei de la Yalta s-a creat un mit, care este
în primul rând un produs al politicii franceze.
Franþa a fost absentã de la Conferinþa de la Yalta ºi
generalul De Gaule a resimþit violent frustrarea
pentru neinvitarea sa; francezii s-au strãduit sã
prezinte aceastã Conferinþã ca marcând divizarea
Europei în douã mari zone de influenþã, una,
sovieticã, ºi, cealaltã, americano-englezã. ªi cartea,
care a exprimat cel mai concis în titlul ei aceastã
idee, este binecunoscuta lucrare a lui Arthur Conte
Yalta sau împãrþirea lumii, care a proiectat
aceastã idee a unei divizãri a continentului în timpul
discuþiilor din 4-11 februarie 1945. Din aceastã
perspectivã, documentele nu confirmã punctul de
vedere francez.
Valeriu RÂPEANU: Cartea a avut un
succes extraordinar, ieºit din comun. Un
bestseller, pentru cã a fost prezentatã într-o
emisiune la televiziune. Autorul a devenit mai
târziu preºedinte-director general al televiziunii
franceze ºi a scris multe cãrþi, de o anumitã
facturã, o istorie, sã zicem, popularizantã.
Florin CONSTANTINIU: Nu e o istorie de
erudiþie. ªi, dacã-mi permiteþi, fiindcã
dumneavoastrã aþi spus la început, aþi evocat
câteva aspecte pe care le-aþi calificat poate de
frivole, dar, ca sã explic succesul cãrþii lui Conte,
o sã-mi îngãdui sã aduc aici ºi eu o laturã
anecdoticã: Arthur Conte a izbutit sã asocieze o
tratare ºtiinþificã a raporturilor dintre cei trei mari
cu partea anecdoticã, care dã culoare ºi face
deliciu unei lecturi. De pildã, acest episod:
sovieticii urmãreau foarte atent, în coºurile de
hârtii din sala de conferinþe, hârtiile pe care le
aruncau delegaþiile americanã ºi englezã, pentru
a vedea dacã existã un secret, care ar putea fi
cules. Mã rog, aceastã obsesie a sovieticilor de
a încerca întotdeauna sã smulgã tainele
adversarului sau ale amicului, în cazul de faþã.
Or, la una dintre aceste ºedinþe, Churchill era
descheiat la pantaloni ºi atunci sora sa,
Alexandra Cadogan, i-a trimis un bilet cu
urmãtorul conþinut: colivia este deschisã.
Churchill ºi-a dat seama despre ce este vorba,
ºi-a corectat þinuta, deci s-a încheiat, dar i-a
rãspuns lui Cadogan, tot un bilet de hârtie:
pasãrea este prea bãtrânã, pentru a-ºi putea
lua zborul. ªi Conte se amuza gândindu-se cã
sovieticii vor fi crezut cã în acest schimb de
mesaje ar fi ascuns cine ºtie ce secret, care era
cifrat. În realitate, era o chestiune mãruntã.
Valeriu RÂPEANU: Bine, ºi consumul de
whisky...
Florin CONSTANTINIU: Desigur ºi
consumul de whisky, de altminteri, pentru cã aþi
spus dumneavoastrã de problema ploºniþelor,
adaug: din primul moment când Churchill a aflat
despre locul de întâlnire, la Yalta, i-a trimis o
notã lui Roosevelt, în care spunea: e locul cel
mai nepotrivit pentru o conferinþã, aud cã acolo
sunt ploºniþe, pe care însã va trebui sã le
combatem cu o mare cantitate de whisky, ceea
ce pentru el nu era greu, mã refer la whisky...
Acum, revenind la lucruri serioase, vreau sã spun
urmãtorul lucru: cã aceastã Conferinþã de la Yalta
este consecinþa imediatã a întâlnirii ChurchillStalin din octombrie 1944, când s-a încheiat
acordul de procentaj. ªi de ce a fost o consecinþã
a acestor întâlniri? Pentru cã atunci Churchill
era foarte grãbit sã se întâlneascã cu Stalin pentru
a salva Grecia, pentru a pune la adãpost Grecia
de o prezenþã militarã sovieticã. Fiindcã între
Marea Britanie ºi Uniunea Sovieticã exista un
acord pe trei luni, în vara lui 1944, de delimitare
a sferelor de interese în Europa de Sud-Est ºi
acest Acord expirase la începutul lui octombrie.
Deci, pentru Churchill, era vital sã ajungã la
întâlnirea cu Stalin din octombrie 1944, ori
Roosevelt era în campanie electoralã în
momentul acela, ºi a atras atenþia cã nicio
problemã nu poate fi discutatã fãrã prezenþa
Statelor Unite. ªi, atunci, s-a hotãrât ca imediat
ce preluarea puterii de noua administraþie avea
sã fie realizatã, sã aibã loc, în octombrie 1944,
o întâlnire Churchill-Stalin ºi, în februarie 1945,
o întâlnire Roosevelt-Stalin-Churchill. Ca sã
revin la ideea cu care am început, aceastã
împãrþire, în mãsura în care a existat o împãrþire
în sfere de influenþã, ea s-a consumat în
octombrie 1944 ºi a fost, ca sã spun aºa,
acceptatã tacit în februarie 1945.
Valeriu RÂPEANU: Acordul de procentaj,
textul englezesc îi aparþine lui Churchill... Deci,
document olograf. Stalin, mai ºiret, nu a scris
cu mâna lui...
Florin CONSTANTINIU: Acea bifare din
colþul din dreapta sus, aceea aparþine lui Stalin,
e traducerea care s-a fãcut...
Valeriu RÂPEANU: Churchill a fost mai
spontan, a scris cu mâna lui, este ceea ce se numeºte
petecul de hârtie. România este prima...
Florin CONSTANTINIU: Chiar prima, ºi a
existat, vedeþi, creionul lui Stalin acoperã procentul
referitor la România. A existat ipoteza aceasta, dar
care nu se confirmã, care a circulat la început
printre cei care au vãzut acest document, ºi anume
cã Stalin ar fi acceptat doar procentul privind
România. Nu, Stalin nu a acceptat numai acest
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procent, însã, în zilele urmãtoare, între ministrul
de externe englez, Pitt, ºi comisarul poporului
pentru afacerile strãine, Molotov, au fost negocieri
ºi aceste procente au fost modificate, în sensul cã
în cazul Bulgariei, de la 75-25, s-a ajuns la 80
pentru Uniunea Sovieticã ºi 20 pentru angloamericani, ºi la fel Ungaria...
Valeriu RÂPEANU: Care era 50-50...
Florin CONSTANTINIU: Da, s-a ajuns tot
la 80-20...
Valeriu RÂPEANU: În cazul României, nu
mai avea ce, pentru cã noi eram de la început 90-10.
Florin CONSTANTINIU: Da, ºi în toate
variantele, care s-au discutat, procentul pentru
România a rãmas întotdeauna 90-10, iar, în ceea
ce priveºte Grecia, procentul a fost 90% pentru
anglo-americani ºi 10% pentru Uniunea Sovieticã.
De fapt, ideea de bazã în tot acest procentaj a fost:
România în schimbul Greciei. Uniunea Sovieticã
ia România, englezii, cu acordul Statelor Unite,
iau Grecia. S-a realizat, s-a parafat, aº spune cã a
fost bãtut în cuie, în privinþa acordului de
procentaj, acest schimb, România pentru Grecia,
a rãmas întotdeauna constant.
Valeriu RÂPEANU: Totuºi, ce s-a discutat
la Yalta, pentru cã, vedeþi, ecourile în presa
noastrã, în ziarele democratice  Dreptatea,
organul Partidului Naþional-Þãrãnesc, Viitorul,
organul Partidului Naþional-Liberal, Jurnalul de
dimineaþã al lui Tudor Teodorescu-Braniºte totul era foarte încurajator; Iuliu Maniu îi ºi
trimisese o telegramã lui Stalin, dupã Yalta. De
ce? Nicolae Moraru, în Scânteia, atrage atenþia
clicii reacþionare sã nu-ºi facã iluzii în urma
Yaltei. Cum, de unde au pornit iluziile?
Florin CONSTANTINIU: Aici trebuie
avute în vedere douã aspecte: unul, care a fost
cunoscut atunci, ºi altul, care este legat de ceea
ce cunoaºtem astãzi din izvoare, care atunci erau
strict secrete. S-a cunoscut, ºi aceasta a dat
speranþã celor din est, adoptarea Declaraþiei
privind Europa eliberatã. Aceastã Declaraþie a
fost propusã de americani, pentru cã Roosevelt,
deºi trecuse de campania electoralã, totuºi avea
de fãcut faþã presiunii unui lobby polonez în
Statele Unite, Polonia ºi Finlanda, dar Polonia
mai ales Totuºi, coaliþia antihitleristã se
bucura ºi de sprijinul minoritãþii poloneze din
Statele Unite, a americanilor de origine polonezã
din Statele Unite. ªi, atunci, exista teama aceasta
cã Uniunea Sovieticã, care ocupase þãrile din
Europa de Est, va impune guverne comuniste.
Or, Roosevelt spunea cã nu se poate întoarce în
Statele Unite fãrã un document care sã arate cã
Statele Unite sunt preocupate de instaurarea unor
regimuri democratice, în care sã fie reprezentate
toate forþele politice din aceste þãri ºi care sã
organizeze alegeri libere, care sã permitã
popoarelor din Europa de Est, unde intraserã
trupele sovietice, sã-ºi exprime liber voinþa lor
în ceea ce priveºte...
Valeriu RÂPEANU: Guvernul de la Lublin,
guvernul prosovietic, este prea puþin zis, pus de
sovietici...guvernul-marionetã condus de agentul
NKVD Boleslaw Bierut, primul secretar al
partidului.
Florin CONSTANTINIU: E clar cã
americanii aveau nevoie de aceastã declaraþie.
ªi lumea, pe moment, a înregistrat aceastã
declaraþie ca o concesie pe care Uniunea
Sovieticã o fãcea anglo-americanilor, dând
garanþii cã prezenþa militarã sovieticã nu va
însemna un pas spre comunizare. Însã, aceastã
Declaraþie a fost redactatã în aºa fel încât
Uniunea Sovieticã a cãpãtat douã pârghii
extraordinar de importante pentru a putea
interveni în instaurarea unor guverne controlate
de comuniºti. Care erau aceste douã pârghii?
Prima era prevederea cã cei trei mari vor ajuta
aceste popoare sã instaureze regimuri
democratice, deci, din momentul acela,
Uniunea Sovieticã, care era prezentã aici, spre
deosebire de anglo-americani, care erau foarte
departe, putea în orice moment sã intervinã
spunând cã vreau sã ajut la instaurarea unui
regim democratic, aºa cum s-a hotãrât la Yalta,
deci, aceasta este prima pârghie. A doua pârghie:
tot acolo, în Declaraþia privind Europa eliberatã,
se spunea cei trei mari vor ajuta sã fie lichidate
rãmãºiþele fascismului în aceste þãri. Or,
aduceþi-vã aminte, dupã instalarea Guvernului
Groza, Uniunea Sovieticã tot timpul a spus cã
partidele istorice sunt rãmãºiþe fasciste care
trebuie combãtute, dacã se doreºte instaurarea
unui regim democratic în România. Uniunea
Sovieticã a cãpãtat ºi posibilitatea de a se
amesteca în viaþa politicã a acestor þãri; ºi, în
acelaºi timp, prin confuzia aceasta
propagandisticã, partide democratice prezentate
ca partide fasciste, Uniunea Sovieticã a cãpãtat
posibilitatea sã le combatã.
Valeriu RÂPEANU: De fapt, în campania
împotriva Guvernului Rãdescu, cel care era la
cârma þãrii de la 6 decembrie 1944, dar ºi
împotriva Guvernului Sãnãtescu s-a aplicat
aceeaºi politicã
rãmãºiþele fasciste din
aparatul de stat.
Florin CONSTANTINIU: ªi acum revin la
ceea ce vã spuneam, lucru pe care-l cunoaºtem
acum, dar nu-l cunoºteam: încã înainte de
Conferinþa de la Yalta, repet, Conferinþa s-a þinut
între 4 ºi 11 februarie 1945, Stalin a primit o
delegaþie a Partidului Comunist din România,
alcãtuitã din Gheorghiu-Dej, Ana Pauker,
Gheorghe Apostol. Nu ºtiu data exactã, pentru
cã nu ni s-a pãstrat o stenogramã, sau,
deocamdatã, nu o avem, dar, în schimb,
Gheorghe Dimitrov, care a þinut un jurnal foarte
amãnunþit, noteazã în ziua de 4 ianuarie 1945,
deci exact cu o lunã înainte de Yalta: 4
ianuarie45  m-am întâlnit cu Gheorghiu-Dej,
Ana Pauker ºi Gheorghe Apostol. Aceºtia îi spun
ce instrucþiuni le-a dat Stalin, în vederea acþiunii
Partidului Comunist, care urma sã-l rãstoarne pe
Rãdescu de la putere. ªi una dintre instrucþiunile
lui Stalin a fost, este foarte interesant, cã
Partidul Comunist trebuia sã convingã opinia
publicã din România cã numai dacã vine un
Guvern FND (adicã al Frontului Naþional
Democrat), deci o alianþã care era condusã de
Partidul Comunist, o alianþã de partide, am spune
de partide cripto-comuniste sau «tovarãºi de
drum ai comuniºtilor», dar condusã de
comuniºti, numai dacã vine un Guvern FND,
România are asiguratã Transilvania de Nord.
Din documentele sovietice se vede foarte bine
cã Stalin îºi dãdea seama cã Partidul Comunist
din România nu are nicio ºansã, datoritã
debilitãþii lui, sã ajungã la putere prin mijloace
proprii. ªi, atunci, Stalin a considerat cã singurul

