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SPIRU HARET
MEREU ACTUAL
La 21 decembrie 2006, în ºedinþa comunã a
Consiliului director al Fundaþiei România de
Mâine, a Senatului Universitãþii Spiru Haret ºi a
Consiliului de administraþie al SC Mass-media
România de Mâine, s-a adoptat hotãrârea de
înfiinþare a Societãþii Naþionale Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.
Cu aceastã ocazie, profesorul universitar dr.
Aurelian Gh. Bondrea, iniþiator (ºi) al acestui
organism, spunea: Odatã cu crearea ei ( a
Societãþii Naþionale Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã) va trebui sã pregãtim toate
condiþiile pentru realizarea unei acþiuni bine
organizate. Va trebui sã mergem în ºcoli, acolo
unde sunt apostolii neamului ºi ei vor trebui sã
se implice, alãturi de noi, în aceastã acþiune.
Organizarea va trebui sã înceapã de la nivelul
grãdiniþei, a învãþãmântului primar, gimnazial ºi
liceal, pentru ca scopul final sã fie atins, anume,
progresul social ºi economic, prosperitatea
întregului popor, prin educaþie, ºtiinþã ºi culturã.
Totodatã, profesorul Bondrea preciza: ( ) pentru a
merge pe drumul pe care l-a deschis Spiru Haret,
ºcoala, biserica, masa largã de intelectuali trebuie
sã-ºi îndrepte atenþia ºi preocupãrile cãtre întreaga
societate româneascã. Este necesar, de aceea, sã
facem cunoscutã opera lui ca, în final, din aceste
instituþii de învãþãmânt sã iasã specialiºti, care sã
ajute societatea româneascã, poporul român sã
înþeleagã cã fãrã educaþie, ºtiinþã ºi culturã nu
poate fi progres în nici un domeniu de activitate,
nici progres social ºi nici progres economic.
Orientãrile programatice ale Societãþii Naþionale
Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
urmãresc a cultiva ºi promova în România valorile
culturii naþionale ºi universale, a contribui la
dezvoltarea învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii, de a

TEATRUL VÃ BATE LA UªÃ. TREBUIE DOAR SÃ VÃ DESCHIDEÞI SUFLETUL.

crea condiþii ºi
cadrul necesar
pentru dezbaterea
publicã ºi
confruntarea de idei pe
probleme teoretice ºi practice de larg interes naþional,
socio-economic, ºtiinþific, de învãþãmânt ºi culturã,
precum ºi pe probleme ale înfãptuirii democraþiei ºi
statului de drept, a atrage, în circuitul dezbaterilor de
idei ºi pentru edificarea noii Românii, potenþialul
creator de care dispune þara  intelectuali, muncitori,
þãrani, studenþi, elevi  fãrã discriminãri politice, de
naþionalitate sau credinþe religioase.
În îndeplinirea acestor deziderate, Universitatea
Spiru Haret, membru fondator al Societãþii Naþionale
Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, ºi-a
stabilit ca opþiune strategicã orientarea spre viitor ºi
centrarea pe student, în sensul cã: oferã tinerilor
ºansa unei pregãtiri superioare, în condiþii care sã
permitã valorificarea capacitãþilor ºi înclinaþiilor
acestora; pune accent pe acele domenii de studii de
licenþã, de masterat, pentru care tinerii manifestã
interes deosebit ºi care rãspund necesitãþilor actuale
ºi viitoare de dezvoltare durabilã a României;
realizeazã un învãþãmânt superior dinamic, în mãsurã
sã integreze operativ, în curricula universitarã ºi în
programele de învãþãmânt, cuceririle noi,
semnificative pe plan mondial, ale cunoaºterii ºi
culturii; valorificã tradiþiile înaintate ale
învãþãmântului românesc ºi contribuþiile româneºti la
dezvoltarea educaþiei, ºtiinþei ºi culturii; promoveazã
interdisciplinaritatea în desfãºurarea procesului de
învãþãmânt ºi a cercetãrii ºtiinþifice; asigurã un
învãþãmânt formativ, capabil sã ofere viitorilor
absolvenþi deprinderea de a-ºi perfecþiona pregãtirea
de specialitate ºi de culturã generalã.

Biblioteca Pedagogicã Naþionalã
I.C. Petrescu a luat fiinþã la 18
decembrie 1880, odatã cu ªcoala
Normalã Superioarã din Bucureºti.
Biblioteca Pedagogicã serveºte,
în principal, cadrele didactice ºi
cercetãtorii, elevii ºi studenþii,
beneficiind de cea mai bogatã
colecþie de publicaþii din domeniul
pedagogiei ºi al ºtiinþelor educaþiei.
În fondurile sale, care însumeazã
jumãtate de milion de volume din
toate domeniile cunoaºterii, sunt
înglobate colecþii care au aparþinut
unor prestigioase instituþii de
învãþãmânt ºi culturã, precum ºi
fonduri ale bibliotecilor unor mari
personalitãþi.
Biblioteca Pedagogicã Naþionalã
I.C. Petrescu este o bibliotecã
specializatã, de drept public, de
importanþã naþionalã, cu personalitate juridicã, fiind subordonatã

marcheazã, cu acest prilej, ºi
sãrbãtorirea a 130 de ani de
prietenie româno-americanã, în
vreme ce Biblioteca Indianã
sãrbãtoreºte 10 ani de existenþã.
Biblioteca Pedagogicã gãzduieºte
singurul Muzeu Pedagogic din þarã,
care împlineºte un veac de existenþã.
Se împlineºte, totodatã, o jumãtate de
veac de când Biblioteca Pedagogicã
îºi desfãºoarã activitatea în vila
ilustrului avocat Istrate Micescu,
bijuterie arhitecturalã purtând
amprenta maestrului Cristofor
Cerchez. Personalitãþi de seamã au
pãºit în acest lãcaº al cunoaºterii,
lãsând o urmã a trecerii lor în Cartea
de Onoare.
Peste 500.000 de volume, cãrþi
de valori inestimabile, manuscrise
vechi de 400 de ani fac parte din
colecþiile Bibliotecii Pedagogice
Naþionale I.C. Petrescu. În aceste

Claudiu Nicolescu
 inventatorul patului din dulap
- Cine este Claudiu Nicolescu?
- Am 33 ani. Sunt nãscut, crescut ºi
locuitor în Bucureºti. Am urmat Facultatea
de Matematicã ºi Informaticã, FR, la
Universitatea Spiru Haret, pe care am
absolvit-o în 2007, cu media 9,37 la
examenul de licenþã. Am urmat mate-info
pentru cã eram pasionat de programarea web,
site-uri web, baze de date etc. de altfel, am
mai urmat ºi un curs intensiv de programator
web - dezvoltator web. Cu toate cã îmi sunt
foarte utile cunoºtinþele dobândite la
facultate, nu mai profesez de aproximativ doi
ani, de când sunt tânãr antreprenor: mã ocup
de produsul meu Pat rabatabil manual.
(Continuare în pag. 3)

Ninge cu ochi

Dar ninge. Ninge cu ochi de peºti,
cu ochi de ºerpi, de câini.
Ninge izbind în ziduri pânã devin nefireºti,
oarbe ºi fãrã stãpâni.
Ninge. ªi ochii se sparg, lãsând afarã
vederi de piatrã, priveliºti marine,
înfãþiºãri ale lumii fãrã de sine,
micºoratã, fugarã.
Ninge. Pupile rotunde, drepte, pieziºe,
pãtrate, triunghiulare,
îngheþând în þurþuri fãrã culoare,
atârnând de jgheaburi, de acoperiºe....
Ochi rostogoliþi în canale. Azvârliþi cu lopata de lemn
sã se facã pârtie goalã, pe stradã.
Ochi, bulgãri de gheaþã. Ochi, om-de-zãpadã.
Ochi peste care trece sania-n clinchet solemn.
Ochi mari. Din ce în ce mai mari, pânã se sfarmã.
Ochi cu pupile negre lãþindu-se-ntruna,
cât fereastra-n care bate luna,
ochi cât zidul. Ninge. Ochi cât turla. Ochi de iarnã.

Nichita Stãnescu,
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DE CE VORBIM DESPRE CULTURA
DIVERSITÃÞII
Conf. univ. dr. Valeriu MARINESCU
A fi european nu înseamnã
negarea spiritului naþional.
Împãrtãºind aceastã idee ºi bazândumã ºi pe cunoºtinþele acumulate în
cadrul stagiului Formare de
formatori pentru Europa, pe care lam urmat în Franþa, în primãvara
anului 2008, voi arãta, în cele ce
urmeazã, cã sincronizarea cu lumea
occidentalã presupune dialogul
intercultural ºi nu renunþarea la
identitatea naþionalã.

Mioara VERGU-IORDACHE

Absolvent al Universitãþii Spiru Haret, medaliat cu argint la Inventika 2009

Limba românã este patria mea

FOTO: Andreea Fanea
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului ºi reprezintã
un for metodologic pentru bibliotecile ºcolare ºi ale caselor corpului
didactic din România.
Biblioteca Pedagogicã editeazã
publicaþii de specialitate, care vin în
sprijinul procesului de învãþãmânt,
bibliografii, biografii ale pedagogilor români ºi antologii din
domeniul literaturii de specialitate.
De-a lungul timpului, Biblioteca
Pedagogicã Naþionalã I.C.
Petrescu a dezvoltat numeroase
parteneriate ºi proiecte cu instituþii
similare, precum ºi cu alte instituþii
de învãþãmânt ºi culturã, institute de
cercetare, ambasade, având un rol
major în dezvoltarea învãþãmântului
preuniversitar, ºi nu numai.
Centrul de Informare ºi Resurse
American Corner Bucureºti,
gãzduit de Biblioteca Pedagogicã,

colecþii s-au adunat adevãrate
bijuterii, volume unicat: Biblia de
la Bucureºti, din 1688, Dicþionar
latin-grec, din 1696, îmbrãcat în
piele de viþel, Bucoavne, din 1749
ºi 1827, ºi o Gramaticã rumânã, din
1859. Tocul de scris al lui
Odobescu, realizat din lemn de ulm,
cãlimara cu rezervã, cu mâner din
alamã ºi caractere arabe, precum ºi
6.800 de alte volume se aflã ºi ele
în patrimoniul Muzeului ºi
Bibliotecii Pedagogice Naþionale
I.C. Petrescu.
Programul sãrbãtoririi Bibliotecii
Pedagogice Naþionalã I.C. Petrescu
a cuprins alocuþiuni din partea
autoritãþilor ºi a unor reprezentanþi din
domeniile învãþãmântului ºi culturii,
sesiune de comunicãri ºtiinþifice ale
unor personalitãþidin domeniul
pedagogiei ºi ºtiinþelor educaþiei,
expoziþii de carte, picturã s.a.

1. La mijlocul anului 2007, an
când þara noastrã a devenit membrã a
Uniunii Europene, Asociaþia
Naþionalã a Specialiºtilor în Resurse
Umane a realizat un studiu potrivit
cãruia 70% dintre români considerau
cã integrarea în Uniunea Europeanã
constituie un lucru pozitiv ºi se

socoteau cetãþeni europeni. Conform
Tratatului semnat la Maastricht, în
Olanda, în 1992 de mai multe state
europene, Uniunea Europeanã,
întemeiatã pe principiile democraþiei,
drepturilor omului, libertãþilor
fundamentale ºi statului de drept ºi
respectând identitatea naþionalã a
statelor membre, promoveazã spiritul
de toleranþã ºi ideea de diversitate
culturalã. Diversitatea lumii europene
este o realitate, pentru cã Europa se
dovedeºte, pe de o parte, un
conglomerat de rase (germanã, latinã,
slavã, ca sã le pomenim pe cele mai
importante), iar, pe de altã parte,
constituie ceea ce am putea numi un
Turn Babel (dacã ne gândim cã
Uniunea Europeanã are, în prezent,
23 de limbi oficiale). Apoi, în Europa
existã o diversitate de religii (catolicã,

ortodoxã, protestantã, islamicã),
existã diferite mentalitãþi ºi tradiþii ºi,
tocmai din aceste motive, între temele
privilegiate pentru proiectele
europene cu finanþare nerambursabilã din domeniul cultural, se
numãrã dialogul intercultural ºi
prevenirea conflictelor prin
intermediul acestuia.
2. Primul deceniu al acestui
mileniu s-a dovedit (ºi se dovedeºte
în continuare) extrem de tulbure,
motiv pentru care el cere imense
eforturi pentru dialog. Ca sã dãm ºi
un exemplu, statisticile aratã cã
aproximativ 200 de cetãþeni strãini
au fost rãpiþi în Irak de la începerea
rãzboiului, iar teroriºtii au difuzat,
fie pe Internet, fie la televiziunea
de limbã arabã Al-Jazeera, imagini
înregistrate cu mulþi dintre cei pe
care îi þineau captivi.
(Continuare în pag. 3)