mijloc de a dobândi o popularitate ºi o bazã de
masã pentru Partidul Comunist este de a se
înfãþiºa drept garantul revenirii Transilvaniei de
Nord, fiindcã, din noiembrie 1944, în
Transilvania de Nord nu mai era administraþie
româneascã, sovieticii expulzaserã administraþia
româneascã ºi acolo era o administraþie militarosovieticã, care favoriza, în primul rând,
minoritatea maghiarã. Deºi Convenþia de
Armistiþiu spusese cã Transilvania, sau cea mai
mare parte a ei, va reveni României, expulzarea
autoritãþilor româneºti din Transilvania de Nord
pusese sub semnul întrebãrii...
Valeriu RÂPEANU: Înaltul Guvernator,
dupã 23 august, era Ionel Pop, care a fost
înlãturat pentru cã era rudã cu Iuliu Maniu...Era
bãiatul surorii lui Iuliu Maniu...
Florin CONSTANTINIU: Exact, ºi acolo
erau atunci numai autoritãþi militaro-sovietice,
plus niºte organe locale, în care ponderea cea
mai mare o aveau maghiarii. ªi Stalin le-a spus
ce trebuie sã facã: sã pregãteascã Reforma
agrarã, ca sã-i câºtige pe þãrani, ºi altele. Toate
aceste instrucþiuni sunt enumerate de Dimitrov;
ãsta este norocul istoricilor, în absenþa
stenogramei, noi avem Jurnalul lui Dimitrov,
care ne spune exact ce instrucþiuni a dat Stalin
comuniºtilor. Dar ceea ce trebuie avut în vedere
este cã, doar cu o lunã înainte de Conferinþa de
la Yalta, Stalin hotãrâse sã-l rãstoarne pe
Rãdescu, ºi cã Declaraþia privind Europa
eliberatã era salutatã în întreaga lume mai ales
pentru cã Uniunea Sovieticã va fi un partener
cooperant în instituirea unor regimuri
democratice, care sã pregãteascã alegeri
libere În realitate, Uniunea Sovieticã a cãpãtat
douã instrumente de acþiune directã aici, în
treburile româneºti, ºi, pe 27 februarie, a venit
Vâºinski la Bucureºti ºi, la 6 martie 1945, a fost
instaurat Guvernul dr. Petru Groza
Valeriu RÂPEANU: Avem ºtirea în ziar. De
fapt, ceea ce spuneþi dumneavoastrã concordã
cu ceea ce spun publicistica ºi istoriografia
strãinã. Andre Fontaine, într-un articol publicat
în 5 februarie 1990 în Le Monde, spune clar cã:
sovieticii au intervenit imediat în România. În
ºase zile, nicio zi mai mult, Vâºinski, fostul
procuror în procesele de la Moscova, în
perioada marii terori din38, a devenit viceministru al afacerilor strãine; mergea la regele

rece s-a jucat în România, la 6 martie 1945,
pentru cã brutalitatea cu care Vâºinski l-a impus
pe Groza regelui Mihai a spulberat aceastã
atmosferã de încredere, de euforie cu care cei
trei mari se despãrþiserã în Crimeea.
Valeriu RÂPEANU: Da, trebuie sã arãtãm
cã au fost, la un moment dat, chiar lupte de stradã
la Bucureºti, în faþa Palatului...
Florin CONSTANTINIU: Exact, ºi acum
este evident cã, în lumina acestor instrucþiuni, pe
care le cunoaºtem din Jurnalul lui Dimitrov, pe
care Stalin le-a dat lui Gheorghiu-Dej, Anei
Pauker ºi lui Gheorghe Apostol, la originea venirii
imediate a lui Vâºinski a fost faptul cã, la 24
februarie, FND a organizat o foarte mare
manifestaþie în Piaþa Palatului ºi Rãdescu a fost
acuzat cã a tras în mulþime... Se spunea cã a tras
din Ministerul de Interne... Unde acum este
Ministerul Sãnãtãþii ºi altele... De fapt, Rãdescu
preluase ºi portofoliul Internelor, adjunct acolo
fiind Teohari Georgescu, pe care Rãdescu îl
destituise, dar Teohari Georgescu nu vroia sã iasã
din minister. S-a ajuns la aceastã manifestaþie ºi
sunt toate indiciile, sigur, trebuie fãcute cercetãri
- dacã se mai pot face, dar eu o sã aduc imediat
un argument, cã, de fapt, cei care au tras în
mulþime au fost sovieticii, adicã sovieticii au avut
oameni plasaþi pe acoperiº la Athenée Palace, care
era avariat de la bombardament, pe acoperiºul
Ministerului de Interne ºi de acolo au tras în
mulþime pentru a-l putea acuza apoi pe Rãdescu
cã el a încercat sã-i reprime pe demonstranþi. Pe
ce mã întemeiez când spun cã sovieticii?! La
autopsia care s-a fãcut cadavrelor celor uciºi,
gloanþele nu erau de fabricaþie româneascã; deci,
cei care fuseserã omorâþi nu erau împuºcaþi cu
gloanþe româneºti, prin urmare, era evident: cine
putea sã mai tragã?! Doar sovieticii. Dacã n-au
tras românii, singurii care puteau sã tragã în
mulþime erau sovieticii. ªi ei, pentru a-l
destabiliza pe Rãdescu, au creat aceastã agitaþie
în jurul lui 24 februarie. Mi-aduc aminte, eram
elev, învãþam la Sf. Sava, ºi se ºtia cã în ziua aceea
va fi aceastã manifestaþie, era teama aceasta cã
se va ajunge la o confruntare. ªi atunci, la data
aceea, noi nu puteam circula prin Berthelot, prin
Nuferilor, pentru cã Liceul Sf. Sava era în
reparaþie, deoarece fusese avariat la
bombardamentul german. Noi ieºeam prin ªtirbei
Vodã-Luteranã, noi, elevii. ªi, atunci, s-a spus:
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Conferinþa de la Yalta ºi mitul creat în jurul ei Un inedit ºi derutant
schimb de mesaje între sora lui ºi Churchill: colivia este deschisã.
Pasãrea este prea bãtrânã pentru a-ºi putea lua zborul Yalta sau
împãrþirea lumii  o lucrare controversatã, fiind însã prima care
abordeazã ideea unei divizãri a continentului Iluzia unui partener
cooperant în instalarea unor regimuri democratice, precum ºi în lichidarea
rãmãºiþelor fasciste Un final caracteristic pentru euforia cu care s-a
încheiat Conferinþa de la Yalta, dar cu consecinþe tragice pentru noi, românii
ºi pentru toate celelalte popoare Brutalitatea cu care Vâºinski l-a impus
pe Groza regelui Mihai a spulberat atmosfera euforicã, de încredere cu
care Marea Alianþã  SUA, URSS ºi Marea Britanie  se despãrþise în
Crimeea Represiunea Rãdescu  un scenariu foarte bine pus la punct,
cu o mânã de maestru, aºa cum acþionau sovieticii îndeobºte Ofensiva
împotriva sovieticilor, acþiunea de spate a frontului în România Petrolul
de la Ploieºti  promisul cadou de ziua Führerului Sensul unui abandon
nedeclarat ºi privilegiul URSS de a menþine trupe în România ºi Ungaria.