UN NOU BUGET DE CRIZÃ (pentru unii)
Prof. univ. dr. Ilie MIHAI
Actuala crizã economicã ºi financiarã continuã sã
afecteze grav economia României care, la finele anului 2010,
va inregistra o comprimare între 1,5  2 % a produsului
intern brut, în condiþiile unei inflaþii ridicate ( peste 8%) ºi
a unui deficit bugetar de aproape 7 % din PIB. Mãsurile
anticrizã întreprinse de Executiv au fost anemice, tardive
ori fãrã efect, ceea ce a determinat o scãdere în continuare
a gradului de utilizare a capacitãþilor de producþie, pierderea
locurilor de muncã , sãrãcirea ºi îndatorarea populaþiei,
concomitent cu creºterea datoriei publice interne ºi externe,
contractatã ºi utilizatã, în principal, pentru susþinerea plãþii
salariilor în sectorul public ºi a pensiilor.
Proiectul de buget pentru anul 2011 este construit ca
un buget de crizã, dar, aºa cum se va vedea, austeritate
doar pentru unii.
Cu sau fãrã voia noastrã, timpul îºi urmeazã cursul
implacabil ºi o altã toamnã târzie, nespus de frumoasã, se
aºterne peste þarã, prilej pentru politicienii români de a
creiona cu toporul un nou buget de crizã pentru anul 2011.
Potrivit proiectului Legii bugetului de stat pentru anul
2011, se prevãd:
- venituri
80.812,1 mil. lei
- cheltuieli
108.491,9 mil. lei
- deficit bugetar 27.679,8 mil. lei
Premizele construcþiei bugetare pe anul 2011
Bugetul de stat pe anul 2011 a fost conceput în condiþii
de austeritate concretizate în:
 menþinerea unui deficit bugetar important, de circa
4,4 % din PIB;
 menþinerea TVA la nivelul majorat de 24 %;

 rata de schimb a monedei naþionale în raport cu Euro
luatã în calculul bugetului este de 4,21 lei/eur, deºi
realitatea aratã cã leul se depreciazã continuu;
 rata inflaþiei pe anul 2011 a fost prognozatã la 3,2 %
/an, nerealistã în comparaþie cu inflaþia de peste 8,2 %,
înregistratã la finele anului 2010. De când a trecut la
strategia de þintire a inflaþiei, Banca Centralã s-a dovedit
continuu un trãgãtor mediocru.

 menþinerea unor cote înalte de contribuþii sociale
(31,3% pentru condiþii normale de muncã; 36,3% pentru
condiþii deosebite ºi 41,3% pentru condiþii speciale) ceea
ce va încuraja în continuare munca la negru;
 menþinerea cotelor pentru asigurãrile de sãnãtate de
10,7% (5,5% pentru angajaþi ºi 5,2% pentru angajatori);
 contribuþia pentru ºomaj la 1% (0,5% pentru angajator
ºi 0,5% contribuþie individualã);
 îngheþarea pensiilor la nivelul anului 2010 (în anul
2010, pensiile nu au fost majorate, fiind, de fapt, la nivelul
anului 2009, iar, prin luarea în calcul a inflaþiei reale pe
anul 2010, de cca. 8,5 %, ºi a celei prognozate, fundamentat
pentru 2011 de cca.4,5%, rezultã cã, de fapt, pensiile scad
în termeni reali cu cca. 13%);
 menþinerea, în continuare, a salariilor din sectorul
public sub nivelul celor din prima parte a anului 2010,
prin proiectul de buget fiind prevãzutã o recuperare doar
parþialã a scãderilor de salarii (15% faþã de 25 % reducere).

Dacã avem în vedere faptul cã, prin proiectul de buget
pe anul 2011, au fost suprimate unele câºtiguri asimilate
salariilor (prime de vacanþã, al treisprezecelea salariu,
tichete, sporuri,etc.) reducerea veniturilor salariale în anul
2011 va fi de cca. 25% faþã de semestrul I 2010.
Pensia socialã minimã a fost menþinutã la nivelul de
350 lei (echivalentul a cca. 80 euro la cursul de schimb
actual), iar valoarea punctului de pensie s-a menþinut la
732,8 lei, fãrã a fi corelatã cu o anumitã proporþie din
salariul minim (mediu).
Inconsistenþa prevederilor din proiectul de buget
Deºi potrivit estimãrilor pentru finele anului 2010,
indicatorii macroeconomici
Prezintã, pentru România, o situaþie dramaticã, în proiectul
bugetului de stat pentru anul 2011 se asumã cifre extrem de
optimiste privind starea economiei naþionale, astfel:

Ca ºi în anul 2010, în proiectul de buget pentru 2011, în
loc sã se punã accent pe stimularea economiei ale cãrei capacitãþi
de producþie au fost utilizate doar în proporþie de 76,3 % (cu
6,1 procente mai puþin decât în 2008), Executivul încearcã sã
menþinã deficitul sub control prin reducerea cheltuielilor,
îndeosebi a celor de capital, ºi creºterea fiscalitãþii.
(Continuare în pag. 4)

Zilele Bibliotecii Universitare

Criza financiarã mondialã:
calea spre crizã ºi modalitãþile de a o depãºi
Prof.univ.dr. Gheorghe ONIªORU
Cu aproape un secol în urmã, unul dintre cei mai mari economiºti
francezi, Jean Baptiste Say, scria: Léconomie politique nest pas la
politique; elle ne soccupe point de la distribution ni de la balance des
pouvoirs ; mais elle fait connaître comment les nations se procurent ce qui
les fait subsister. Or, comme cest aux efforts des particuliers que ces choses
sont dues, comme ce sont principalement les particuliers qui en jouissent,
on ne doit pas considérer léconomie comme laffaire des hommes dEtat
exclusivement: elle est laffaire de tout le monde. On ne peut espérer
néanmoins que chaque citoyen soit versé dans cette science. Tout le monde
ne peut pas tout savoir; mais il est tres possible et tres désirable que lon
nait en général didées fausses sur rien, particulierement sur les choses
que lon est intéressé a bien connaître. (Jean-Baptiste Say, Cours
déconomie politique et autres essais, 1821, réédition 1996, Flammarion)
Jumãtate este adevãrat,
jumãtate este depãºit. Dacã
analizãm puþin criza financiarã, ne
putem da seama fãrã probleme cã
economia înseamnã putere. Mai
mult, balanþa de puteri este dictatã
de cei care conduc economia. Ar fi
nedrept sã credem ca aceastã crizã
nu are ºi aspecte politice sau
obiective. În acelaºi timp, autorul
francez nu greºeºte în totalitate.

Economia este activitatea tuturor.
Este un lucru normal ºi bun, însã
scopul nostru este sã ne aruncãm o
privire asupra aspectelor mai puþin
plãcute. Fiind activitatea tuturor,
economia a reuºit sã creeze multe
legãturi între oameni ºi þãri. Aceastã
legãturã specialã a dat naºtere
aspectului global al crizei. Cu alte
cuvinte: dacã toatã lumea este
implicatã, toatã lumea are de suferit!

În secolul al XIX-lea,
economistul francez J.B Say
vorbeºte despre anumite tendinþe de
schimbare economicã pentru a
determina un fel de speculaþie
financiarã. Timpul ºi economia sunt
într-o continuã schimbare. Dacã
reþinem aceastã idee ºi ne uitãm la
istoria secolelor XIX, XX ºi XXI,
termeni precum globalizarea apar ºi
în zone cum ar fi comerþul,
schimburile, ºomajul, excluderea ºi
explozia pieþelor financiare. Unii ar
descrie toate aceste efecte ca fiind
rezultatul unei Mâini invizibile,
idee menþionatã de Adam
Smith.Alþii sunt înclinaþi sã vadã o
anumitã spiralã a rãului, un
dissolvant de lidentité et de la
démocratie nationales (Guesnerie,
Roger, Léconomie de marché,
Dominos, 1996, Flammarion), un
fel de dominaþie a celor puternici
asupra celor slabi. Gãsim, de
asemenea, ideea unei tiranii pe
piaþa.
(Continuare în pag. 4)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport,

 conf.univ.dr. Florentina POPESCU

Student: Aþi vorbit despre o proiectare ºtiinþificã a
Student: Pentru a stabili concepte ºi norme despre strategia
proiectãrii antrenamentului la diferite discipline sportive, trebuie antrenamentului.
sã definim conceptele de performanþã ºi capacitate de
Profesor: În organizarea ºi presupune redresarea disciplinei
dirijarea antrenamentului sportiv sportive. Experþii vor fi din ariile
performanþã. Ca atare, ce este performanþa, în general?
Profesor: Performanþa este perceputã ca un rezultat al unei activitãþi, trebuie sã se þinã seama atât de complexe de management (financiar,
ca realizare a unei sarcini sau ca reuºitã a unei acþiuni. Termenii de succes,
împlinire, execuþie, acþiune, manifestare, prezentare, spectacol, efectuare
ºi altele sunt, de asemenea, sinonime cu performanþa (Epuran, M.;
Holdevici, I.; Toniþa, F., 2001). Lor li se mai adaugã eficienþa pentru a
sublinia aspectul calitativ al prestaþiei. Conform dicþionarelor,
performanþa se defineºte ca:
 rezultatul unei activitãþi care depãºeºte nivelul comun ºi este
superior;
 gradul de reuºitã a unui subiect la un test;
 realizare deosebitã într-un domeniu de activitate practicã sau
teoreticã;
 rezultatul cel mai bun dat de un sistem tehnic, de o maºinã, de un
aparat etc;
 nivelul la care se ridicã valorile individuale sau colective într-un
domeniu ºtiinþific de activitate.

Student: Dar performanþa sportivã cum se defineºte?
Profesor: Psihologia considerã calificativ pe scala valorilor. În

performanþa sportivã drept rezultatul
valoros  individual sau colectiv 
obþinut într-o competiþie, exprimat în
cifre sau loc ocupat în clasament
(Epuran, M.; Holdevici, I.; Toniþa, F.,
2001). De asemenea, în relaþie cu
performanþa, vorbim despre optimizare, respectiv acþiunea de alegere ºi
aplicare a celei mai bune soluþii, într-o
situaþie datã. Optimizarea are mare rol
în strategia proiectãrii antrenamentului. Legat de performanþã, se
obiºnuieºte a se folosi ºi cuvântul optim,
adicã: cel mai bun sau foarte bun;
adecvat, indicat, atunci când se
vorbeºte despre nivelul, gradul, rezultatul realizat; un sistem care asigurã
cea mai bunã eficienþã (economicã,
productivã, socialã, culturalã).
Performanþa sportivã reprezintã
rezultatul obþinut într-o activitate
specificã, de regulã în concurs,
desemnatã printr-o cifrã sau un

activitatea sportivã, activitate aflatã
sub interesul nostru, performanþa
este definitã mai simplu, ºi anume:
rezultat prestigios obþinut de un
sportiv sau o echipã; rezultat
(deosebit de bun) obþinut de cineva
într-o întrecere sportivã.
Sunt ºi autori din domeniul
sportului care au definit performanþa
sportivã ca: un rezultat valoros,
individual sau colectiv, obþinut într-o
competiþie sportivã ºi exprimatã în cifre
absolute, dupã sistemul locurilor
oficiale sau prin locul ocupat în
clasament sau o valoare biopsihosocialã, realizatã în cadrul unor competiþii
oficiale, ca rezultat al unei capacitãþi
multiple, determinate ºi apreciate pe
baza unor criterii sau baremuri riguros
stabilite (Dragnea, A., 1996). Noi
rãmânem la o definiþie scurtã ºi concisã:
performanþa este un rezultat prestigios,
obþinut de un sportiv sau de o echipã.

Student: Performanþa este obþinutã de un performer
Profesor: Da, în legãturã cu performanþa este performerul, adicã acela

premisele performanþei, cât ºi de
structura capacitãþii de performanþã,
cu relaþiile lor reciproce, ceea ce
implicã o corectã diagnosticare a
posibilitãþilor individului ºi
condiþiilor de dezvoltare a acestora.
Conceptul de proiectare
ºtiinþificã, raþionalã a apãrut în
economie, cu scopul redresãrii
economiei, a creºterii calitãþii
produselor (în þãrile supra-dezvoltate:
SUA,
Japonia,
Germania).
Rezultatele foarte bune obþinute în
acest domeniu au deschis calea spre
aplicarea proiectãrii ºtiinþifice ºi în
alte sectoare de activitate, precum ºi
în ºtiinþele fundamentale: ºtiinþele
educaþionale: pedagogia generalã,
pedagogia vârstelor, istoria
pedagogiei, pedagogia domeniilor de
activitate, didacticile particulare,
teoriile învãþãrii; ºtiinþa educaþiei
fizice ºi sportului ºi altele.
În domeniul nostru de
activitate, proiectarea ºtiinþificã,
urmãrind redresarea, se aplicã în:
A. Proiectul de redresare a
activitãþii de educaþie fizicã ºi
sportivã, realizat de organismele
manageriale de vârf (A.N.S.,
C.O.S.R., M.E.C.T.S., Ministerul
Finanþelor, Ministerul Sãnãtãþii),
care stabilesc: obiectivele generale;
cadrul organizatoric optim pentru
realizarea obiectivelor.
B. Proiectul de redresare a unei
ramuri sportive, determinat ºi acesta
de organisme manageriale de vârf
(A.N.S., C.O.S.R., Federaþia de
specialitate).
La aceste niveluri, se constituie un
grup de experþi (analiºti), care sã
cerceteze ºi sã soluþioneze
interdisciplinar problematica ce

administrativ, antrenori, medici,
psihologi, sociologi), care vor depista
ºi stabili toþi factorii ce condiþioneazã
dezvoltarea sportului respectiv. Se
anticipeazã ºi modificãrile de
personalitate ale sportivilor, care vor
dobândi noi capacitãþi de performanþã,
printr-o instruire ºtiinþificã inteligentã.
C. Proiectarea didacticoºtiinþificã este un concept de
gândire ºi acþionare care precizeazã,
explicã ºi ordoneazã un sistem de
operaþiuni metodologice, menit sã
asigure calitatea ºi eficienþa
procesului de pregãtire ºi realizarea
obiectivelor instrucþionale propuse.
Proiectarea didactico-ºtiinþificã
este sinonimã cu un design instrucþional (aranjament, succesiune,
ordonare), care sã asigure posibilitatea
aplicãrii unor mãsuri metodologice ºi
organizatorice, în scopul rezolvãrii
finalitãþilor propuse.
Design-ul instrucþional are
câteva etape structurate într-un
lanþ praxiologic standardizat.
Dintre aceste etape, dupã unii
autori, în numãr de cinci, ne vom
opri asupra acelora care cuprind
obiectivele (de performanþã ºi
instrucþionale), resursele (umane ºi
materiale) ºi strategia realizãrii
obiectivelor propuse.
Lanþul praxiologic al proiectãrii
didactico-ºtiinþifice se propagã la
toate structurile proiectãrii:
macrostructuri de planificare (ciclul
olimpic, ciclul mondial, ciclul
anual), cu obiective finale; mezostructuri (planuri de etapã), cu
obiective intermediare, de etapã;
microstructuri (cicluri sãptãmânale
ºi lecþii de antrenament), cu obiective
operaþionale.

Student: Existã caracteristici ale proiectãrii didacticocare este bun sau foarte bun, care a obþinut un rezultat remarcabil sau are o
activitate deosebitã într-un domeniu practic sau teoretic. Performerul, ºtiinþifice (design-uri instrucþionale)?
conform Micului Dicþionar Explicativ (1972), este sportivul care realizeazã
Profesor: Caracteristicile proiectãrii didactico-ºtiinþifice (designo performanþã; în Dicþionarul Explicativ (1996) este sportivul, echipa, calul uri instrucþionale) sunt urmãtoarele:
de curse care a obþinut o performanþã deosebitã într-o întrecere.
- întreaga activitate este subordonatã obiectivelor instrucþionale (finale,
intermediare, operaþionale);
- exclude suplimentul instrucþional (redundant) inutil, care nu foloseºte
Student: Oricine poate obþine performanþã? De ce depinde
la nimic (acþiunile inutile);
obþinerea performanþei?
- are la bazã un complex motivaþional;
Profesor: Performanþa este rezolvãrile unor situaþii deosebite
- motivaþia psihologicã a sportivului, a echipei;
dependentã de capacitatea totalã a efectuate de Maradona, Pele,
- motivaþia axiologicã  ideile valoroase;
sportivului  capacitate de performanþã, Ronaldinho, Dobrin, Ducadam (în
- motivaþia teleologicã  totul orientat spre scopul propus.
de sistem bio-psiho-social, rezultat al fotbal), Gaþu, Oþelea, Elisei (în
perfecþionãrii funcþiilor executorii- handbal) sau contraatacurile din
Student: Ne puteþi vorbi despre componentele proiectului
reglatorii ale sistemelor morfologic, sporturile de contact. Punerea în
funcþional, fiziologic, informaþional, valoare a capacitãþii de performanþã ºtiinþific?
Profesor: Componentele (planificarea, pregãtirea ºi ducerea
decizional, psihoreglator etc. Dupã este determinatã de personalitatea
Gagea Adrian, performanþa este o sportivului. Factorii personalitãþii proiectului ºtiinþific (design-ului rãzboiului). Strategia militarã se
energie potenþialã, deci o energie sportivului sunt, în primul rând, cei instrucþional): tehnologia didacticã; referã la ordonarea acþiunilor în
înmagazinatã prin pregãtire, prin care condiþioneazã performanþa.
strategia didacticã; raþionalizarea ºi scopul favorizãrii desfãºurãrii
operaþiunilor militare.
antrenament (ºi ereditar, n.n.). Dupã alþi
Strategia didacticã selecteazã,
autori, capacitatea de performanþã este
ordoneazã, direcþioneazã din
evidenþierea în competiþie a unor valori
inventarul general doar acele
biopsihice prin performanþele obþinute
mijloace de intervenþie care asigurã
ºi obiectivizate în metri, secunde,
calitatea ºi eficienþa procesului de
minute, kilograme, goluri marcate etc.
instruire.
În sport, pe baza capacitãþii de
Strategia
didacticã
are
performanþã, se rezolvã situaþii variate
urmãtoarele caracteristici: stabileºte
ºi complexe, prin acþiuni ºi rãspunsuri
traseul relaþional, care începe cu:
originale, determinate ºi de creativitatea
obiective instrucþionale ! resurse !
sportivului. Creativitatea se referã la
programe de instruire bazate pe
posibilitãþile de elaborare a unor
metode, mijloace, materiale (cei 3
rãspunsuri noi, care au la bazã
M) ! planificare (programare) !
potenþialul biologic, achiziþiile însuºite
aplicare practicã, precum ºi forme
în antrenamente, dar ºi personalitatea
organizatorice, forme de evaluare, de
sportivului; remarcabile sunt
corectare, respectiv mãsuri din
standardizarea
instruirii;
creativiStudent: Existã factori ai personalitãþii sportivului care
categoria feed-back; urmãreºte
tatea în instruire.
condiþioneazã performanþa?
A. Tehnologia didacticã valorificarea particularitãþilor
 predispoziþiile neuropsihice; (pedagogicã) tehnologie = termen individuale ale sportivilor ºi
Profesor: Dintre factorii
 forþa ºi tenacitatea eului  împrumutat
personalitãþii care valorificã optim
din
domeniul stimularea motivaþiei de instruire:
capacitatea de performanþã, îi amintim sunt cel mai bun!.
activitãþilor productive; tehnologia cultivarea capacitãþilor latente;
Toatã lumea ºtie cã antrenamentul didacticã = concept care include cultivarea motivaþiei extrinseci
pe cei mai cunoscuþi ºi importanþi:
este mijlocul principal de pregãtire a elementele distincte ale procesului (recompense, cunoaºtere, învãþare);
 rezistenþa psihofiziologicã;
sportivului pentru competiþie ºi pentru de instruire: metode, mijloace, cultivarea motivaþiei intrinseci
 stabilitatea emoþionalã;
 capacitãþile volitive  voinþa, realizarea performanþei, dar numai materiale, legi, principii, norme, (nevoia de cunoaºtere, informare);
perseverenþa, tenacitatea, motivaþia; antrenorii ºi unii sportivi ºtiu cât de forme de pregãtire, forme de cultivarea interrelaþiilor dintre
 spiritul de competiþie  sã te complicat este procesul pregãtirii ºi câte evaluare, relaþiile de echipã etc., antrenor  sportiv-echipã: rolul
simþi învingãtor, sã vrei sã concurezi; cerinþe se ridicã pentru realizarea precum ºi totalul mijloacelor antrenorului în formarea persocaracterului lui ºtiinþific.
 capacitatea de îndurare;
(instrumentelor) de intervenþie nalitãþii sportivului; organizarea ºi
pentru atingerea obiectivelor conducerea, controlul activitãþii de
Student: Înþeleg cã antrenamentul de calitate impune cerinþe instrucþionale.
instruire, determinate de capacitatea
privind realizarea capacitãþii de performanþã
profesionalã a antrenorului; tehnica
B. Strategia didacticã
Profesor: Da. Pentru realizarea unei capacitãþi de performanþã de nivel
Strategia este concept de lucru ºi concepþia de aplicare a ei
superior, pe fondul cãreia sã aplicãm o strategie modernã de pregãtire, specific domeniului militar în practicã.
trebuie sã avem în vedere câteva cerinþe mai importante:
- raportul optim dintre pregãtirea fizicã generalã ºi pregãtirea fizicã
Student: Ce înseamnã raþionalizarea, standardizarea ºi
specialã. În cadrul acestuia, cu cât nivelul mãiestriei sportive este mai ridicat,
cu atât pregãtirea fizicã generalã va fi mai redusã, dar, conform specialiºtilor creativitatea în proiectare?
Profesor: A raþionaliza înseamnã traseului standard, documente oficiale,
de marcã din domeniul sportiv, ea nu trebuie exclusã. Din pregãtirea fizicã
generalã nu vor lipsi antrenamentele destinate forþei, rezistenþei, vitezei, a gândi, a chibzui, prin prisma unor ce conþin: contractul jucãtorului;
calitãþi de bazã coroborate cu exerciþiile de îndemânare (coordonare) ºi argumente, motive. Raþionalizarea calendarul competiþional; documente
supleþe. Mulþi sportivi cu deosebite calitãþi de forþã ºi vitezã nu s-au putut presupune perfecþionarea tehnologiei, de planificare.
Restricþiile includ specificãri de
valorifica, din lipsa coordonãrii;
strategiei de instruire, prin
- elaborarea unor documente de planificare, bazate pe date reale, cu economisirea resurselor materiale, limitare a libertãþii, manifestãrilor
obiective de atingere a unui nivel optim al capacitãþii de performanþã, la financiare, de timp ºi simplificarea de conduitã ºi comportament ale
competiþiile de obiectiv. Realizarea unei pregãtiri fizice superioare trebuie sã procesului de instruire (eliminarea sportivului ºi antrenorului.
Traseele metodologice standarreiasã din toate documentele de pregãtire, începând cu lecþia de antrenament, mijloacelor redundante). Cel mai sigur
cu ciclul sãptãmânal (microciclul), planurile de etapã, anual ºi de perspectivã; instrument de lucru, care asigurã dizate conduc spre realizarea unui
- asigurarea unui raport optim între efort ºi odihnã, în aºa fel precizia ºi rigoarea raþionalizãrii obiectiv instrucþional. Exemplu:
metoda halterofilului, pentru
încât sportivul sã-ºi poatã valorifica pe deplin capacitatea de performanþã. instruirii, este proiectul ºtiinþific.
Sunt cazuri (din pãcate, dese) în care sportivul nu se poate valorifica din
Raþionalizarea a condus spre dezvoltarea forþei maxime, care se
cauza oboselii, deºi are capacitate foarte bunã de performanþã. Un rol identificarea unor modele, care au realizeazã prin încãrcãturi maximale
foarte important îl are aici refacerea organismului. În sfârºit, trebuie sã reflectat rezultatele pozitive ale ºi supramaximale, cu un numãr mic
evidenþiem faptul cã pregãtirea psihologicã ºi forma sportivã nu se pot unui proces instrucþional. Spre de repetãri; traseul standardizat al
realiza dacã nu dispunem de o capacitate de performanþã optimã. Cine exemplu, modele de dezvoltare a formelor de organizare a lecþiilor
(lecþia propriu-zisã, pe pãrþi,
este puternic fizic poate fi pregãtit ºi psihic.
forþei la diferite discipline.
Ramurile sportive se pot clasifica astfel, conform criteriului performanþei:
Modelele au cãpãtat ºi norme de secvenþe, verigi). În jocurile sportive
 performanþa de a face mai mult: atletism: sãrituri ºi aruncãri; tir; cantitate ºi calitate, exigenþe se întâlnesc mai multe tipuri de
standardizãri: standardizãri impuse
jocuri sportive (goluri, coºuri); haltere etc.;
normative ºi standarde.
 performanþa de a face mai puþin: atletism: alergãri; schi alpin; schi
Traseele standardizate sunt trasee de documentele oficiale; standarfond; sanie; bob; înot; ciclism; canotaj etc.;
metodologice tipizate, susþinute de: dizãri impuse de situaþii de joc;
standardizarea modelului de joc.
 performanþa de a produce încântare: gimnasticã ritmicã, gimnasticã norme; prescripþii; restricþii.
Standardizarea în jocurile sportive
artisticã; patinaj artistic; înot sincron; sãrituri în apã ; schi acrobatic º.a.;
Normele  regleazã conduita
se realizeazã prin multiple raþionalizãri
 performanþã prin dominare sau impunere asupra altuia/ altora: judo, sportivului/echipei.
box, lupte, carate, jocuri sportive;
Prescripþiile  includ prevederi, menite sã optimizeze întreaga
 performanþe deosebite care implicã mari riscuri: sporturile extreme. dispoziþii, care întãresc respectarea activitate de pregãtire a jucãtorilor.

CAPACITATEA DE PERFORMANÞÃ
ÎN COMPETIÞIE

Student: În contextul standardizãrii, mai existã creativitate în instruire?
Profesor: Creativitatea este o atitudinea creativã este bazatã pe ridicarea eficienþei procesului de ºi prelucreazã idei noi, stabileºte

formã superioarã a activitãþii
umane, o dimensiune a produsului
creat; creativitatea, capacitatea
umanã rezolvã în mod original
diferitele solicitãri determinate de:
factori intelectuali (fluiditatea,
flexibilitatea, originalitatea gândirii);
factori
aptitudinali
(inteligenþa, aptitudinile speciale,
aptitudinile senzoriale: memorie
vizualã, auditivã, chinestezicã);

motivaþie, temperament, factori
sociali.
Ca proces, creativitatea
presupune urmarea unui traseu
standardizat: etapa preparaþiei
(achiziþia de informaþii); etapa
incubaþiei (analiza, compararea,
frãmântãrile conºtiinþei); etapa de
iluminaþie, de verificare.
Creativitatea în proiectarea
didacticã este necesarã pentru

instruire, de originalitatea antrenorului în utilizarea celor 3 M.
Un rol deosebit în creativitate
(ºi nu numai) îl au componenþii
echipei interdisciplinare. Fiecare
membru al echipei îºi aduce
contribuþia creativã în proiectarea
ºtiinþificã a pregãtirii. Concret,
echipa se angajeazã în colectarea ºi
analiza informaþiilor, identificã
posibi-litãþile, aflã piste noi, alege

soluþii de progres ºi propune
variante de aplicare.
Menþionãm faptul cã este din ce
în ce mai evident faptul cã, fãrã
lucru creator în echipã, nu se pot
ataca obiective performanþiale ºi
instrucþionale
de
valoare.
Antrenorul singur nu se mai poate
angaja în obþinerea marii
performanþe, dar el rãmâne pionul
principal al echipei.