Mihai al României, al cãrui palat era încercuit,
în prealabil, de Armata Sovieticã, pentru a-l
soma sã revoce pe primul ministru Rãdescu,
acuzat, pur ºi simplu, de complot împotriva
U.R.S.S., ceea ce ºi scriau ziarele. ªi de a-l
înlocui cu un «tovarãº de drum» al Partidului
Comunist. Petru Groza. Dar, culmea, Fontaine
pune în evidenþã o situaþie care ar fi putut sã
parã comicã, dacã n-ar fi avut consecinþele
tragice pentru noi, românii, ºi, în sfârºit, pentru
toate popoarele de aici. Citez: în acelaºi
moment, Churchill înfãþiºa Camerei Comunelor
ceea ce s-a întâmplat la Yalta. ªi el citeazã din
ceea ce spune Churchill. Cu privire la Yalta, în
momentul când Vâºinski vine în România: Nu
cunosc vreun Guvern, care sã-ºi þinã cu mai
multã fermitate promisiunile, chiar dacã este în
detrimentul lui, decât Guvernul sovietic rus.
Pare incredibil, dacã n-ar fi fost rostit în Camera
Comunelor
Florin CONSTANTINIU: Acest final este
caracteristic pentru euforia cu care s-a încheiat
Conferinþa de la Yalta, pentru cã ºi Churchill ºi
Roosevelt au rãmas cu aceastã percepþie cã Stalin
este un partener cooperant ºi cã bazele lumii
postbelice vor fi asigurate prin aceastã alianþã,
Marea alianþã, cum se spunea, Statele Unite 
URSS - Marea Britanie. Existau aceste puncte
de vedere, cã acum, dispãrut fiind inamicul
comun, Germania, sigur, ºi Japonia, bine, dar
Germania era consideratã adversarul principal,
Alianþa se va destrãma. Or, ei au plecat de la
Yalta cu convingerea cã nu, dimpotrivã, Alianþa
este de duratã, cooperarea va continua. ªi în
momentul de faþã între istorici este o discuþie:
ce l-a determinat pe Stalin?!... Vedeþi, ce aþi citat
dumneavoastrã aratã cât de încrezãtori erau
occidentalii în Uniunea Sovieticã. Totuºi, ce l-a
determinat pe Stalin sã încalce atât de brutal
aceste angajamente de la Yalta prin instalarea
Guvernului Groza, aici, la Bucureºti? Deci, la
11 februarie, se terminã Conferinþa de la Yalta;
sigur, în zilele urmãtoare se dau publicitãþii
documentele ºi, pe 27 februarie, vine Vâºinski,
la Bucureºti, cu acest mandat. ªi existã chiar
punctul acesta de vedere: primul act al rãzboiului




uite, e mai bine ca la ora 10,00 sã plecaþi acasã,
sã nu fiþi aici, în ºcoalã, când începe manifestaþia
aceasta, cãtre ora 12,00. Or, am plecat atunci de
la ºcoalã ºi, când am ajuns dincolo de Grãdina
Icoanei, în apropierea cãreia locuiam, s-au auzit
rãpãielile, începuse sã se tragã în Piaþa Palatului.
ªi, a doua zi, þin minte ºi acum, a apãrut un mare
reportaj în Scânteia Cãlãul Rãdescu a tras în
popor, chiar ãsta era titlul.
Valeriu RÂPEANU: ªi de atunci i s-a spus
cãlãul Rãdescu.
Florin CONSTANTINIU: ªi, chipurile,
pentru a soluþiona criza politicã provocatã de
represiunea lui Rãdescu a venit Vâºinski, la
Bucureºti, pe 28 februarie. Era foarte bine
organizat totul, adicã un scenariu pus la punct
cu o mânã de maestru, aºa cum acþionau
sovieticii.
Valeriu RÂPEANU: Acum am altã
întrebare. Din ce-am citit despre Yalta, se spune
cã acolo s-a discutat mai mult despre Polonia,
chiar mai mult decât despre Germania. Bine,
poate sã fie ºi o exagerare.
Florin CONSTANTINIU: Corect, pentru
cã în Germania era problema aceasta cu reparaþii,
divizarea Germaniei Erau chestiuni care aveau
sã fie abordate ºi rezolvate dupã înfrângerea
Germaniei, or, atunci, rãzboiul continua.
Polonia a fost, aº spune, problema de bazã la
Yalta
Valeriu RÂPEANU: Deci, nu România sau
altã þarã... România era cea eliberatã, sã zicem...
Florin CONSTANTINIU: ªi fãcuse
obiectul Acordului de procentaj...
Valeriu RÂPEANU: Bulgaria deja era în
mâna sovieticilor, Iugoslavia, de asemenea,
Ungaria nu era total cuceritã...
Florin CONSTANTINIU: Erau încã luptele
de la Budapesta, germanii au rezistat acolo cu o
înverºunare extraordinarã ºi, dupã aceea, au
organizat, pe 6 martie, ceea ce se ºtie foarte puþin:
ultima ofensivã germanã a celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial s-a declanºat în Ungaria, în zona
lacurilor Balaton Velence, la 6 martie 1945. Vreau
sã vã spun cã aceastã ofensivã este importantã,
pentru cã legionarii ºi grupul etnic german al lui

Horia Sima ºi Andreas Schmidh îl convinseserã
pe Hitler cã se poate organiza în România o
acþiune de tipul celei de la 23 august, de astã datã
împotriva sovieticilor. ªi Horia Sima, care avea
formulãrile astea retorice, care erau obiºnuite
politicianului român, îi spusese lui Hitler cã, aici,
în România, va fi o nouã bãtãlie ca aceea de la
Câmpiile Catalaunice, unde hunii lui Attila
fuseserã opriþi în invazia lor spre Occident. ªi
Hitler, împotriva opiniei Statului Major, care
spunea cã efortul acesta ofensiv, cât mai era,
trebuie concentrat pe axa Varºovia-Berlin, pentru
cã trebuie apãrat Berlinul, Hitler a spus nu, mult
mai multe ºanse sunt aici, mai ales dacã va exista
aceastã defecþiune româneascã, iar, pe de altã
parte, singurele câmpuri de petrol pe care le mai
avea Germania erau aceste câmpuri de la
Nagykanizsa  Ungaria de Vest ºi din vecinãtate,
de la Zisterdorf. Dar, germanii, în momentul acela,
aveau cele mai bune avioane, ei au fost primii
care au avut avioane cu reacþie, avioane de
vânãtoare Messerschmitt 262, avioane de
bombardament cu reacþie ... Însã aceste avioane
atât de performante nu puteau sã zboare, fiindcã
nu mai aveau combustibili. Atunci, pe 6 martie
1945, când trupele au pornit în Ungaria la ofensiva
împotriva sovieticilor, aºteptând aceastã acþiune
de spate a frontului în România, pe care o
promiteau legionarii lui Sima ºi grupul etnic
german, soldaþilor germani, li s-a spus, când au
plecat la atac: Sã-i faceþi cadou Fuhrerului, de
ziua lui, petrolul de la Ploieºti! Adicã, ziua lui
Hitler era pe 20 aprilie ºi ei credeau cã, de la 6
martie, pornind de la lacul Balaton, vor ajunge la
20 aprilie la Ploieºti, graþie acestei acþiuni a
grupului etnic german, legionarii plus un grup de
militari. ªi vreau sã vã spun cã existã un cercetãtor
canadian care lanseazã aceastã idee cã sovieticii
au impus Guvernul Groza, cã sovieticii cunoºteau
toatã aceastã acþiune, l-au arestat pe generalul
Avramescu, care era suspectat cã pactizeazã cu
germanii...
Valeriu RÂPEANU: Practic, de pe front,
aºa l-au arestat...
Florin CONSTANTINIU: Exact, cu
familia, pe 2 martie 1945, ºi teoria cercetãtorului
canadian este cã sovieticii, care cunoºteau toatã
aceastã acþiune, pentru a se asigura cã în cadrul
acestei ofensive germane, care, realmente, s-a
declanºat, nu vor avea nicio surprizã în spatele
frontului român, i-au adus pe comuniºti la putere.
Acesta ar fi fost, ca sã spun aºa, impulsul cel
mai important, însã vedem instrucþiunile date de
Stalin celor trei comuniºti, de care am vorbit,
acelea sunt din sfârºit de decembrie44  început
de ianuarie45, deci cu mult înainte.
Valeriu RÂPEANU: Prea a fost brutalã
intervenþia, Vâºinski n-a plecat de aici ºi într-un
interviu, existã, acum, prin documentele
publicate de M.A.E. al Franþei, o convorbire a
lui Vâºinski cu un francez, în care se plânge cã
nu poate pleca din pricina încãpãþânãrii celor de
aici (din România), care tergiverseazã, pe când
el ar vrea sã fie în Rusia cât mai repede.
Florin CONSTANTINIU: El a rãmas aici
ºi pentru a fi prezent ºi la festivitãþile de la Cluj,
pentru cã, într-adevãr, la trei zile dupã instalarea
Guvernului Groza, Stalin a început sã retragã
autoritãþile militaro-sovietice din Transilvania de
Nord ºi sã aducã autoritãþile române, tocmai
pentru a asocia Uniunea Sovieticã de acest
moment. Vã repet, Stalin era convins cã Partidul
Comunist va cãpãta foarte mare popularitate
graþie acestei restituiri. Vâºinski a mers la Cluj...
Valeriu RÂPEANU: Acolo a avut întâlnirea
cu francezul...
Florin CONSTANTINIU: ca lumea sã-l
vadã acolo, uite, graþie lui a venit Guvernul
Groza, s-a restituit ºi Transilvania de Nord...
Valeriu RÂPEANU: El a vorbit ºi la o
aniversare, sau, în sfârºit, nu o aniversare, o
adunare A.R.L.U.S., în care nu s-a reþinut, nu a
mai avut niciun fel de opreliºte, a vorbit foarte
urât despre partidele istorice, adicã era clar cã
nu va mai fi niciun partid istoric agreat...
Florin CONSTANTINIU: Este un Raport
al reprezentantului Statelor Unite la Bucureºti,
Burton Berry, care stã de vorbã cu regele Mihai,
dupã instalarea Guvernului Groza. ªi regele
Mihai îi explicã desfãºurarea vizitei lui Vâºinski,
cum s-a întâmplat. Douã lucruri sunt de reþinut
din acest raport al lui Burton Berry: în primul
rând, fiindcã regele a vrut sã abdice, când a vãzut
cât de puternice sunt presiunile sovietice. A vrut
sã abdice, a fost rugat sã renunþe, încât sã rãmânã
ca un scut în faþa presiunilor sovietice, dar
sovieticii i-au fãcut douã promisiuni: prima, cã
vor restitui Transilvania de Nord, ceea ce au ºi
fãcut, ºi, a doua, cã vor aplica cu supleþe
condiþiile de armistiþiu, adicã nu vor mai jefui
din România, aºa cum fãceau pânã atunci.
Regele ºi-a dat seama cã, în cazul acesta,
interesul naþional are de câºtigat ºi l-a acceptat
pe Groza, dar i-a spus lui Burton Berry:
Vâºinski a fãcut atâtea presiuni aici, dar
dumneavoastrã unde eraþi, cãci Comisia este
tripartitã?! Adicã, unde erau Statele Unite ºi
Marea Britanie? Trebuiau sã acþioneze. ªi
Burton Berry a avut acest rãspuns: N-am dorit
sã-mi pun degetul în supa româneascã. Regele
i-a dat un rãspuns excelent: Dumneavoastrã nu
vreþi sã vã puneþi degetul în supa româneascã ºi
aliatul dumneavoastrã mi-a pus mâna în gât.
Valeriu RÂPEANU: Ca sã-l numeascã pe
Groza Deci, 65 de ani. Churchill, mai târziu,
vorbeºte despre Cortina de Fier. Mai mult, s-a
reþinut aceastã expresie, pe care a spus-o într-o
scrisoare cãtre Roosevelt, dacã nu mã înºel...
Florin CONSTANTINIU: Este o formulare
pe care a folosit-o Goebbels întâi, pe care o spun
apoi sovieticii, aici, în momentul în care în
Germania era în prim reflux ºi sovieticii
înaintau...
Valeriu RÂPEANU: Dar a rãmas legatã de
Churchill... De formularea pe care a fãcut-o el,
poate având ºi conºtiinþa încãrcatã, legat de
Acordul de procentaj despre care am vorbit...
Florin CONSTANTINIU: Nu cred cã avea
o conºtiinþã vinovatã, pentru cã în 1953, când el
revenise la putere, are o discuþie cu ambasadorul
sovietic la Londra, Iacob Malik, ºi acolo
vorbeºte, în termeni extrem de pozitivi, despre
Acordul de procentaj. Îi povesteºte lui Malik
cum s-a ajuns la semnarea acestui Acord, pentru
cã, între timp, Stalin murise, ºi Churchill ar fi
vrut sã se întâlneascã cu Malenkov, ºi vorbeºte
cu el, cu Malik, despre relaþiile pe care le-a avut
cu Stalin, spune cã s-a înþeles foarte bine ºi dã
ca exemplu, de acord perfect, Acordul de
procentaj.

Valeriu RÂPEANU: Te cutremuri când auzi
aºa ceva Aº pune o întrebare, tot legatã de ce
discutãm. În anii care au trecut, ºi au trecut atâþia
ani, oamenii noºtri politici au fost acuzaþi de
miopie, cã n-au înþeles, cã au crezut în himere etc.,
etc. Nu-i putem învinovãþi pe ei, din moment ce,
aºa cum spuneþi, Churchill, pânã în 1953, când
lucrurile erau deja cum erau, el a avut aceastã idee.
Florin CONSTANTINIU: Eu citez faptul
cã, la începutul lui decembrie 1944, Iuliu Maniu
l-a vizitat pe Burton Berry ºi i-a spus: vã rog sã
îmi comunicaþi dacã Statele Unite au hotãrât sã
abandoneze România Uniunii Sovietice, pentru
cã, aºa, cât de târziu este acum, dar cred cã eu
pot apãra mai bine România în faþa Uniunii
Sovietice, decât sã-i las pe comuniºti sã fie
partenerii de dialog ai sovieticilor. Or, Burton
Berry a negat categoric orice intenþie a Statelor
Unite de a abandona România Uniunii Sovietice.
Chiar ºi Sir Archibald Clerk, care era
ambasadorul Marii Britanii la Moscova. Când
a venit aici, în iarna 45-46, cu W. Averell
Harriman ºi cu Vâºinski, Maniu i-a pus exact
aceeaºi întrebare: care este poziþia þãrii
dumneavoastrã faþã de acest amestec sovietic
în România? ªi Clerk a spus mai târziu: mi-era
penibil sã-i spun lui Maniu, sã-l mint, pentru cã
nu aveam voie sã-i spun adevãrul cã noi am
abandonat România. Mi-era jenã sã mint un om
de integritatea moralã a lui Maniu, spunându-i
cã Marea Britanie nu este interesatã ºi...
Valeriu RÂPEANU: Aº mai vrea, domnule
Constantiniu, sã subliniaþi un lucru. Aceste nume,
Harriman, ºi celelalte, pe care dumneavoastrã leaþi citat aici, nu erau numai ambasadori, ei
reprezentau în diplomaþia þãrilor respective 
Statele Unite, Anglia  oameni de primã mãrime,
ei reprezentau ceva în politica mondialã, deci pe
ei nu putea sã nu-i creadã Maniu ºi...
Florin CONSTANTINIU: Evident. ªi, în
aceste momente, oamenii aceºtia minþeau
deschis, chiar nu se putea imagina cã astfel de
oameni pot sã mintã aºa...
Valeriu RÂPEANU: Eu vã pun aceastã
întrebare pentru cã am mai spus-o ºi vreau s-o
spun într-una. De ce? Am citit în Memoriile lui
Carandino, o scenã din 1945, când au pus cei
doi miniºtri fãrã portofoliu de fapt, are loc o
recepþie. Un ofiþer american, la Ambasada
americanã, reºedinþã, ce-o fi fost, îi spune lui
Carandino: domnule, vã rog sã poftiþi într-un
separeu, vrea domnul Harriman sã vã
vorbeascã. ªi Harriman îi spune ceea ce existã
în Memoriile lui Carandino: domnule, am auzit
despre dumneavoastrã, adicã vorbe foarte
frumoase despre curajul lui, ceea ce corespundea
realitãþii, sã ºtiþi cã de mâine puteþi sã apãreþiDreptatea fusese interzisã dupã 6 martie, ca ºi
Viitorul, sã duceþi lupta, noi vã vom sprijini
etc. etc. ªi l-am întrebat, aºa cum spuneþi ºi
dumneavoastrã, dupã aceea: coane Nicule, aºa-i
spuneam, eºti sigur cã Harriman þi-a spus acest
lucru? Dupã nu multã vreme, dumneata ai intrat
în închisoare... El mi-a spus: domnule,
dumneata ºtii cine era Harriman? I-am
rãspuns: ªtiu cine era Harriman, iar el a
continuat: Pãi, cum era sã nu cred eu ce-mi
spune Harriman, cum îþi închipui cã puteam
pune la îndoialã? Era omul care vorbea ºi dupã
suferinþa din închisoare: Cum sã nu cred înce
mi-a spus Harriman?El era acreditat sã spunã
asemenea lucruri, nu putea vorbi orice, sã mã
cheme pe mine aºa..., nu puteam, sã pun la
îndoialã... Vedeþi, aceste lucruri noi trebuie sã
le repetãm pentru cei tineri...
Florin CONSTANTINIU: Este foarte
adevãrat, dar trebuie avut în vedere ºi un alt
aspect acum... de exemplu, când ei au venit aici
ºi au mers în prima audienþã la rege, Vâºinski,
Harriman ºi Clerk, prima chestiune pe care
regele a pus-o a fost schimbarea ministrului de
Interne, neutralizarea Ministerului de Interne,
care era deþinut de Teohari Georgescu, de
Partidul Comunist. ªi regele a spus: garanþia
cã alegerile vor fi libere este ca Ministerul de
Interne sã fie neutralizat. Or, Vâºinski a
replicat: Comisia n-a venit sã discute aici cine
este la Ministerul de Interne, ci doar lãrgirea
Guvernului Groza cu doi reprezentanþi, asta-i
problema pe care o discutãm. Ei bine, nici
Harriman, nici Clerk n-au spus niciun cuvânt,
n-au sprijinit în niciun fel poziþia regelui, care
era perfect legitimã, aº spune, ºi logicã. Alegeri
libere nu se pot face decât cu un ministru de
interne neutru. Nu numai aici, când au fost la
Bucureºti, au tãcut. De pildã, la Moscova, citim
stenogramele din discuþiile care au precedat
semnarea Armistiþiului din noaptea de 12 spre
13 septembrie 1944, nu ºtiu cum sã vã spun, ei
sunt penibili, ei sunt aºa, un fel de Stan ºi Bran
- Harriman ºi Clerk -, pe cuvânt, care tot timpul
spun cã sunt de acord cu ce spune Molotov. Când
delegaþia românã mai protesteazã, mai solicitã
o îndulcire a textului, de fiecare datã când
Molotov respinge obiecþiile pãrþii române,
Harriman ºi Clerk spun: sunt ambasadorul ... ºi
se declarã de acord. De pildã, delegaþia românã
a cerut sã se includã în textul Convenþiei de
armistiþiu cã, la încetarea ostilitãþilor, trupele
sovietice o sã pãrãseascã România, iar ruºii au
rãspuns: nu-i nevoie, e de la sine înþeles.
Valeriu RÂPEANU: Molotov era cel care
spunea...
Florin CONSTANTINIU: Exact. ªi, atunci,
Viºoianu a spus: daþi-mi voie sã-l citez pe
Talleyrand, care spunea: cã un lucru cu cât e
mai evident, cu atât e mai bine sã fie trecut
într-un text din acesta, într-un act diplomatic.
ªi Molotov, ironic, a rãspuns: Vã mulþumim
pentru citatul din Talleyrand, dar a intervenit
Harriman: Cum puneþi aceastã problemã?
Uitaþi, francezii nu ne-au cerut nouã sã dãm vreo
declaraþie cã, la sfârºitul rãzboiului, plecãm din
Franþa. ªi ceea ce nu se ºtie este cã, pe 17
septembrie 1945, în timpul Conferinþei de la
Moscova, Marea Britanie a fost aceea care a spus
cã Uniunea Sovieticã poate sã-ºi menþinã
trupele în România ºi Ungaria ºi dupã
încheierea Tratatului de pace, sã aibã garantate
cãile de comunicaþie cu trupele din Austria.
Pânã la încheierea Tratatului de pace cu Austria,
Uniunea Sovieticã poate sã-ºi menþinã trupe în
România ºi Ungaria, chiar dacã aceste þãri au
semnat tratatele de pace.
Valeriu RÂPEANU: Domnule academician,
vã mulþumim pentru tot, pentru toate sublinierile
fãcute, care pun în evidenþã ce-a fost la Yalta ºi
consecinþele asupra continentului european ºi,
bine înþeles, asupra noastrã. Vã mulþumim
foarte mult.
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MIERCURI  6 octombrie 2010