Student: Etapa (faza) a III-a, strategia ºi prognoza pregãtirii,
Student: Despre ce este vorba în cazul proiectãrii didactice?
Profesor: Conceptul de proiectare didacticã sau desing instrucþional ce presupune?
este rezultatul mai multor teorii apãrute în decursul timpului. Orice antrenor
În practicã, se prognozeazã
Profesor: Tot ceea ce se
este capabil sã elaboreze proiecte prospective eficiente, dacã respectã cu
rigurozitate etapele, operaþiunile, regulile ºi prescripþiile didactice.
Obiectivele instrucþionale sunt determinate de componentele
modelului de concurs stabilit aprioric modelului de pregãtire.
În etapa I se formuleazã (precizeazã) obiectivele de performanþã ºi
de instruire, finale, intermediare ºi operaþionale.
Obiectivele finale de performanþã de rang (grad) I pot fi:
- participarea la Jocurile Olimpice;
- participarea la Campionatele Mondiale;
- participarea la Campionatele Europene;
- participarea la Jocurile Mondiale Universitare;
- participarea la Campionatele Balcanice;
- participarea la Campionatele Naþionale, toate cu prognoze de clasare
pe locurile I-III sau IV-VI sau IV-VIII, cât ºi intrare în finalã, la diferite
probe (atletism, înot etc.).
Obiectivele intermediare sau de rang (grad) II, numite ºi parþiale,
vizeazã competiþii, concursuri de verificare, în direcþia obiectivului final.
În planul de perspectivã, obiectivele anuale devin obiective intermediare.
Alcãtuirea calendarului competiþional are o strategie clarã, în vederea
obþinerii formei sportive, în scopul realizãrii obiectivului final.
Obiectivele operaþionale de rang (grad) III vizeazã realizãri
performanþiale în microcicluri, în lecþii ºi chiar în pãrþi de lecþie, pânã la
cele mai mici detalii.
Obiectivele instrucþionale sunt direcþii de pregãtire, de antrenament
care derivã din modelul de concurs, ce poate fi model internaþional sau
naþional la nivel de seniori, tineret sau juniori. ªi aici se formuleazã
obiective operaþionale, intermediare ºi finale, acþionând în practica
antrenoratului în aceeaºi ordine. Obiectivele de instruire vizeazã
dobândirea capacitãþii de performanþã, pe factorii antrenamentului,
urmãrindu-se acumulãri cantitative ºi calitative. Prin aceste obiective se
urmãreºte corectarea execuþiilor, dobândirea de noi achiziþii, mobilizarea
ºi stimularea la exerciþii dificile, comportamentul sportivului.

Student: Pentru obþinerea de rezultate pozitive, fãrã îndoialã,
este nevoie de resurse
Profesor: În etapa a II-a, a resurselor pregãtirii, apar câteva întrebãri
importante: avem cu ce face? avem cu cine sau ne-am angajat la un
obiectiv prea pretenþios, prea mare? avem cunoºtinþele necesare ºi
posibilitãþi de informare? avem materialul uman cu capacitatea fizicã,
psihicã ºi deprinderile necesare realizãrii obiectivelor? ce trebuie sã
învãþãm, sã consolidãm, sã perfecþionãm?
În acest sens, se acþioneazã în douã direcþii, alcãtuindu-se douã
programe:
A. Program pentru corectarea greºelilor ºi nerealizãrilor în plan
fizic, tehnic, tactic, observate dupã sezonul încheiat.
B. Program pentru implementarea noutãþilor apãrute ºi constatate
în competiþii ºi, apoi, principalele direcþii puse în plan.
Este important sã nu se insiste pe achiziþionarea de mãrunþiºuri ºi/sau
aspecte care privesc dezvoltarea unor calitãþi motrice în detrimentul altora.
Spre exemplu: Fotbalistul Adrian Mutu are o bunã capacitate de
vitezã, dar nu are forþã ca jucãtorul Ronaldinho; dacã jucãtorului român
i se aplicã un program apreciabil de dezvoltare a forþei, s-ar putea sã
constatãm faptul cã acesta a pierdut viteza, dar nici nu a câºtigat prea
mult în ceea ce priveºte forþa.
De vãzut, concomitent, ºi resursele materiale ºi financiare pe care le
avem. Obiectivele de performanþã propuse
nu se modificã în funcþie de aceste condiþii,
care se pot ameliora pe parcurs. De
exemplu, chiar dacã nu sunt fonduri pentru
participare la turneul de la Wimbledon,
surpriza poate veni, spre exemplu, prin
invitaþii de la organizatori, cum s-a
întâmplat la atletism, când, la Prima Ediþie
a Campionatului Mondial (Helsinki 1983),
AIFA a plãtit pentru 35 de atleþi. Important
este ca atunci când ne fixãm obiective de
instruire sã avem în vedere posibilitãþile
somatice, motrice, funcþionale, metabolice,
psihice ºi nivelul de pregãtire a sportivului.
Foarte important este ca sportivul sã fie
convins, sã creadã cã poate realiza ceea ce
a fost proiectat. Aici este strategia
antrenorului, bazatã pe pricepere ºi
profesionalism, pe optimizarea, dar ºi
motivarea programului propus. Nu se
acceptã compromisuri prin redefinirea
(schimbarea) obiectivelor, fapt ce
contravine principiilor de proiectare
ºtiinþificã ºi didacticã, schimbare ce ar fi
dãunãtoare procesului de instruire.
Resursele necesare sunt: banii, spaþiile
de antrenament, aparatele, obiectele ºi
instalaþiile standard de concurs, materialele
audio-video, aparatele de evaluare ºi
cercetare, baza materialã de refacere ºi, în
sfârºit, timpul didactic necesar pregãtirii

elaboreazã, ce se întreprinde în
documentele de planificare, trebuie
sã aibã un caracter strategic.
Strategia are un pronunþat caracter
de prognozã, prin care se prevede ce
va fi în viitor, pe termen lung ºi pe
termen scurt. Astfel, putem realiza o
planificare strategicã.
Prognoza trebuie sã se bazeze pe
date concrete, mãsurabile ºi mai
puþin pe datele relative. Prognoza
trebuie sã precizeze, mai întâi,
obiectivele finale de performanþã ºi
pe cele ale capacitãþii de performanþã.
Pentru a reuºi sã realizãm obiectivele
de performanþã, mai întâi trebuie sã
îndeplinim obiectivele de instruire,
care, pe scurt, se referã la:
metodologia de antrenament axatã
pe componentele antrenamentului
(pregãtirea fizicã, pregãtirea tehnicã,
pregãtirea tacticã, pregãtirea
teoreticã, pregãtirea psihologicã,
pregãtirea biologicã de concurs ºi
refacerea); armonia funcþionalã a
organismului; întãrirea capacitãþii
psihice.
Din prognoza strategicã trebuie
sã desprindem clar ce trebuie sã
posede sportivul sau echipa ºi ce
trebuie sã ºtie fiecare performer,
fiecare component al echipei,
pentru a atinge obiectivul final,
respectiv a realiza performanþa
planificatã.

urmãtoarele: nivelul la care trebuie
sã ajungã dezvoltarea calitãþilor
motrice specifice ºi de bazã;
perioadele de timp în care trebuie
menþinute calitãþile motrice
dominante în proba, disciplina ºi la
competiþia pentru care se face
pregãtirea; procedeele tehnice sau
elementele tehnice care trebuie
învãþate; consolidarea procedeelor
tehnice însuºite; perfecþionarea
procedeelor tehnice consolidate, la
nivelul cerut de competiþia care
urmeazã.
Pentru a realiza o prognozã
strategicã, ºtiinþificã ºi credibilã, se
iau în considerare urmãtoarele:
evoluþia performanþialã la nivel
mondial, european, naþional, a
probelor la care se planificã
pregãtirea; evoluþia, progresul
sportivilor ºi/sau al echipelor ce vor
fi adversari siguri în competiþia pentru
care se planificã pregãtirea;
rezultatele la zi ºi rezultatele recente
în sporturile de contact individual
ºi pe echipe; evoluþia (comportarea)
sportivului sau a echipei; condiþiile
de pregãtire, în care enumerãm baza
materialã, echipamentul, materialele de specialitate, asistenþa
ºtiinþificã, mijloacele de refacere,
timpul disponibil pentru pregãtire
etc. (toate acestea se efectueazã prin
calculator).

Student: Cum se face prognoza?
Profesor: Prognoza se face ºi
pe baza cunoaºterii metodelor,
mijloacelor ºi materialelor de
pregãtire de care dispunem.
Metodele folosite trebuie sã
conducã spre realizarea obiectivelor
de instruire ºi de performanþã,
imediate ºi de perspectivã. Nu
insistãm pe îmbunãtãþirea pregãtirii
fizice generale în etapele
competiþionale, la majoritatea
sporturilor, ci exersãm elementele
tehnice ºi tactice, ameliorãm
calitãþile motrice (viteza în acþiuni
specifice ºi forþa explozivã 
aspecte valabile la majoritatea
disciplinelor sportive).

Dintre mijloacele de pregãtire,
pe primul plan rãmân concursul,
competiþia, apoi exerciþiile, care
reprezintã secvenþe din probe sau
jocuri: elanul sau bãtaia (la sãrituri),
aruncãrile la coº de pe loc sau de la
distanþã, starturile (la atletism),
aruncãrile la poartã (la handbal),
centrãri din vitezã, lovituri cu
exteriorul, cu latul, cu ºiretul (la
fotbal), lovituri de atac sau serviciul
(la volei), serviciul, backhand-ul,
slice-ul, vole-ul (la tenis de câmp),
directe, uppercut-uri (la box) etc.
Urmeazã exerciþiile fizice cu rol
în dezvoltarea sau menþinerea
calitãþilor motrice: viteza,
rezistenþa, forþa, îndemânarea,
supleþea.
Mijloacele de refacere devin
parte integrantã a procesului de
antrenament. Aici integrãm ºi
factorii naturali, care asigurã
confortul ºi cãlirea organis-mului
(soarele, apa, aerul), ca ºi factorii
igienici (sala de antrenament,
dormitorul, echipamentul sportiv, îmbrãcãmintea zilnicã).
Aspectele teoretico-metodice includ: dialogul sportivantrenor; sportiv-medic; sportivpsiholog; analize ale concursurilor, meciurilor care au
avut loc ºi analize de pregãtire a
celor care urmeazã.
Antrenorii ºi profesorii, care
vor sã obþinã rezultate în
condiþiile actuale, trebuie sã aibã
în vedere strategia proiectãrii
antrenamentului, a instruirii pe
baza documentelor de planificare: planul de perspectivã;
planul anual, care poate fi
bianual, dacã se face sezon de
salã (cazul atletismului); planul
de etapã (2-6 sãptãmâni); plan
sãptãmânal; planul lecþiei de
antrenament.
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MANIFESTÃRI ªTIINÞIFICE
Facultatea de Jurnalism, Comunicare
ºi Relaþii Publice

Jurnalistul  vocea cetãþii

Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice a
organizat vineri, 10 decembrie
a.c., sesiunea ºtiinþificã a cadrelor
didactice  Mass-media ºi
comunicarea azi  în cadrul cãreia
au fost prezentate: prof. univ. dr.
Nicolae Georgescu - Despre data
de naºtere a lui Mihai. Eminescu;
conf. univ. dr. Pamfil Nichiþelea
- Promovarea imaginii politice:
imaginea publicã si portretul
media;prof. univ. dr Lucian
Chisu - Spiru Haret  fântâna cu
apã vie; prof. univ. dr. Mihaela
Albu - Mircea Popescu  jurnalist
si istoric literar român în Italia,
prof. univ. dr. Ioan Deac - Lobby
 de la interese private la interese
publice prin comunicarea de
influenþare; conf. univ. dr. Aurel
M. Cazacu - Nicolas Vaschide:
par son génie et son oeuvre a
honoré la Roumanie et la
France; lector univ. dr. George
Lãzãroiu - Dinamica axiologica
a produselor ºtiinþifice;lector
univ. dr Andrei Pãunescu - Viaþa
ºi activitatea lui Adrian Pãunescu.
Jurnalul unei opere; lector univ.
dr. Maria Cernat si asistent
univ. dr. Bianca Archip Sistemul e-learning: avantaje si
provocãri;lector univ. dr.
Graþiela Popescu - Mituri
politice în contemporaneitate;
lector univ. drd Ruxandra
Coman - Ironia în presa scrisã si
decodificarea ei în context istoric
ctavian; lector univ. drd
Gheorghe
Cojocariu
Dimensiunea psihoistoricã si
protocronistã
în
media
româneascã; lector univ. dr
Silviu Serban - Textul ca obiect
de studiu în stiinþele limbajului;
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lector univ. drd. Bianca-Marina
Mitu - Comercial sau educational?
TVRM  20 de ani de televiziune
educaþionalã; asistent univ. drd.
Cristina Scarlat - Instituþii si
iniþiative culturale românesti
interbelice; asistent univ. drd.
Cristina Serbãnescu - Stilul
european: un nou tip de
comunicare politicã. Monitorizarea
activitãþii eurodeputaþilor; asistent
univ. drd. Aniþa Grigoriu Memorie si identitate în spaþiul
intercultural; asistent univ. drd.
Sonia Cristina Stan - Curentul 
publicaþia modernã a perioadei
interbelice; asistent univ. drd.
Dan Anghelescu -Poezie, filosofie,
religie: Horia Stamatu un mare
poet al exilului românesc; asistent
univ. drd. Marius Ion - File din
istoria gazetãriei românesti:
medalion Pamfil Seicaru.
În acelaºi timp, s-a desfãºurat
ºi sesiunea de referate ºtiinþifice
studenþeºti cu tema Jurnalistul 
vocea cetãþii. Aceastã sesiune este
una cu totul specialã, întruncât este
dedicatã academicianului Spiru
Haret  patronul spiritual al
universitãþii noastre. Dintre
referatele ºtiinþifice prezentate
menþionãm: Aristotel  puterea
cuvântului, Televiziunea  între
ideal ºi comercial, Deontologie ºi
profesionalism, argumente ºi reacþii
în jurnalismul politic, Efectele
televiziunii asupra vieþii studentului
român, Genul TV al momentului:
reality-show-ul, precum ºi Scînteia
 cruciºãtorul presei comuniste.