06:00 Promo USH
06:10 Ani de liceu (r)
LUNI  4 octombrie 2010
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Contrapunct (r)
06:00 Promo USH
08:00 Stele de mâine.
06:05 Cronica scepticului (r)
Emisiune de Dumitru Lupu
06:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
08:00 Stele de mâine.
08:30 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Dumitru Lupu
Emisiune de Alexandru Lucinescu
08:30 Aplauze pentru haretiºti.
09:00 Românul, cetãþean european.
Emisiune de Carmen Stoianov
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
09:00 Parodi Press.
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Nicolae Iliescu
Spiru Haret*
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
13:00 Estrade muzicale.
Spiru Haret*
Emisiune de Dumitru Cucu
13:00 Academica  ªtiinþã.
14:00 TVRM-edicina. Prof.univ.dr. Alexandru
Emisiune de Alexandru Mironov
Oproiu la dispoziþia dvs.
14:00 TVRM-edicina. Prof.univ.dr. Constantin
15:00
Teleamfiteatrul
Universitãþii
Dumitrache la dispoziþia dvs.
Spiru Haret*
14:58 Promo USH
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Viorel Popescu
Spiru Haret*
19:00
Lumea
vãzutã de aproape.
18:30 Stagiunea muzicalã TVRM.
Emisiune de Neagu Udroiu
Emisiune de Stela Cristea
20:00 Noi, consumatorii.
19:00 Comorile oraºului.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
Emisiune de Cezar Lungu
20:30 Circulaþi, vã rog !
19:30 Pulsul sãptãmânii.
Emisiune de Gavrilã Inoan
Emisiune de George Nicolau
20:00 Apel telefonic.
21:00 Academica  Economia, pentru cine?
Emisiune de George Nicolau
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
21:15 Vedetele ºi fanii lor.
22:00 Lumea sporturilor.
Emisiune de Narcisa Tcaciuc
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Haretiºtii.
22:30 Film documentar
Emisiune de Mugur Popovici
23:00 Contrapunct.
22:30 Film documentar
Emisiune de George Marinescu
23:00 Contrapunct.
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de George Marinescu
Spiru Haret (r)
00:00 Teleamfiteatru (r)
04:00 Povestea sufletului meu (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Vedetele ºi fanii lor (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MARÞI  5 octombrie 2010
06:00 Promo USH
06:05 Haretiºtii (r)
06:30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Grãdina cu statui (r)
08.00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniºi
09:00 Gândeºti, deci exiºti.
Emisiune de Victoriþa Duþu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
14:30 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Simona ªerban
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Calendar cultural  luna octombrie.
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
20:00 Gazonul fierbinte.
Emisiune de Mugur Popovici
21:00 Academica  Istoria care doare.
Emisiune de Mircea Dogaru
22:00 Ani de liceu.
Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Film documentar
23:15 Muz-Art. Emisiune de Nicolae Dumitru
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
04:00 La hanul moraritei (r)
05:00 Cãlãtori în timp (r)

TVRM Cultural
LUNI  4 octombrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Cronica scepticului (r)
07.00 Academia copiilor (r)
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Phanteon (r)
09.30 Circulaþi, vã rog!
10.00 Galele TVRM (r)
11.30 Muz-art (r)
12.30 ªlagãr fix
13.00 Ecumenica (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Întâlnire cu folclorul
15.30 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
16.30 Gândeºti, deci exiºti (r)
17.00 Sisteme de valori în crizã
18.00 USH dupã 20 de ani (r)
18.30 Recital muzical (r)
19.00 Aplauze pentru haretiºti (r)
19.30 Parodi press (r)
20.00 La sfat cu medicul
20.30 Cinefilia (r)
21.00 Cãrþi în instanþã
22.00 Film serial  Favoritul
22.45 ªlagãr fix
23.00 TVRM-edicina (r)
00.00 Sisteme de valori în crizã (r)
01.00 USH dupã 20 de ani (r)
01.30 Recital muzical (r)
02.00 Aplauze pentru haretiºti (r)
02.30 Parodi press (r)
03.00 La sfat cu medicul (r)
03.30 Cinefilia (r)
04.00 Cãrþi în instanþã (r)
05.00 TVRM-edicina (r)

MARÞI  5 octombrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Nimic fãrã lege (r)
07.00 Arhiva TVRM
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Generalul Cinema (r)
09.30 La sfat cu medicul (r)
10.00 Film artistic strãin (r)
11.30 Echipele Gusti (r)
12.30 Circulaþi, vã rog! (r)
13.00 Invitatul de la ora 13  direct
14.00 ªtiinþã ºi spiritualitate
15.00 Film serial  Favoritul (r)
15.45 ªlagãr fix (r)
16.00 Stagiune muzicalã TVRM (r)
16.30 Aplauze pentru haretiºti
17.00 Teatru (r)
18.00 Academia copiilor (r)
19.00 Românul, cetãþean european

JOI  7 octombrie 2010

VINERI  8 octombrie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Lauri pentru liceeni (r)
06:30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Contrapunct (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Cãlãtori în timp.
Emisiune de Violeta Screciu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Femeia  adevãr ºi poveste.
Emisiune de Ana Maria Ghiur
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
14:30 Cronica ST.
Emisiune de Cristian Român
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, Tata. Ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Panteon.
Emisiune de Neagu Udroiu
19:30 Scrisori de acreditare.
Emisiune de Mihaela Mihailide
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:15 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:00 Performeri în arenã.
Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Istorie ºi istorii.
Emisiune de Mircea Dogaru
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Gazon fierbinte (r)

SÂMBÃTÃ  9 octombrie 2010

06:00 Promo USH
06:10 Lumea sporturilor (r)
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Lumea vãzutã de aproape (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Echipele Gusti.
Emisiune de Florian Tãnãsescu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 La hanul morãriþei.
Emisiune de Paulina Irimia
14:00 TVRM-edicina. Prof.univ.dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Agricultura ºi alimentatia.
Emisiune de Constantin Predilã
20:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
20:30 Atelier tv studenþesc.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
21:00 Academica  Cãrþi în instanþã.
Emisiune de Florin Rotaru
22:30 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film documentar
23:00 Consum culturã.
Emisiune de George Stanca
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret
04:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
05:30 Deschide cartea! (r)

06:00 Promo USH
06:10 Performeri în arenã (r)
06:30 Casã dulce româneascã (r)
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Valeriu Marinescu
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
10:30 Biblioteca virtualã.
Emisiune de Ionel Benea
11:00 Academia copiilor.
Emisiune de Irina Haideþ
12:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
12:30 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
12:57 Promo
13:00 En garde!
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Actori în culise.
Emisiune de Viorel Popescu
14:30 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Magazin de weekend.
Emisiune de Marius Voicu
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:30 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu ºi Simona ªerban
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã

19.30 Comorile oraºului
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Fault!
22.00 Film serial  Dragoste oarbã
22.45 ªlagãr fix
23.00 Istorie ºi istorii
00.30 ªtiinþã ºi spiritualitate(r)
01.30 Teatru (r)
02.30 Academia copiilor (r)
03.30 Românul, cetãþean european (r)
04.00 Comorile oraºului (r)
04.30 Fault! (r)

17.30 Cronica ST
18.00 Întâlnire cu folclorul (r)
18.30 Cronica scepticului (r)
19.00 Vedetele ºi fanii lor
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Virtuþi ºi vicii
21.00 Sisteme de valori în crizã
22.00 Film serial  Dragoste oarbã
22.45 ªlagãr fix
23.00 TVRM-edicina (r)
00.00 Istorie ºi istorii (r)
01.30 Adevãratele stele (r)
03.00 Grãdina cu statui (r)
04.00 Atelier TV studenþesc (r)
04.30 Cronica ST (r)
05.00 TVRM-edicina (r)

MIERCURI  6 octombrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Virtuþi ºi vicii (r)
07.00 Contrapunct
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Pulsul sãptãmânii (r)
09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
10.00 Fault! (r)
11.30 Am venit cu drag la voi
13.00 ªlagãr fix (r)
13.30 Deutsche Welle (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
15.45 ªlagãr fix (r)
16.00 Vedetele ºi fanii lor (r)
17.00 Cãrþi în instanþã (r)
18.00 Viaþa ca un spectacol (r)
19.00 La Hanul Morãriþei (r)
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Noi, consumatorii
21.00 Echipele Gusti
22.00 Film serial  Dragoste oarbã
22.45 ªlagãr fix
23.00 TVRM-edicina (r)
00.00 Vedetele ºi fanii lor (r)
01.00 Cãrþi în instanþã (r)
02.00 Viaþa ca un spectacol (r)
03.00 La Hanul Morãriþei (r)
04.00 Echipele Gusti (r)
05.00 TVRM-edicina (r)

JOI  7 octombrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Casa noastrã (r)
07.00 Arhiva TVRM
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Nimic fãrã lege (r)
09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
10.00 Teatru (r)
11.00 Istorie ºi istorii (r)
12.30 Adevãratele stele (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
15.45 ªlagãr fix (r)
16.00 Grãdina cu statui (r)
17.00 Atelier TV studenþesc (r)

VINERI  8 octombrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Noi, consumatorii (r)
07.00 Contrapunct
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Aplauze pentru haretiºti (r)
09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
10.00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
11.00 Atelier TV studenþesc
11.30 Cronica ST (r)
12.00 En garde! (r)
13.00 Comorile oraºului (r)
13.30 Deutsche Welle (r)
14.00 Lumea vãzutã de aproape (r)
15.00 Film serial  Dragoste oarbã (r)
15.45 ªlagãr fix (r)
16.00 Echipele Gusti (r)
17.00 Calea Lactee (r)
18.00 Florile noastre (r)
18.30 Casa noastrã (r)
19.00 Consum culturã (r)
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Nimic fãrã lege
21.00 La Hanul Morãriþei
22.00 Românul, cetãþean european
22.30 Femeia, adevãr ºi poveste
23.30 Arhiva TVRM (r)
00.30 En garde! (r)
01.30 Comorile oraºului (r)
02.00 Deutsche Welle (r)
02.30 Lumea vãzutã de aproape (r)
03.30 Calea Lactee (r)
04.30 Românul, cetãþean european (r)
05.00 Consum culturã (r)

SÂMBÃTÃ  9 octombrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Gândeºti, deci exiºti (r)
07.00 Arhiva TVRM
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Stagiune muzicalã TVRM (r)

21:30 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film artistic românesc: Cãruþa cu mere
(1983). Regia George Cornea. Distribuþia:
Ion Dichiseanu, Tania Filip, Ion Besoiu.
Dramã a anilor 47, în care ne este
dezvãluitã lupta a doi tineri, care au
puterea de a crede în visul lor: visul
de a deveni artiºti. Decepþii, suferinþã,
speranþã ... ºi un final în care cei doi
sunt dezarmaþi, dar nu ºi înfrânþi.
00:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Adevãratele stele (r)
02:00 Lumea pe dos (r)
03:00 Academica  ªtiinþã (r)
04:00 Am venit cu drag la voi (r)

DUMINICÃ  10 octombrie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Panteon (r)
07:00 Deutsche Welle.
Emisiune de Simona ªerban
07:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Luminã în suflet.
Emisiune de Sorin Bejan
09:30 Basmele copilãriei.
Emisiune de Carmen Fulger
10:30 Idei în dialog.
Emisiune de Corneliu Toader
12:00 Starea de duminicã.
Emisiune de Sorin Bejan
12:30 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
13:30 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
14:00 Mamaia 2010.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Cinefilia. Emisiune de Daniel Paraschiv
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM organizate de Societatea
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã. Emisiune de
Georgel Nucã
22:00 USH dupã 20 de ani.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
22:30 Film artistic: ªarpele Alb (China, dramã,
2004). Regia: Wu Jie Tai. Distribuþie: Pan
Yue Ming, Liu Tao, Chen Zihan. Filmul
este una dinte nenumãratele ecranizãri
ale Legendei ªarpelui Alb. Un tânãr ºi
nevinovat învãþãcel se îndrãgosteºte
de o tânãrã femeie, fãrã sã ºtie cã,
de fapt, este o întrupare a Rãului
00:00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
01:00 Dor de-acasã (r)
03:00 Galele TVRM (r)
05:00 Scena ca istorie (r)
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii
pentru sesiunea de examene. Emisiunea este
realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
10.00 Academia copiilor
11.00 Lumea vãzutã de aproape
12.00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
13.00 Invitatul de la ora 13 (r)
14.00 Cinefilia
14.30 Cronica scepticului
15.00 Casa noastrã
15.30 Gândeºti, deci exiºti
16.00 Adevãratele stele
17.30 Virtuþi ºi vicii (r)
18.00 Viaþa ca un spectacol
19.00 Aplauze pentru haretiºti
19.30 Interesul general
20.00 Generalul cinema
20.30 Pulsul sãptãmânii
21.00 Galele TVRM
22.30 Lumea vãzutã de aproape (r)
23.30 Arhiva TVRM (r)
00.30 Invitatul de la ora 13 (r)
01.30 Cinefilia (r)
02.00 Cronica scepticului (r)
02.30 Casa noastrã (r)
03.00 Gândeºti, deci exiºti (r)
03.30 Viaþa ca un spectacol (r)
04.30 Galele TVRM (r)

DUMINICÃ  10 octombrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Aplauze pentru haretiºti (r)
07.00 Contrapunct
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Deutsche Welle
09.30 Noi, consumatorii (r)
10.00 Ecumenica
11.00 USH dupã 20 de ani
11.30 Recital muzical
12.00 Agricultura ºi alimentaþia
13.00 Stagiune muzicalã TVRM
13.30 Grãdina cu statui
14.30 Parodi press
15.00 Calea Lactee
16.00 Florile noastre
16.30 Consum culturã
17.30 Muz-art
18.30 Teatru
19.30 Phanteon
20.00 En garde!
21.00 Film artistic strãin
22.30 Interesul general (r)
23.00 Biblioteca virtualã
23.30 Arhiva TVRM (r)
00.30 Agricultura ºi alimentaþia (r)
01.30 Muz-art (r)
02.30 Teatru (r)
03.30 Phanteon (r)
04.00 En garde! (r)
05.00 Interesul general (r)
05.30 Biblioteca virtualã (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
13.00-16.00
CUTIA PANDOREI
Realizator: Kristine
Marþi 13.00-14.00  INVITATUL DE
LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
06.00-09.30
MUZICÃ
09.30-10.00
MINI RADIO SHOW
Realizator: Irina Haideþ
10.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Echipa RRM Student Fm

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

12.00-13.00
Sâmbãtã  CU CASA-NCHISÃ
Realizator: Irina Minca
Duminicã  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Realizator: Maria Ilie

19.00-22.00
DESTRESEARA
Realizator: Maria Ilie

13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END.
Realizator: Echipa RRM Student Fm

22.00-23.00
Luni-Joi MUZICÃ
Vineri 00.00.02.00  POVEªTI NESPUSE
Realizator: Ionuþ Tardel
02.00-06.00  NIGHT FEVER

17.00-18.00
Sâmbãtã  MUZICÃ
Duminicã  PRINTRE RÂNDURI
Realizator: Otilia Zamfir

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

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

Dracula  voievod ºi vampir 
o incursiune în istorie, în fascinanta zonã
a psihicului uman
Proiectate poate pentru prima datã
într-un context istoric ºi documentar realist,
principele valah ºi mitul vampirismului sunt
evocate în expoziþia Dracula  voievod ºi
vampir, deschisã, pânã la 10 octombrie
2010, la Muzeul Naþional de Artã al
României. Punctul forte de atracþie ºi interes
îl reprezintã de departe celebrul portret al
voievodului Vlad Þepeº, operã a unui
anonim german din secolul XVI, lucrarea
fiind adusã pentru prima oarã în România,
ceea ce conferã anvergurã unui eveniment
autentic.
Structuratã în patru secþiuni: Vlad II
Dracula; Balcanii în secolele XV-XVIII;
Vampirismul; Dracula în film, expoziþia
prezintã evenimente extreme de istorie
împletitã cu ficþiune, iar ororile par a fi
împãrþite în mod egal între toate secþiunile,
de unde ºi atmosfera stranie, misterioasã,
tenebroasã, la care au contribuit
semiîntunericul ºi fundalul roºu-sângeriu,
care îmbracã atât pereþii, cât ºi suporturile
tuturor obiectelor.
Textele de propagandã ale saºilor despre Þepeº, ilustrãri ºi descrieri detaliate ale
teribilului procedeu al tragerii în þeapã ºi ale altor sisteme de torturã, reamintirea
ipoteticelor fapte ale contesei Báthory Erzsebet, relativ cunoscute din cãrþile de istorie,
caracteristice epocii medievale  expuse în primele douã sãli  taie, pur ºi simplu, respiraþia
vizitatorului care sperã, probabil, ca în urmãtoarele sãli sã constate absenþa elementelor
de teroare. Dar nu au nicio ºansã, întrucât, parcã în mod obsesiv, va întâlni aceeaºi
atmosferã tenebroasã, având efecte din ce în ce mai rafinate.
Totuºi, la capãtul acestei incursiuni, în ultima salã, plãcutã ºi rãcoroasã, vizitatorul
devine spectator ºi se poate relaxa vizionând capodopera cinematograficã a lui F.W.
Murnau, Nesferatu (1922), film proiectat neîntrerupt în varianta sa integralã ºi restauratã.
Impresionante sunt secvenþele consacrate Vampirismului, care demonstreazã
apariþia, în imaginarul colectiv, a credinþei în aceste fiinþe, nu în Transilvania, aºa cum se
credea îndeobºte, ci în zona slavã a Balcanilor, aflatã la graniþa dintre Imperiile Austriac
ºi Otoman, în secolul al XVIII-lea.
Vizitatorul poate avea o revelaþie ajungând în sala dedicatã reflectãrii în literaturã a
mitului vampirului, unde citatele - splendide ºi surprinzãtoare  alese din autori care
scriu despre hematofagie, morþi vii sau aristocraþi damnaþi: Homer, Ovidiu, Gottfried
August Bürger, Goethe, Novalis, Byron, Baudelaire, precum ºi doi scriitori uitaþi, dar
esenþiali pentru configurarea imaginii vampirului, surse directe ale scriitorului Bram
Stoker, John William Polidori (The Vampire) ºi Hojn Sheridan Le Fam (Carmilla).
Prin complexitatea ei, expoziþia poate contribui la modificarea percepþiei obiºnuite
asupra celor mai puternice mituri ale contemporaneitãþii, cel al lui Dracula, contribuie la
rãsturnarea perspectivei atât de adânc înrãdãcinatã asupra principelui valah, precum ºi a
originilor vampirismului ºi mitului contelui Dracula. (D.A.)