Facultatea de Psihologie ºi Pedagogie, Braºov

Manifestãri dedicate
sãrbãtoririi lui Spiru Haret

Facultatea de Psihologie ºi Pedagogie, Braºov, organizeazã, pentru
sãrbãtorirea împlinirii a 20 de ani de existenþã a Universitãþii Spiru
Haret ºi omagierea personalitãþii lui Spiru Haret:
 Concurs de eseuri ,,ªcoala româneascã la început de mileniu
 termen de predare a materialelor 07.01.2011,
 festivitatea de premiere 12.02.2011.
Finalizarea: volum cu publicarea eseurilor pe douã secþiuni: studenþi
ºi cadre didactice ºi masteranzi.
 Sesiune de comunicãri ºtiinþifice: ,,Douã decenii de învãþãmânt
psihologic ºi pedagogic în Universitatea Spiru Haret, Braºov15-17.12.2010.
Sesiunea este organizatã pentru masteranzi ºi cadre didactice; se va
materializa cu un volum unic de comunicãri.
 Curs deschis: ,,Legea învãþãmântului secundar ºi primar - de la
Spiru Haret pânã astãzi, cu participarea studenþilor ºi a cadrelor
didactice din învãþãmântul secundar ºi superior din Braºov, 10.12.2010,
Aula 1 a Universitãþii Spiru Haret, Braºov
 Simpozion cu participare interdisciplinarã: ,,Reforma ºi
reformatorii învãþãmântului, 05-06.02.2011
Secþiuni:
 aspectele de conþinut ale învãþãmântului contemporan
 metode ºi tehnologii didactice
 managementul învãþãmântului de toate gradele
 legislaþia privind învãþãmântul.
 Dezbatere cu invitaþi pe teme aplicative ale psihologiei
 Arta ºi receptarea ei prin prisma psihologicã, 9.11.2010  au
participat: Gabriel Stan  poet si scriitor, prof.univ.dr. Rãzvan Ionescu
 Arte teatrale  Bucureºti, scriitor ºi jurnalist
 Sportul ºi psihologia  30.11.2010
 Educatia ºi psihologia  11.01.2011

EDUCAÞIE DE CALITATE
Christiane THOBEN-BLOCK

Director al Centralei Europene de Examinare Xpert din Hanovra
Doamna
Christiane
Thoben-Block a
participat la
Conferinþa
internaþionalã
Investiþia în
oameni, calea
ieºirii din crizã
organizatã de
Centrul de
Formare ºi
Testare
Profesionalã
din cadrul
Universitãþii
Spiru Haret

Dezvoltare durabilã
ºi energii regenerabile

Facultatea de Sociologie-Psihologie

Omagiu lui Spiru Haret  personalitate
a învãþãmântului, culturii ºi ºtiinþei româneºti
În data de 10 decembrie 2010, Facultatea de Sociologie - Psihologie
a organizat, cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la naºterea patronului
spiritual al universitãþii noastre, Spiru Haret, o sesiune ºtiinþificã omagialã.
În Facultatea de Sociologie - Psihologie, cadrele didactice ºi
studenþii desfãºoarã o activitate ºtiinþificã fructuoasã, coordonatã de
Centrul de Diagnozã ºi Prognozã Socialã. Rezultatele acestei activitãþi
se regãsesc în lucrãri ºi manuale publicate în editura Fundaþiei România
de Mâine, precum ºi în studii ºi comunicãri ºtiinþifice, multe dintre ele
publicate în revistele de specialitate.
Anual, se organizeazã în cadrul universitãþii sesiuni de comunicãri
ºtiinþifice ºi simpozioane pe teme de mare actualitate, la care sunt
prezente personalitãþi de renume ale vieþii ºtiinþifice.
Sesiunea ºtiinþificã a Facultãþii de Sociologie  Psihologie - Omagiu
lui Spiru Haret  Personalitate a învãþãmântului, culturii ºi ºtiinþei
româneºti - se adreseazã atât specialiºtilor în domeniu, cadre didactice ºi
cercetãtori, cât ºi studenþilor ºi masteranzilor.
Având drept obiectiv major promovarea contribuþiilor valoroase ºi
originale pe care cercetãrile cadrelor didactice, studenþilor ºi masteranzilor
noºtri le aduc în viaþa ºtiinþificã, lucrãrile sesiunii ºtiinþifice vor putea fi
urmãrite în cadrul emisiunilor Televiziunii România de Mâine.
Manifestarea s-a bucurat de un prezidiu prestigios din care au fãcut
parte prof. univ. dr. Florian Tãnãsescu, prorector al Universitãþii Spiru
Haret, prof. univ. dr. Florin Tudose, decanul Facultãþii de Sociologie Psihologie, prof. univ. dr.Nicolae Radu, ºeful Catedrei de Psihologie,
moderatorii acestei sesiuni: lect. univ. dr. Claudia Rusu ºi lect. univ. dr.
Bogdan Danciu. De asemenea, am fost onoraþi de prezenþa unor invitaþi
de renume: conf. univ. dr. Simona Trifu, de la Universitatea Bucureºti,
conf. univ. dr. Brânduºa Orãºanu, de la Universitatea Titu Maiorescu,
cercetãtor ºtiinþific gr. III Camelia Popa  Institutul de filozofie ºi
psihologie C. Rãdulescu-Motru al Academiei Române.
În deschidere, a luat cuvântul prof. univ. dr. Florian Tãnãsescu, prorector
al Universitãþii Spiru Haret, care a subliniat spiritul ºtiinþific ºi de mare
deschidere culturalã în care aceastã manifestare se desfãºoarã.
Decanul Facultãþii de Sociologie - Psihologie, prof. univ. dr. Florin
Tudose, a relevat rolul semnificativ pe care astfel de manifestãri îl au
în viaþa ºtiinþificã a instituþiei noastre, exprimând speranþa cã porþile
vor fi deschise pe viitor colaborãrii mai intense cu instituþii similare.
Prof. univ. dr. Nicolae Radu, ºeful Catedrei de Psihologie, a subliniat
relevanþa ºi actualitatea temei conferinþei în peisajul ºtiinþific actual,
în care sunt fructificate confluenþele diferitelor domenii ale psihologiei.

Modulele de instruire Xpert IT se adreseazã candidaþilor din
domeniul public ºi privat, administrativ ºi prestãri servicii, din
domeniul vânzãrilor, ca ºi întreprinzãtorilor din IMM. Competenþele
asigurate prin introducerea Sistemului de Certificare Xpert sau
XpertMaster sunt puse în evidenþã prin:
Certificarea europeanã în domeniul IT  Xpert  constituie un
sistem evoluat al Certificãrii utilizatorilor informatici pentru
domeniile economic ºi administrativ, recunoscute la nivel
european. Acest sistem transmite cunoºtinþele ºi abilitãþile necesare
utilizãrii programelor curente de Office.
Cursul conþine ºapte module, fiecare modul finalizându-se cu
câte un examen unitar la nivel european. Pentru fiecare examen
promovat se primeºte câte un certificat.
Dupã promovarea celor trei module obligatorii: Bazele
informaticii,Bazele editãrii de texte (Word), Bazele Internetului se
obþine Certificatul European Xpert în domeniul IT.
Dacã vor fi finalizate cu succes alte douã module, la alegere,
dintre: Prelucrarea de texte (Word) - nivel avansat, Baze de date
(Acces), Calcul tabelar (Excel), Prezentare (PowerPoint) se obþine
un Certificat European de Master Xpert în domeniul IT.

Facultatea de Finanþe ºi Bãnci

Facultatea de Finanþe ºi Bãnci a organizat, în data de 10 decembrie
2010, a doua conferinþã: Dezvoltare durabilã ºi energii regenerabile
Conferinþa a vizat temele urmãtoare:
 Economie ºi dezvoltare durabilã
 Finanþe ºi dezvoltare durabilã
Mihãiþã ENACHE,
 Energii regenerabile
student, anul II, Facultatea de
 Eficienþã economicã, socialã ºi ecologicã
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
 Dezvoltarea durabilã ºi schimbãrile climatice
Publice
 Managementul ºi marketingul dezvoltãrii durabile

Lect univ drd. Rodica MATEI

Centrul de Formare ºi Testare Xpert,
Universitatea Spiru Haret

Lucrãrile prezentate au atins subiecte din arii de actualitate în
sociologie ºi psihologie: prof. univ. dr. Aurel David  Omul ºcolii 
omagiu lui Spiru Haret; lect. univ. drd. Simona Marica ºi asist. Univ.
Roxana Niculescu - Dificultãþi în îngrijirea bolnavilor cu Alzheimer;
masterand Maria Moglan - Muzicoterapia în patologia chirurgicalã; asist.
Bianca Archip - Echilibrarea balanþei masculin/feminin ºi evoluþia
rolurilor de gen; lect. univ. dr. Claudia Rusu - Schimbarea scenariului
de viaþã prin metoda Constelaþiilor Familiale; lect. univ. drd. Ion Bucur
 Evaluarea comportamentalã în predicþia performanþei manageriale;
lect. univ. drd. Lucian Trasa - Reprezentãri ºi simboluri ale arhetipului
Sinelui în branding ºi publicitate; lect. univ. dr. Matei Georgescu - Valenþe
ale noþiunii de realitate în psihanalizã ºi în budismul zen; lect. univ. dr.
Bogdan Danciu  Aspecte culturale ale ierarhizãrii valorilor; lect. univ.
dr. Letiþia Dobranici  Evaluarea funcþionalitãþii ºi dizabilitãþilor la
persoana vârstnicã cu sau fãrã demenþã; lect. univ. drd. Rodica Matei 
Repere psihodinamice în dezvoltarea psihicã precoce; student Bucur
Dumitru  Corelaþia între starea mentalã, emoþionalã ºi fizicã ºi
performanþã în tenisul de câmp; lect. univ. dr. Graþiela Sion  Perspectiva
lui JL Moreno asupra dezvoltãrii; lect. univ. dr. Gabriela Popescu Aspecte ale integrãrii adolescenþilor în societatea contemporanã; lect.
univ. dr. Ioana Omer  Îngrijiri paliative în oncologie; lect. univ. dr.
Laura Goran Bãzãrea - Testarea ºi prelucrarea completã a seturilor de
eºantioane experimentale pentru psihotestele de imagine de sine, empatie
ºi relaþii de grup printr-un model de simulare matematicã; asistent
cercetare Andra Bolohan  Institutul de filozofie ºi psihologie C.
Rãdulescu-Motru al Academiei Române - Dezvoltarea inteligenþei
emoþionale la copil ºi adolescent; cercetãtor ºtiinþific gr. III Camelia Popa
 Institutul de filozofie ºi psihologie C. Rãdulescu-Motru al Academiei
Române - Personalitatea artisticã - emoþie ºi raþiune; conf. univ. dr.
Brînduºa Orãºanu  Universitatea Titu Maiorescu - Un exemplu de
conflict psihic între douã afecte înrudite; dr. psih. Daniela Luca - Figuri ale
tatãlui în scrierile freudiene; Andrei Constantinescu  Clinica scrisului ºi
scrierea clinicii; masterand Florina Marin  Spiru Haret  profil astrologic,
personalitate ºi realizare de sine; masterand Roberta Carolina Cristea Principiile feminin ºi masculin în cãutarea unui punct de echilibru;
masterand Maria Teodor Existenþã ºi adaptare; student Despina Aleandru
- Lumea ei; masterand Radu Teodosiu  Aplicabilitatea psihologiei
integrative în prevenþia suicidului; student Mihaela Pascu - ªirurile Dante
sau infern, purgatoriu ºi paradis în cercurile vocabularului cotidian.
Manifestarea ºtiinþificã s-a bucurat de o amplã participare din partea
colegilor psihologi ºi a studenþilor, care au exprimat aprecieri legate de
calitatea prezentãrilor.

Viitorul aparþine muncii
calificate. Dacã ne concentrãm pe
calitate ca obiectiv, atunci munca cu
personal calificat ar trebui sã fie ºi
ea însãºi un scop.
Oportunitãþile pentru educaþie
ºi specializare sunt o încântare a
lumii moderne, în câmpul muncii.
Urmãtoarele lucruri sunt axiome,
atât pentru indivizi cât ºi pentru
întreaga noastrã societate: educaþie
continuã, care este cu atât mai
beneficã cu cât începe mai devreme.
Educaþia reprezintã accesul
individului la clasa de profesii ºi
meserii. Deci, educaþia este un
aspect social.
Volkshochschulen (centrele de
studii pentru adulþi) din Germania ºi
sponsorii lor, cartierele, oraºele se
preocupã de aceastã problemã de
multe decenii. Ele lucreazã într-o
relaþie de colaborare strânsã ºi de
încredere, reuºind sã îmbunãtãþeascã
accesul populaþiei la educaþie.
Scopul comun este de a transforma
cartierele, oraºele în centre moderne
de cunoaºtere ºi educaþie, unde
fiecare cetãþean poate beneficia de
o educaþie ºi un sistem de pregãtire
pentru a-ºi îmbunãtãþi traseul
profesional.
Calitatea trebuie sã
fie cuvântul cheie în aceastã acþiune,
de la primii paºi ai educaþiei pânã la
cea care se adreseazã adulþilor.
Nu existã îndoialã cã acest
concept de educaþie continuã este
poarta de intrare pe piaþa muncii. Pe
scarã mai mare, succesul economiei
ºi viitorul societãþii depinde de
aceste posibilitãþi de angajare.
Cunoºtinþele ºi capacitatea unui
individ de a le aplica trebuie sã fie
rafinate ºi extinse pe tot parcursul
vieþii. Acesta este singurul mod de
a se asigura cã acea persoanã îºi
poate menþine direcþia bunã în viaþã,
atât socialã cât ºi profesionalã.
În Germania, Volkshochschulen,
având oferte educaþionale generoase
ºi care acordã certificate de absolvire,
sprijinã aceastã idee de educaþie
continuã. Accentul se pune pe studiile
pentru adulþi, de la tineri la cei mai în
vârstã. De asemenea, noi introducem
know how-ul în instituþiile
educaþionale, lucrând îndeaproape cu
educatorii de acolo. Exemple sunt

cursurile ºi seminariile pentru cadrele
didactice, implicarea în dezvoltarea
conceptului de ºcoalã-zi luminã,
cursurilor de pregãtire specializatã ºi
a sistemelor complete de certificare,
ce sunt acreditate de universitãþi ºi
recunoscute în Europa (de ex, Xpert).
Certificatele sistemului Xpert sunt
recunoscute ºi în afara graniþelor
Germaniei.
Construire modularã de
abilitãþi  reuºitã prin
certificatele Xpert
Cel mai bun lucru despre
sistemul Xpert este structura sa
modularã. Fiecare component
modular se încheie cu un examen ºi
cu o certificare separatã. Participanþii
pot alege modulele în funcþie de
preferinþele sau nevoile personale.
Sistemul Xpert îmbunãtãþeºte
cunoºtinþele, atât personale, sociale
cât ºi cele de comunicare. În mod
special, angajaþii din companii,
guverne municipale ºi alte organizaþii pot beneficia de sistemul Xpert,
ºi nu numai ei. Pe lângã dobândirea
unor competenþe importante de bazã,
acesta permite personalizarea
pachetelor educaþionale.
Centrul European de Testare din
Hanovra, Landesverband der
Volkshochschulen Lower Saxony
(ETCH) este principala instituþie
care rãspunde de dezvoltarea
sistemelor de curs Xpert ºi de
certificare, în special a lui Xpert
European Computer Passport (ECP).
ECP oferã cunoºtinþe solide ºi
abilitãþi practice în aplicaþiile sale
IT. Acestea consistã în opt module.
Fiecare modul se încheie cu un
examen, standardizat pentru
întreaga Europã. Fiecare absolvent
primeºte un certificat.
Centrul European de Examinare
din Hanovra, cu know how-ul sãu
de 25 de ani în studii pentru adulþi,
are legãturi cu mulþi parteneri din
sud-estul Europei, cum ar fi
România EUROED, un partener
foarte competent.
În ultimii ani, mai mult de
500.000 de studenþi au absolvit
examenele ETCH. Cu ajutorul
acelor certificate ETCH, aceºtia
lucreazã în companii din Germania.

Absolvent al Universitãþii Spiru Haret, medaliat cu argint la Inventika 2009

Claudiu Nicolescu  inventatorul patului din dulap
(Urmare din pag. 1)
- Ce înseamnã produsul dumneavoastrã?
- Vã precizez cã am lucrat în domeniul mobilier timp de aproape trei
ani; atunci mi-a venit ideea acestui sistem de rabatare, pe care cu greu
am reuºit sã o pun în practicã.
Am plecat de la realitatea cã spaþiul din locuinþe se dovedeºte de
cele mai multe ori neîncãpãtor pentru câte activitãþi trebuie sã gãzduiascã.
Locul de joacã pentru cei mai mici, biroul de acasã, musafirii etc. toate
acestea genereazã nevoia de spaþiu extra, nevoie pe care trebuie sã o
asiguri într-un fel sau altul. Dupã ce am lucrat în industria mobilei, cum
am spus, timp de aproape trei ani, am cãpãtat experienþã, am descoperit
acest gol pe piaþa româneascã, cum cã multã lume are nevoie de cât
mai mult spaþiu în locuinþe, apartamente mici, garsoniere etc.
Vãzând cã pe piaþã existã niºte tipuri de paturi rabatabile, dar cu
sisteme de rabatare foarte fragile, am conceput un sistem de rabatare
care este mult mai sigur ºi nu se deterioreazã. Normal cã am folosit
cunoºtinþele de matematicã ºi informaticã dobândite în facultate în
proiectarea ºi realizarea produsului.
- Totul a mers ºnur
- A durat un an de zile (perioada 2007-2008) sã cercetez toatã piaþa
de mobilã din România ca sã studiez concurenþa: nu erau decât câteva
firme în toatã þara care comercializau paturi rabatabile scumpe, cu sisteme
de rabatare complicate, pãguboase, cele cu arcuri sau cu pistoane cu gaz
comprimat; de asemenea, a durat foarte mult pânã am gãsit niºte furnizori,
care sã-mi confecþioneze o parte din accesorii. Acestea, fiind mai
deosebite, nu se gãseau pe piaþã.
- Dar în 2009 aþi participat la Inventika 2009.
- Da. Mi-am brevetat invenþia la OSIM ºi am fost premiat cu Medalia
de argint în cadrul ediþiei din 2009 a salonului Inventika (Salonul
Internaþional de Invenþii, Cercetare ªtiinþificã ºi Tehnologii Noi).
Produsul a fost apreciat de juriu pentru noutatea în domeniul tehnologiei
ºi pentru avantajele pe care acesta le oferã.
- Fiind recunoscut, afacerea a început sã funcþioneze?

- Promovându-mi afacerea mai întâi pe Internet, cu un website ºi
publicitate online, doar am absolvit Matematicã ºi Informaticã, am avut
primii clienþi direcþi persoane fizice, iar acum sunt în tratative cu câþiva
dintre marii distribuitori de mobilã.
- Care sunt clienþii þintã?
- Clienþii þintã sunt persoanele din clasa de jos ºi medie, care locuiesc
în garsoniere, apartamente confort 1 ºi 2, dar ºi proprietarii de pensiuni,
hoteluri, saloane de frumuseþe, masaj etc. În conceperea patului rabatabil
manual am plecat de la ideea asigurãrii unei soluþii pentru sistemele de
rabatare fragile, care se deterioreazã creând probleme utilizatorilor finali,
care oricum plãtesc destul de mult pentru astfel de sisteme în condiþiile
unei garanþii oferite pentru o perioadã scurtã de timp.
Eu sunt de pãrere cã, în viitor, dacã va beneficia de o publicitate
corespunzãtoare, acest produs poate avea un succes imens pe piaþã datoritã
preþului cel mai scãzut în rândul modelelor de paturi rabatabile ºi, nu în
ultimul rând, pentru faptul cã acum concurenþa este aproape inexistentã.
Sunt sigur cã o mare parte din populaþie îºi doreºte un asemenea tip de
pat în locuinþe, dar pânã acum nu aveau de unde cumpãra un asemenea
produs.
- Ce vã face aºa de încrezãtor în succes?
- Sunt încrezãtor pentru cã produsul are garanþie nelimitatã ºi este
unic.
- În ce constã unicitatea?
- Unicitatea invenþiei vine de la faptul cã sistemul de rabatare nu se
deterioreazã niciodatã. Vorbim despre un ansamblu mecanic simplu, diferit
de sistemele de rabatare consacrate, formate din arcuri sau pistoane cu
gaz comprimat. Vorbim despre un pat care se poate ascunde într-un
dulap. Dulapul este confecþionat din pal melaminat. Totuºi, la cererea
clienþilor, se poate produce ºi din lemn masiv, de diferite esenþe, eventual
ºi cu diverse aplicaþii de modele, pentru a se potrivi cu restul amenajãrii.
Folosirea lemnului masiv atrage însã ºi un preþ mult mai ridicat. Un alt
atu este faptul cã se manevreazã uºor.
Potenþialul acestui produs este imens, multã lume îºi doreºte un
asemenea pat, dar, din pãcate, nu este foarte mediatizat, nu existã

publicitate suficientã, în afara de site ºi de informaþia postatã pe siteurile de mobilã, anunþuri etc.
Modelele mele, Pat rabatabil manual cu jaluzea tip rulou ºi Pat
rabatabil manual cu uºi, elibereazã spaþiul care poate fi folosit pentru:
plãcerea de a locui într-o camerã mult mai spaþioasã, practicarea
exerciþiilor fizice la domiciliu ºi folosirea aparatelor de fitness în locul în
care tocmai s-a rabatat patul. Cine vrea sã afle ºi mai multe informaþii,
poate sã ne gãseascã la www.RabatBed.ro
- Vã dorim succes în afacerea dumneavoastrã.