Stimaþi cititori,

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

Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
Dragi studenþi!
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 Strada Fabricii nr. 46 G, sectorul 6, Bucureºti
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CELEBRUL ARHITECT RICHARD ENGLAND
oaspete al Universitãþii Spiru Haret
Conf.univ.dr. arhitect Adrian MAHU
PREZENTAREA PERSONALITÃÞII ARHITECTULUI
RICHARD ENGLAND
S-a spus despre arhitectul, sculptorul, pictorul, fotograful ºi poetul
Richard England cã este un neorenascentist cãci, aºa cum afirmã Charles
Knevitt, care i-a consacrat mai multe cãrþi: Gândirea neobositã ºi energia
nervoasã a lui Richard England au gãsit expresie în atâtea domenii artistice
diferite, care pe oricine îl lasã fãrã respiraþie.

memoriei lui, adicã: tradiþie culturalã ºi istorie. Aceste ºapte voci ale
sitului vor indica soluþia cea mai potrivitã.
APARTENENÞA LA REGIONALISM ÎN ARHITECTURÃ
Am început sã-i cunosc lucrãrile încã din iunie 1985 când, la cea de a
III-a Bienalã mondialã de arhitecturã de la Sofia, i s-a acordat Marele
premiu ºi titlul de Laureat al Bienalei pentru lucrarea Aquasun Lido,
din 1983, realizatã la Spinola, Malta. Aquasun Lido amintea tuturor de
lumea de vis a lui De Chirico, iar despre arhitect s-a spus cã: reabiliteazã
magicul în arhitecturã.
Volumele dispuse în jurul unei piscine pãreau cã se înalþã direct din
apã, eliminându-se orice delimitare clarã între suprafaþa apei ºi aceste
volume, - ceea ce crea o tensiune emoþionalã greu de uitat. Lucrarea
constituia, totodatã, o lecþie despre istoria formelor ºi o aluzie la celebrele
pieþe mediteraneene.
Toate lucrãrile ulterioare confirmã apartenenþa spiritualã a arhitectului
la ceea ce azi se numeºte Regionalism în arhitecturã.
Într-un interviu publicat de The Sunday Times, în 1985, el afirma:
Am cãutat întotdeauna sã creez o arhitecturã bazatã pe filosofia lui o
nouã frunzã, nu un nou copac, opusã deci dictatului lui Walter Gropius
cã: Arhitectura modernã nu este o ramurã a unui copac bãtrân, ci o nouã
plantã crescutã direct din rãdãcinã. În aceastã expresie a continuitãþii
încerc sã grefez construcþiile mele la rãdãcinile etnice esenþiale ºi de bazã.
Gândesc consecvent proiectele mele ca pe ramuri proaspete care

Interior Capela Millennium

Arhitect Richard England
Despre acelaºi arhitect, David Atwell a scris: Poate cã existã puþini
arhitecþi contemporani a cãror operã este atât de fascinantã ori a cãror
carierã internaþionalã prodigioasã atât de imediatã sã intrige ca în cazul
lui Richard England. Diversitatea talentului ºi activitãþilor i-au permis
sã-ºi asume o staturã intelectualã neobiºnuitã printre arhitecþii perioadei
postbelice.
La rândul sãu, Basil Spence l-a caracterizat astfel; El are ochiul
neobosit ºi iscoditor al artistului-poet.
Dar cine este Richard England, arhitectul care s-a nãscut în Malta ºi,
alãturi de compozitorul Charles Camilleri ºi scriitorul ºi filosoful Peter
Serracino Inglott, face parte din ceea ce istoricii de artã numesc Triada
de aur a culturii malteze?
A început sã studieze arhitectura la Universitatea Regalã din Malta,
dar aceste studii le-a pãrãsit în 1957, pentru ca sã se înscrie la Politehnica
din Milano ºi, în paralel, sã lucreze în studioul lui Gio Ponti, Fornaroli ºi

Universitatea din Malta  poarta de intrare
înmuguresc dintr-un trunchi ce este întotdeauna solid înrãdãcinat într-o
relaþie ombilicalã la Genius loci al þãrii mele.
Arhitectura trebuie legatã de loc ºi de timp. Opera mea þinteºte spre
crearea unei expresii în forma construitã, progresistã, din punct de vedere
tehnologic, dar conservatoare, din punct de vedere cultural. Tehnologia
este doar o parte a rãspunsului, dar, tot aºa, o parte a lui este Istoria.
În construcþiile mele am încercat sã evoc într-o expresie contemporanã
calitãþile esenþiale ale Maltei ºi moºtenirea ei în Arhitecturã, care reflectã
esenþa formalã ºi identitatea locului într-adevãr regional; încerc încã ºi
mai sincer astãzi, printr-o interpretare paradoxalã a tradiþiei folosite ca
trambulinã pentru inovaþie.
LUCRÃRI ALE ARHITECTULUI MALTEZ
Dintre lucrãrile lui mai vechi trebuie amintite Biserica St.Joseph 
Manikata, finalizatã în 1974, unde relaþia dintre peisaj ºi construcþie te
duce cu gândul la un ecou al peisajului, la sunetul construcþiei. La o altã
lucrare, Grãdinã pentru Myriam în St. Julians din 1982 s-ar putea
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Rosselli. În anii 60, Milano reprezenta unul dintre centrele arhitecturii
moderne, unde lucrau Gio Ponti, Gardella, Munari, Sottsas ºi Ernesto
Rogers.
Figura cea mai proeminentã a arhitecturii milaneze, Gio Ponti, era
nu numai unul dintre reprezentanþii de frunte ai Stilului Internaþional,
dar ºi un intelectual cu o deschidere excepþionalã cãtre activitãþi
multidisciplinare: profesor, pictor, editor, fondator al celebrei reviste
Domus încã din 1928, ceramist, autor de cãrþi, organizatorul principal
al trienalelor milaneze înainte de cel de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi,
apoi, preºedintele Muzeului Internaþional de Artã Modernã din Italia.
Gio Ponti reprezenta pentru toþi modelul de creator renascentist, care
nu traseazã delimitãri între domeniile creativitãþii sale ºi, desigur, Richard
England visa ca într-o bunã zi sã-ºi imite mentorul.
În anul 1962, Richard England s-a întors în Malta ºi s-a asociat cu
tatãl sãu, inginer constructor, punând bazele Studioului de arhitecturã
England & England. Încã de la primele lucrãri a manifestat o grijã
deosebitã pentru relaþia dintre construcþia proiectatã ºi sit. Mai târziu,
avea sã afirme: Situl vorbeºte arhitectului, dezvãluindu-i nu numai datele
fizice, topografice, climatice ºi materialele pentru construcþie, ci ºi datele
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folosi ca motto ceea ce spunea Luis Barragán, unul dintre cei mai apreciaþi dintre cele douã mari rezervoare de apã ºi acoperit cu un dom, în aºa fel
creatori de arhitecturã de cãtre England: Eu cred cã arhitecþii ar trebui proporþionat încât sã nu tulbure silueta sitului ºi continuarea acestui
sã proiecteze grãdini ca sã fie folosite tot aºa de mult ca ºi casele pe care traseu la etaj cãtre sala de teatru, amenajatã în al doilea rezervor de
ei le construiesc pentru a dezvolta un sens al frumuseþii ºi al gustului, al apã. Permanent cât a lucrat la proiect, Richard England a cãutat sã nu
înclinaþiei cãtre artele frumoase ºi
alte valori spirituale.
Au urmat alte câteva grãdini
minunate, alcãtuite dupã o
scenografie de un mare rafinament,
grãdini care au întrunit aprecierile
entuziaste ale criticii de specialitate.
Un capitol extrem de interesant
în creaþia lui England, ºi care ar
trebui prezentat in extenso cu alt
prilej, îl constituie celebrele lui
capele, locuri de meditaþie ºi aspiraþie
cãtre transcendent, considerate, în
integralitatea lor, opere de artã.
Aºa sunt Chapel Blata L  Bajda;
Meditation Chapel, Naxxar;
Franciscan Chapel, Burmarrad;
Sandrinas Chapel, Mgarr; Chapel of
Dar  Il Hanin Samaritan, Santa
Venera ºi, bineînþeles, Chapel of
Millennium, care este acum un loc de
pelerinaj pentru toþi cei care vin în
Biserica Sf. Joseph  Manikata
Malta.
Pentru Richard England, aceste
proiecte de capele sunt la fel de importante ca ºi lucrãrile lui de mare se abatã de la o idee formulatã de cãtre Winston Churchill: Dacã vom
complexitate ºi dimensiuni ºi arhitectul maltez îl citeazã adesea pe Joseph deschide o breºã între trecut ºi prezent vom descoperi cã noi am pierdut
Campbel: Spaþiul sacru este acolo unde te regãseºti pe tine însuþi din viitorul.Întreaga construcþie prezintã la interior un dialog permanent
nou ºi din nou.
între trecut ºi prezent, printr-un rafinat sistem de layere, adicã de mai
multe anvelope vizibile parþial sau integral. Întreaga cromaticã a
ST. JAMES CAVALIER
interioarelor este inspiratã din cromatica arhitecturii malteze unde
 CENTRUL PENTRU CREATIVITATE AL MALTEI
celebra piatrã localã globicerina, de culoare aurie, e învioratã de
verdele bovindourilor, reminiscenþã a mousharabieh-urilor arabe, iar
Una dintre lucrãrile lui cele mai importante este St. James Cavalier rafinamentul îmbinãrii culorilor de aici demonstreazã din plin harul de
 Centrul pentru Creativitate al Maltei, finalizatã în anul 2000 ºi pictor al arhitectului.
inauguratã cu mare fast în luna septembrie a aceluiaºi an, pentru celebrarea
Arhitectul poet, care visa: la spaþiile liniºtite ale unei case ideale,
intrãrii în cel de-al treilea mileniu. Vechiului bastion, care face parte din unde pardoseala este cafeniul pãmântului, pereþii sunt albul vântului, iar
sistemul de fortificaþii realizate de Francesco Laparelli da Cortona ºi tavanul albastrul cerului, cu lucrarea St. James Cavalier  Centrul pentru
Girolamo Cassar, dupã Marele Asediu din 1565, guvernul Maltei a hotãrât Creativitate al Maltei oferã o lecþie exemplarã de restaurare modernã ºi
sã-i dea o funcþiune excepþionalã: aceea de Centrul al Creativitãþii, adicã reabilitare a unui monument istoric.
sã-l transforme dintr-o construcþie militarã cu scop defensiv, într-o arenã
a dialogului, care sã stimuleze energiile creatoare ale maltezilor.
Guvernul maltez a ales ca sã îndeplineascã acest deziderat pe arhitectul
cel mai important al þãrii ºi care, totodatã ,se bucura de un mare prestigiu
internaþional.
Arhitectul Richard England, aºa cum mãrturisea mai târziu, a
considerat cã încredinþarea acestei lucrãri reprezenta pentru el un act de
mândrie, dar ºi de temeritate. Conceptul de la care a pornit a fost acela
pe care l-am putea numi de transfigurare, apelând la o arhitecturã a
memoriei ºi naraþiunii. St. James Cavalier era, de fapt, o structurã masivã
din zidãrie înaltã de peste 18 metri, care, împreunã cu geamãnul sãu St.
John Cavalier, flanca intrarea principalã ºi a fost printre primele
construcþii ale oraºului Valletta, în anul 1566.
Aºa cum a arãtat Dennis Sharp, cunoscutul teoretician, critic ºi editor
de cãrþi, la aceastã lucrare. Richard England s-a aflat într-o poziþie
privilegiatã, pentru cã a fost, în acelaºi timp, arhitectul pentru restaurarea
construcþiei, dar ºi arhitectul pentru reabilitarea acesteia, adicã autorul
proiectului de decoraþiuni ºi amenajãri interioare.
De la primele schiþe, arhitectul maltez a avut în minte cã, aºa cum
nota Pierre Teihard de Chardin: Trecutul trebuie sã ne releve structura
viitorului, sau, aceeaºi idee formulatã în alt mod de Samuel Beckett:
Sã decantãm din timpul viitor înspre timpul trecut. De un mare folos
i-au fost ºi exemplele oferite de lucrãrile unui arhitect pe care îl apreciazã
foarte mult, Carlo Scarpa, cel ce afirma: Întoarcerea la cele mai adânci
rãdãcini va fi întotdeauna o întoarcere la spiritul acelor forme ºi niciodatã
la formele acelui spirit.
Din numeroasele schiþe, Richard England s-a opri la ideea unui
Aquasum
traseu cãtre un atrium spectaculos, amenajat prin transformarea unuia