Interviu realizat Mioara IORDACHE

DE CE VORBIM
DESPRE
CULTURA DIVERSITÃÞII
(Urmare din pag. 1)
Uneori, înregistrãrile teroriºtilor conþineau imagini
cutremurãtoare: oameni executaþi cu un glonþ în ceafã sau prin
decapitare, în timp ce teroriºtii rosteau cuvinte grele la adresa
guvernelor ce îºi menþineau trupele pe teritoriul irakian. Dacã însã
marile puteri ale lumii ºi-ar fi unit energiile pentru realizarea unei
armonii interetnice ºi interreligioase, lucrurile ar fi stat cu totul altfel.
Armonia între marile religii ale lumii este posibilã, mai ales cã
multe dintre diferenþele care existã nu par sã fie antagonice, ci mai
degrabã complementare. Toate marile religii afirmã existenþa unui
Creator Unic, în toate marile religii, mesajul esenþial îl constituie
iubirea divinitãþii, concretizatã în iubirea faþã de semeni. Acest
sentiment se cuvine sã guverneze toate relaþiile interumane ºi sã
stea la temelia oricãrei societãþi democratice, dupã cuvântul Sf.
Apostol Pavel adresat Filipenilor (IV : 4): Bucuraþi-vã pururea
întru Domnul. ªi iarãºi zic: Bucuraþi-vã. Astãzi mai mult decât în
trecut trebuie subliniatã importanþa culturii diversitãþii, importanþa
armoniei, importanþa acceptãrii celuilalt, în condiþiile în care
omenirea se confruntã cu o profundã crizã nu doar economicã,
politicã ºi a identitãþii, ci mai ales cu o crizã a valorilor morale ºi
religioase. Astãzi, mai mult ca oricând, ne dãm seama cã trebuie sã
învãþãm sã trãim împreunã, dacã vrem sã trãim. Ca profesori,
avem, în acest sens, misiunea de a-i învãþa pe elevi ºi pe studenþi
sã îºi preþuiascã religia strãmoºeascã ºi tradiþia româneascã, dar sã
îi tolereze ºi pe cei care au un crez diferit de al nostru.
3. În antichitate, termenul ecumenic semnifica fie tot pãmântul
locuit, fie teritoriul Imperiului Roman. Dupã perioada de început a
dezvoltãrii creºtinismului, Sf. Apostol Pavel a folosit conceptul pentru
a deosebi adunarea creºtinilor de cea a pãgânilor. Preluând acest
înþeles, Sfinþii Pãrinþi denumeau ca ecumenice sinoadele la care
participau episcopii din întreaga Bisericã. Astãzi, ecumenismul
respectã libertatea de gândire ºi de acþiune a fiecãrei confesiuni ºi
încurajeazã armonia inter-confesionalã, în vederea refacerii unitãþii
Bisericii. Începuturile Miºcãrii Ecumenice dateazã din cea de-a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea, perioadã în care au fost iniþiate mai
multe acþiuni de apropiere a confesiunilor creºtine. Miºcarea
Ecumenicã se extinde dincolo de Consiliul Ecumenic ºi, pentru
fiecare Bisericã, admiterea în Consiliul Ecumenic înseamnã integrarea
într-o co-munitate conciliarã sau într-un proces conciliar (Ion Bria
 Teologie Dogmaticã ºi Ecumenicã). În ceea ce o priveºte, Biserica
Ortodoxã Românã a devenit membrã în Consiliul Ecumenic al
Bisericilor în anul 1961. De atunci, s-au intensificat legãturile
ecumenice cu alte Biserici: Bisericile Ortodoxe Orientale (Armeanã,
Coptã, Etiopianã, Sirianã), cu Biserica Romano-Catolicã, cu Biserica
Anglicanã, cu Bisericile Protestante.
4. Cuvântul culturã, în înþelesul sãu originar, desemneazã
lucrarea pãmântului, desigur lucrarea pãmântului în aºa fel încât
acesta sã dea roade bune. Dacã ne referim la om, atunci prin
culturã înþelegem înfrumuseþarea, îmbunãtãþirea moralã,
perfecþionarea lui spiritualã, ceea ce, de altfel, urmãreºte ºi religia.
Iatã legãtura dintre culturã ºi religie. Un mare preot ºi profesor
universitar trãitor în prima jumãtate a veacului trecut, Ilarion
Felea, considera cã, de la atitudinea pe care o avem în faþa religiei
ºi a culturii, încep slava sau osânda unui om, mãrirea sau
decãderea unui neam, mântuirea sau pierzarea, binecuvântarea sau
blestemul, viaþa sau moartea. Acelaºi preot profesor era de pãrere
cã speranþa ºi viitorul bisericii depind de educaþia tineretului;
când tinereþea este rea, ºi societatea e rea; salvarea societãþii se
leagã de orientarea tineretului spre ideile ºi spre virtuþile culturii
umane. Cãutaþi pacea cu toþi ºi sfinþenia, fãrã de care nimeni nu
va vedea pe Domnul, îndeamnã Sf. Apostol Pavel în Epistola cãtre
Evrei (XII : 14). Este îndemnul de a trãi în comuniune ºi în
comunicare intensã cu oamenii de pretutindeni, aºa cum sunt ei ºi
oricine ar fi ei. Dacã zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe
fratele sãu îl urãºte, mincinos este  aratã ºi Sf. Apostol Ioan în
Întâia sa Epistolã Soborniceascã  pentru cã cel ce nu iubeºte pe
fratele sãu, pe care l-a vãzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a vãzut,
nu poate sã-L iubeascã. ªi aceastã poruncã avem de la El: cine
iubeºte pe Dumnezeu sã iubeascã ºi pe fratele sãu (I In, IV : 20
21). Trãim într-o lume care, se pare, a uitat cuvintele Mântuitorului
Hristos: Cãutaþi mai întâi împãrãþia lui Dumnezeu ºi dreptatea
Lui  (Sfânta Evanghelie dupã Matei VI : 33). Omul de astãzi fie
încearcã sã-L izoleze pe Dumnezeu în transcendent ºi chiar sã I se
substituie, fie, deºi îºi afirmã credinþa în Dumnezeu, este preocupat
cel mai adesea de problemele lumii materiale: bani, putere,
plãcere. Tocmai din aceste motive, Sfântul Pãrinte Benedict al
XVI-lea, în prima audienþã generalã în aer liber din acest an,
acordatã pe 18 februarie 2009, i-a îndemnat pe cei 15.000 de
credincioºi reuniþi în Piaþa Sfântul Petru din Vatican sã îºi
regãseascã rãdãcinile creºtine ºi sã construiascã o Europã
creºtinã ºi profund umanã.
5. Întorcându-ne la Europa ºi la Uniunea Europeanã, trebuie
subliniat cã, aºa cum o defineºte Tratatul de la Maastricht, cetãþenia
europeanã constã în posibilitatea datã oricãrui individ care are
cetãþenia unui stat membru de a fi considerat cetãþean al Uniunii
Europene. Însã Tratatul de la Amsterdam, intrat în vigoare în anul
1999 (modificând ºi completând Tratatul de la Maastricht),
precizeazã un lucru foarte important: cetãþenia europeanã
completeazã cetãþenia naþionalã ºi nu o înlocuieºte. Aºadar, în
construcþia europeanã ºi în procesul de integrare europeanã, nu ni se
cere sã abandonãm teza apãrãrii identitãþii naþionale. De altfel, în
Strategia naþionalã de pregãtire a aderãrii României la Uniunea
Europeanã, semnatã la Snagov la 21 iunie 1995, se precizeazã foarte
clar cã aderarea trebuie sã serveascã promovãrii interesului naþional
ºi dezvoltãrii potenþialului economic ºi patrimoniului cultural
românesc. Problema racordãrii civilizaþiei româneºti la cea
europeanã s-a pus încã din secolul al XIX-lea. Iatã, în acest sens, ce
afirmã Mihail Kogãlniceanu în romanul Tainele inimii: Niciodatã
n-am fost contrar ideilor civilizaþiei strãine. Dimpotrivã, am fost ºi
sunt de idee cã în secolul al XIX-lea, nu este iertat niciunei naþii de a
se închide înaintea înrâuririlor timpului, de a se mãrgini în ce are,
fãrã a se împrumuta ºi de la strãini. Românii, prin poziþia geograficã,
politicã, moralã ºi etnograficã, sunt datori mai mult decât oriºicare
altã naþie de a nu rãmânea strãini la tot ce face gloria ºi puterea
seculului. Noi, însã, în pretenþia de a ne civiliza, am lepãdat tot ce
era bun pãmântesc ºi n-am pãstrat decât ura a tot ce este pãmântesc.
Am împrumutat de la strãini numai superficialitãþi, haina dinafarã,
litera, iar nu spiritul, sau, spre a vorbi dupã stilul vechi, slova, iar nu
duhul. Prin aceasta, am rupt cu trecutul nostru ºi nu avem nimic
pregãtit pentru viitor. Din pãcate, aceastã situaþie se întâlneºte ºi
astãzi, în secolul XXI. În limba românã actualã  ca sã dãm un
exemplu , se constatã mode (sã sperãm trecãtoare), se desprind
unele tendinþe, precum folosirea abuzivã a neologismelor luate mai
ales din englezã (precum show, hit, top, job, cool, copyright, song,
training, team º.a.m.d.). Aceste cuvinte  simþite, de altfel, ca niºte
corpi strãini  pot fi ºi trebuie înlocuite prin cuvinte româneºti.
Când auzi, la radio ºi la televizor, vorbindu-se, preþios, despre
schimbarea lookului, despre trendul din modã, despre locaþia
unei anumite emisiuni (cu sensul de loc de filmare), despre
casting, când telespectatorii sau radioascultãtorii sunt invitaþi sã
participe la un chat, când pe micul ecran este anunþat un thriller
sau un program de tip romance, ajungi sã-þi însuºeºti aceste
neologisme ºi, dupã formula lui Ion Creangã, sã-þi corchezeºti
graiul strãmoºesc, astfel încât sã nu te mai înþeleagã nimeni. Este
drept cã neologismele au jucat ºi joacã un rol extrem de important în
îmbogãþirea vocabularului românesc, însã, adesea, ele sunt folosite
aberant  de tineri mai ales , uitându-se cã folosirea neologismelor
constituie principala sursã a greºelilor de limbã.
6. În comunicarea intitulatã A fi european ºi susþinutã, în anul
2002, la ªcoala de varã Cetãþenie naþionalã  cetãþenie europeanã,
preºedintele de atunci al Academiei Române, acad. Eugen Simion,
fãcea urmãtoarea afirmaþie: Credinþa mea cea mai sincerã este cã
Europa nu reprezintã o fermã în care trebuie sã lucrãm toþi; este o
stare de spirit, este o sumã de valori morale, spirituale ºi
democratice. Europa înseamnã libertatea de expresie, respect lucid
(nu fanatic) faþã de tradiþiile fiecãrei culturi, înseamnã ºanse pentru
toþi faþã de propria culturã ºi faþã de bunul comun care este cultura
europeanã. Aºadar, trebuie sã ieºim din simplul mimetism al
modelelor apusene, iar noi, cadrele didactice, avem datoria sã-i
facem pe tinerii pe care îi instruim (ºi care sunt cetãþeni ai Uniunii
Europene), sã se simtã, înainte de toate, cetãþeni români. Abia în
momentul în care, atunci când se va vorbi despre România, se va
înþelege de la sine cã se face referire la o entitate europeanã, tinerii
noºtri studenþi sã se simtã cu adevãrat cetãþeni europeni.
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Puncte de vedere

ADMINISTRAREA ECONOMICÃ ªI JURIDICÃ
PRIN CUNOAªTEREA SUPRADISCIPLINARÃ
Lect.univ.dr. Ioan I. GÂF-DEAC
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã
Economia complexitãþii
Începând cu anii 1980 au apãrut completãri vizând adecvãri pentru
teoria echilibrului economic general (Peter Albin, Duncan Foley, Brian
Arthur º.a). Sunt abordate aspectele dinamice ale pieþei, bazate pe o aºa
numitã absolutã raþionalitate a prezumþiei comportamentale a agenþilor
economici, ceea ce, prin similitudine poate fi exprimatã ca memorie
finitã a comportamentului generând informaþie/inteligenþã echivalentã.
Este luat în considerare rolul speculator/speculant al producãtorilor,
fiind tot mai dificilã predicþia economiei viitoare, în condiþiile în care
agenþii economici optimizeazã subsecvenþe ce maximizeazã utilitatea.
Inteligenþa artificialã economicã se bazeazã acum pe subiectele
matematice ale lui Kurt Gödel ºi pe teoriile computaþionale ale lui Alan
Turing, regãsite în proceduri mai largi de calcul economic.
Problema optimizãrii este doar formal necalculabilã în faþa agenþilor
economici, deoarece evenimentele economice încep sã fie simulate,
rezultatele obþinute fiind confirmate de realitate cu grad din ce în ce mai
înalt de semnificaþie.
Naom Chomsky, evidenþiind complexitatea structurii limbajului,
devine precursor al formalizãrii problemelor de ierarhie în complexitatea
activitãþilor economice. Complexitatea este rezultatul interacþiunii tot mai
înalte a agenþilor economici inteligenþi (în sensul de deþinãtori/generatori
de informaþie/cunoaºtere).Sistemele care exprimã comportament ciclic
se referã, ca relevanþã, la teoria economicã structuralã. Cvasiechilibrul
este caracteristic atracþiilor/atractivitãþilor n ºi multidimen-sionale. Nu
se identificã periodici-tatea tipurilor de comportament, ceea ce
îndreptãþeºte aprecieri de relevanþã aferente teoriei haosului.
Comportamentul economic
complex subliniazã miºcarea
nepredictibilã a activitãþilor
economice spre diferite stãri de
echilibru, ori spre comportamente
periodizate, inclusiv haotice. Se
constatã cã sistemele economice
dominate de complexitate sunt
nedefinit senzitive faþã de condiþiile
iniþiale ºi formal nepredictibile.
Complexitatea economicã ºi
dezvoltarea
Dezvoltarea, în opinia noastrã,
este expresia extrem de simplificatã,
esenþializatã a lumii (mediul
înconjurãtor ºi a colectivitãþii umane
generale).
Simplificarea formalizeazã o
imensã complexitate a Noii
Economii, pe mãsura creºterii vitezei
de miºcare a informaþiei în fluxul
cunoaºterii generale.
Economia modernã se regãseºte
în reþeaua de echilibre parþiale
relative, care asigurã reproducerea din
ce în ce mai rapidã a ciclurilor de
producþie ºi afaceri, pe fondul unui
vacuum continuu în sistemul
economic operaþionalizat.
Teoria verde a valorii în Noua Economie
Cursul economiei globale poate fi greu definit doar apelând la simulãri,
implicit la calcule. Obþinerea continuã de valoare adãugatã determinã
condiþiile de puncte critice în raport cu mediul înconjurãtor. De aceea,
se lanseazã ideea de a se declanºa tentativa de reformulare conceptualã a
noþiunii de produs intern brut. Aceasta ar putea conþine structural
elemente de despãrþire de factorii negativi, ce determinã degradarea
(afectarea) mediului. În esenþã, actualul PIB ar deveni noþiune ce exprimã
sub-evaluarea, iar noul PIB ar înfãþiºa evaluarea. Pentru viitor, ar
putea fi utilã formularea ºi familiarizarea unui nou concept, referitor la
supra-evaluare. Acest interval verde (între sub-evaluare ºi evaluare)
trebuie adjudecat de cãtre Noua Economie.

Baudrillard, J. (1989) subliniazã cã producþia ºi proliferarea
semnelor (cunoaºterii)  valori determinã o anumitã semiurgie radicalã
(Radical Semiurgy), care ocazioneazã crearea societãþii simulãrii (Society
of Simulation), guvernatã de implozie (Implosion) ºi de hiperrealitate
(Hyperreality).
Similitudinea în plan conceptual cu cei ce proclamã sfârºitul istoriei
sau sfârºitul democraþiei se întâlneºte ºi în acest tip de gândire
primordialistã: este posibil sã se emitã teze precum: sfârºitul economiei
politice ºi închiderea problemelor marxiste prin sfârºitul muncii,
sfârºitul producþiei º.a. Discursul economic liniar se închide. Elementele
conceptuale de mai sus ar avansa spre restrângere, concentrare, deci spre
relativa dispariþie. Ceea ce este important în noua economie se rezumã în
statutul pe care ar trebui sã-l dobândeascã orice acþiune ºi fiecare
acþionar, prin a deveni un terminal de reþea, împlinit funcþional ºi
concret, palpabil în ieºiri constante. În esenþã, este vorba de o determinare
economicã în ultimã instanþã, care poate caracteriza economia cunoaºterii
cât ºi economia bazatã pe cunoaºtere ºi risc.
Identificarea de noi complexitãþi ºi incertitudini cu ajutorul
managementului bazat pe cunoaºtere
Noile contexte strategice au predispoziþia înfãþiºãrii tendinþelor de
creºtere a complexitãþii ºi incertitudinii generale în mediul societal de
ansamblu. În egalã mãsurã, este importantã identificarea surselor de creºtere
a complexitãþii ºi incertitudinii, având în vedere persistenþa teoriei cã acestea
contribuie la îngreunarea funcþionãrii organizate ºi conduse a sistemelor.
Este reþinut faptul cã, în principal, ele cauzeazã disfuncþiile operaþionale,
supuse remedierii/eliminãrii cu ajutorul managementului performant, bazat
pe cunoaºtere. Elucidarea acestei cerinþe generale porneºte de la aprecierea
conceptualã a managementului post-modern (fig.1.).