Studenþii Facultãþii de Arhitecturã  implicaþi în reabilitarea patrimoniului naþional
În perioada 11  20 octombrie, va avea loc, la Sala
Palatului din Bucureºti, ºi, în perioada 21-30 octombrie,
la Sala de expoziþii a Ministerului Culturii ºi
Patrimoniului Naþional, expoziþia de proiecte de
arhitecturã: Centrul Cultural ºi Centrul de Culturã
Audiovizualã. Organizatã sub auspiciile Secretariatului
de Stat pentru Patrimoniu Naþional din cadrul
Ministerului Culturii ºi Patrimoniului Naþional,
expoziþia va cuprinde imagini ºi machete ale proiectelor
de reabilitare ale câtorva cinematografe din Bucureºti,
realizate de studenþii din anul V ºi profesorii Facultãþii de
Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret.
Potrivit unor studii realizate de
Centrul de Cercetare ªtiinþificã
Aplicatã din cadrul Facultãþii de
Arhitecturã a Universitãþii Spiru
Haret, existã oraºe în România unde
nu funcþioneazã, în prezent, niciun
cinematograf. Reabilitarea acestora
ar implica fonduri de care primãriile
nu dispun. În ultimii 20 de ani,
majoritatea cinematografelor din
România ºi-au pierdut funcþiunile
iniþiale, fiind închise sau
transformate în discoteci, magazine
alimentare, sãli de biliard, cluburi

sau cazinouri. Reconversia unor
astfel de cinematografe ar putea
permite, aºadar, transformarea
acestor spaþii publice în veritabile
centre culturale.
Primul pas, în acest demers, l-a
fãcut absolventa arh. Ana
Gheorghiu, care a propus, în 2008,
prin proiectul sãu de licenþã - sub
îndrumarea conf. univ. dr. arh. Ana
Maria Hariton - Reabilitarea
cinematografului Marconi (Dacia),
din Bucureºti.

Ulterior, Facultatea de
Arhitecturã din cadrul Universitãþii
Spiru Haret a primit de la Regia
Autonomã Româniafilm ca temã
de
cercetare
reabilitarea
Cinematografului Gloria, din
Cartierul Balta Albã, Bucureºti. Pe
mãsurã ce s-a înaintat în studiul
temei, s-a conturat ideea reabilitãrii
Bulevardului cinematografelor
(Bd. Regina Elisabeta) ca arterã a
culturii europene.
Reabilitarea unor cinematografe constituie o posibilã ºansã, în
contextul actualei crize economice., afirmã prof. univ. dr. Vasile
- Niculae Ion, cadru didactic al
Facultãþii de Arhitecturã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret. Atragerea
unor investiþii externe, din partea
unor þãri precum Marea Britanie,
Franþa, Germania, Italia, Spania,
interesate în promovarea culturii lor
naþionale în România, ar permite
reabilitarea ºi transformarea acestor
cinematografe în Centre de Culturã
Audiovizualã. Rezultatul: un
context
cultural
favorabil
organizãrii de spectacole de film,
teatru, muzicã sau a unor expoziþii

tematice, reprezentative pentru
þãrile comunitãþii europene.
Iniþiativa Facultãþii de
Arhitecturã din cadrul Universitãþii Spiru Haret s-a întâlnit, în
mod fericit, cu Strategia
Secretariatului de Stat pentru
Patrimoniul Naþional cu privire la
acþiunile de protejare, dezvoltare
ºi punere în valoare a patrimoniului cultural, care vizeazã
concret starea ºi destinul cinematografelor, reabilitarea ºi
remodelarea acestora cu statutul
de Centre de Culturã Audiovizualã.
La evenimente vor fi invitaþi sã
participe primarii, prefecþii ºi
directorii Direcþiilor Judeþene
pentru Culturã ºi Patrimoniul
Cultural. În contextul expoziþiei vor
fi integrate atât proiectul de
referinþã Complexul Cultural
Eugen Ionescu, realizat la Slatina,
cât ºi proiectul Complex Cultural
la Mogoºoaia, care îºi propune sã
etaleze o serie de piese valoroase
recuperate din Mãnãstirea
Vãcãreºti.

Ana Maria CETÃÞEAN

Absolvenþii Facultãþii de Arhitecturã
din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
egalii arhitecþilor europeni
De curând, în Monitorul Oficial al
României, nr. 645/16 septembrie 2010, au
apãrut Normele metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 184/2001 privind
organizarea ºi exercitarea profesiei de
arhitect, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare vizând procedura de
recunoaºtere a titlurilor oficiale de
calificare, în scopul exercitãrii acestei
profesii pe teritoriul României, precum ºi
instituþiile competente pentru eliberarea
documentelor necesare obþinerii unui
asemenea drept.
Aceste acte normative, conforme cu
Directivele Parlamentului European ºi ale
Consiliului European, pot fi aplicate ºi
arhitecþilor cetãþeni ai statelor membre ale
Uniunii Europene, ale celorlalte state
aparþinând Spaþiului European ºi ai
Confederaþiei Elveþiene, care exercitã profesia
de arhitect în România în mod independent,
dar ºi în calitate de salariat.
Este un cadru legislativ adecvat solid,
unitar, coerent, oferindu-se un temei

indispensabil pentru recunoaºterea diplomelor
ºi calificãrilor necesare exercitãrii profesiei de
arhitect în România.
Este un fapt de prestigiu sã precizãm cã,
între cele ºase instituþii de învãþãmânt
superior din România, abilitate sã elibereze
documentele apte sã ateste dreptul de
exercitare a profesiei de arhitect, se aflã ºi
Universitatea Spiru Haret din Bucureºti,
respectiv Facultatea de Arhitecturã, care, din
anul 2002, este în mãsurã sã pregãteascã
profesioniºti în domeniu ºi sã elibereze
diploma de arhitect, profilul Arhitecturã,
specializarea Arhitecturã. Facultatea de
Arhitecturã asigurã condiþii materiale
excelente  amfiteatre spaþioase, sãli de
seminarii, laboratoare echipate cu
calculatoare de ultimã generaþie, ateliere de
practicã, cursuri universitare, valoroase
cadre didactice , înscriindu-se definitoriu
în oferta educaþionalã pe care o face
Universitatea Spiru Haret candidaþilor care
aplicã pentru specializãrile din cadrul
facultãþilor sale.