De la aceastã etapã se înregistreazã evoluþii pe sistemele de mare
scarã, ajungându-se la economia bazatã pe cunoaºtere, a cãrei imersiune
se regãseºte într-o furtunã perfectã. ªtiinþa managerialã clasicã ºi
neoclasicã, împreunã cu cea modernã ºi, în mare parte post-modernã,
este fundamentatã pe controlul deterministic. Cantonarea în teoria
managementului actual este deja tranzitorie. Un management teoretic
neadecvat poate afecta bunele practici manageriale în noile contexte
caracterizate de complexitate ºi incertitudine.
Viziunea centricã exprimã tentative de colectare a datelor la factori
decidenþi, aflaþi în mijlocul structurilor ºi în mulþimea de funcþionalitãþi
manageriale. În intervalul de glisare spre managementul bazat pe
informaþie, post-informaþie ºi cunoºtinþe aceastã cercetare a fost ºi este
facilitatã de sistemele IT.
Tendinþa este de a se ajunge la arealele care sã nu mai necesite nici
mãcar autocontrolul. Este vorba de formalizarea sistemelor durabile,
situate în afara controlului. Soluþia centristã a folosirii tehnologiilor
pentru o bunã informare a managerilor ºi a oricãrui salariat în timp real
este rezolvare în viziunea conservativã a sistemelor bazate pe tehnolgii
cu ajutorul cãrora se pretinde a învinge complexitatea ºi incertitudinea.

Viitorul valorii economice
Nivelul crescând al complexitãþii Noii Economii conduce la nevoia
de reconsiderare conceptualã ºi operaþionalã a economiei mondiale,
globale. Aceasta dobândeºte caracteristici calitative mult mai inteligente
în raport cu orice birocraþie dictatoare, sau chiar mai puternice decât cele
În fapt, complexitatea ºi incertitudinea nu sunt în creºtere absolutã,
aferente  economiei planificate.
Mediul schimbãrii devine pentru valoare locaþia de schimb productiv ci, mai degrabã, se înregistreazã avansul firmei/organizaþiei prin mediul
de forþe, de fricþiuni reale ºi de schimb pentru schimbãri.
caracterizat de niveluri diferenþiate (mai mari) de complexitate ºi
Din viziunea marxistã în legãturã cu teoria valorii se deduce cã nu incertitudine, în raport cu nivelurile cvasi-infinite (fig.2.).
este necesarã o nouã teorie a valorii, ceea ce în viziunea modernã,
contemporanã, odatã cu instaurarea noii economii devine revendicare strict
necesarã.
Variabilele de intrare în Noua Economie determinã formalizarea de
noi entitãþi metafizice, care stau la baza structurii mecanice a Noii
Economii, pe mãsurã ce aceasta se formalizeazã din ce în ce mai vizibil
în mediul (lumea) realã. În Noua Economie este de acceptat teoria cã
valoarea existã ca potenþial din orice început de producþie a omului,
înainte sã înceapã schimbul propriuzis, efectiv de bunuri ºi servicii
(Derrida, E. Barthes, R, 1980, 1991).
Analiza comportamentului sistemelor complexe reprezintã mulþimea
de ocazii de a genera influenþe economice, ca relfexii de tip variabile
în începutul Noii Economii bazate pe cunoaºtere ºi risc.
Deconcentrarea ºtiinþelor în folosul noii economii bazate pe
cunoaºterea supradisciplinarã
Apariþia ºi recunoaºterea funcþionãrii Noii Economii se reflectã în
situaþia teoreticã ºi practicã a ºtiinþelor, ca susþinãtoare a noului conþinut,
a noii configuraþii procesuale ºi comportamentale din economie.
Horkheimer, M. (1972) ºi Marcuse, H. (1968) au formulat aprecieri
prin care Teoria Criticã a ºtiinþelor este distinctã în raport cu Teoria
Tradiþionalã a ºtiinþelor ºi a filosofiei, atacând abstractizarea, care în
opinia lor, are rol preponderent în crearea de graniþe (delimitãri) între
discipline. Autorii menþionaþi aratã cã economia ca ºtiinþã joacã rol
constitutiv în toate procesele sociale. Într-un asemenea context
conceptual, se considerã cã este imposibil ca în manierã concretã sã se
discute politicã fãrã a se discuta economie, aºa precum nu se poate
evalua economia în sine fãrã a þine seama de rolul pe care îl joacã politica
ºi cultura în formarea ºtiinþei ºi practicii economice efective. Cu alte
cuvinte, sunt criticate frontierele între discipline, fiind la îndemânã
promovarea teoriei interconexiunilor, care poate fi denumitã ºi a medierii
între ºtiinþe.
Kellner, D (1989), pornind de la strategiile fatale (Baudrillard, J.,
1983) evidenþiazã cã Noua Teorie Francezã ºi Teoria Criticã asupra
ºtiinþelor se dovedesc a fi perturbatoarele frontierelor între discipline. Se
considerã cã diviziunea muncii este cea care a motivat separãrile între
disciplinele academice pe de o parte ºi 1) economice, 2) ºtiinþe politice,
3) filozofie, 4) sociologie º.a. pe de altã parte.
La început de secol XXI, se apreciazã cã este necesarã acþiunea
reconceptualizãrii aprecierilor despre ºtiinþe, întrucât se manifestã un nou
tip de diviziune a muncii ºi o nouã economie, tot mai vizibil bazatã pe
cunoaºtere.În esenþã, este necesarã abordarea 1) epistemologicã ºi 2)
metafizicã a problemelor ce ar trebui sã vizeze abstractizarea
interconexiunilor între fenomenele lumii înconjurãtoare (inclusiv
economice) ºi experienþele acestora ca expresii practice.
Este necesarã o transgresiune interdisciplinarã, situaþie în care pot fi
create noi discipline, noi teorii ºi noi discursuri, mai adecvate noii
economii, caracterizatã de o nouã diviziune a muncii.
În anii 1930, prin Teoria Criticã a ºtiinþelor s-a emis aprecierea cã
filosofia poate fi consideratã o supra-disciplinã colectivã a sintezelor,
fiind evitatã catalogarea de inter-disciplinã.
În prezent, Noua Teorie Francezã asupra ºtiinþelor este în acordanþã
cu susþinerea transformãrilor socio-politice radicale suferite de sistemul
economic mondial dupã 1989, în mãsura în care disciplinele nu mai pot
fi izolate, separate, autarhizate, ceea ce corespunde fazei incipiente a
apariþiei unei noi teorii de criticã socialã.
Economia este descãtuºatã de ideologii (critica ideologiilor) care
legitimau superioritatea unui sistem social în raport cu altul. De altfel,
postmodernismul economic este cel ce ocazioneazã frontiere doar între
etapele istorice, evolutive, cu rol înregistrator al ieºirilor (outputs) ºi nu
atât cu rol diacronic, de marcare a etapelor de dezvoltare.

pag. 4

OPINIA NAÞIONALÃ

Fig. 2. Avansul firmei/organizaþiei cãtre noi complexitãþi ºi
incertitudini maxime
{C1max; C2max, , Cnmax} = complexitãþi maxime;
(D 1 ); (D 2 );(D 3 ), = descriptori de avans în complexitate ºi
incertitudine;
{Cmax } = complexitatea cvasi-infinitã;
(Dg) = descriptor general de avans în complexitate ºi incertitudine;
{I1max ; I2max ;, , Inmax } = incertitudini maxime;
{Imax } = incertitudine cavsi-infinitã;
F{C1max;I1max};F{C2max ;I2max}, ,F{Cnmax :Inmax} = caracterizarea firmei/
organizaþiei de complexitãþi ºi incertitudini maxime.
Complexitatea ºi incertitudinea cresc în mãsura intrinsecã în care
metodele de identificare a acestora dobândesc capacitãþi sporite de operare.
Metodele sunt cele ce oferã oportunitãþile înfãþiºãrii complexitãþii ºi
incertitudinii, nefiind vorba de creºterea acestora, ci doar de arãtarea
lor în noi contexte. Descriptorii de avans în complexitate ºi incertitudine
conþin formulele modelistice/ecuaþionale de scãdere a nivelului
complexitãþii ºi incertitudinii pânã la momentele în care firma/organizaþia
reintrã pe aliniamentul de avans, ocazionat de sporirea cunoºtinþelor/
cunoaºterii.
Concluzii
Comportamentul ºi calculabilitatea modelelor economice se identificã
din nivele corespondente de complexitate, asociate ierarhiilor aferente
activitãþilor economice. Sistemele care au un punct atractiv/de atenþie
se regãsesc într-o singurã stare de echilibru; în jurul punctului respectiv,
întregul sistem graviteazã în timp. Acest tip de exprimare este caracteristic
gândirii neo-clasice din teoria economicã. Modelele economice înalt
formalizate au comportament general complex. În acest context,
raþionalitatea de frontierã este cea care oferã cele mai la îndemânã cãi
de avans spre realismul economic al Noii Economii. Posibilitãþile
digitale/virtuale de manifestare a sistemelor reþelizate cu ajutorul
tehnologiilor informaþionale reprezintã premise de expresie a sensurilor
evolutive ale economiilor, în condiþii de complexitate ºi incertitudine.

UN NOU BUGET DE CRIZÃ (pentru unii)
 În ceea ce priveºte diferenþierea tratamentului fiscal între categorii
sociale, bugetul pe anul 2011 nu este doar discriminatoriu, dar ºi cinic,
prin propunerea de reducere de la 2 ani la 1 an a perioadei de concediu
pentru creºterea ºi îngrijirea nou nãscuþilor.
 Persoanele asistate social, care nu au alte categorii de venituri,
vor fi afectate dramatic în anul urmãtor, prin proiectul de buget fiind
prevãzutã o reducere cu aproape 5 miliarde lei a sumelor destinate
asistenþei sociale, astfel:

(Urmare din pag. 1)

Veniturile bugetare se fundamenteazã în principal pe impozite
indirecte (cele pe care le suportã întregul popor indiferent de nivelul
veniturilor individuale) ºi mai puþin pe venituri din impozite directe,
astfel:

 Defalcarea pe ministere ºi alte instituþii ale administraþiei publice
centrale scoate în evidenþã diferenþieri importante, de la reduceri cu
34,5 % a prevederilor bugetare pe anul 2011 faþã de 2010 la Ministerul
Comunicaþiilor, cu 30% la Ministerul Economiei, Comerþului ºi
Mediului de Afaceri ºi la Ministerul Apãrãrii Naþionale, pânã la creºteri
cu 12,76 % la Ministerul Finanþelor Publice (cine împarte, parte îºi
face). Astfel:

Îndatorarea publicã excesivã, atât internã, cât ºi externã, inclusiv
prin recentul împrumut contractat de la FMI ºi CE în valoare de aproape
20 miliarde EUR, antreneazã cheltuieli uriaºe cu serviciul datoriei, în
proiectul de buget fiind cuprinse sume destinate numai plãþii dobânzilor
aferente datoriei publice de peste douã ori mai mari decât prevederile
la capitolul investiþii, pe seama cheltuielilor de capital, astfel:

Austeritate doar pentru unii
Proiectul bugetului de stat pentru anul 2011 este conceput ca un
buget de austeritate dar, din distribuþia eforturilor (impozite) ºi a efectelor
(cheltuieli) se pot observa diferenþe semnificative între categorii sociale,
entitãþi economice, unitãþi administrativ  teritoriale, ministere,
departamente ºi alte instituþii ale administraþiei centrale. Astfel:

*
*
*
În opinia autorului, acþiunile de comprimare a unor cheltuieli
bugetare trebuie însoþite de mãsuri eficiente de relansare a producþiei
ºi a consumului, numai în acest fel putându-se preveni alãturarea
României þãrilor confruntate deja cu o nouã crizã, cea a datoriilor
suverane (Grecia, Irlanda, Portugalia, probabil, Spania ºi altele).
Voci autorizate din þãrile europene care contribuie cel mai mult la
eforurile financiare de susþinere a zonei euro sunt tot mai clare îa sprijini
o Europã a celor disciplinaþi ºi nu una a celor nedisciplinaþi (financiar
vorbind), prin instituirea unui control sever al finanþelor naþionale din
partea reprezentantilor U.E.

 În ceea ce priveºte impozitul pe venit, profit ºi câºtiguri din capital,
prevederile bugetului se fundamenteazã pe o creºtere exponenþialã a
acestei categorii de impozit pe seama persoanelor fizice (+18,82 %
fata de 2010) ºi pe o scãdere a impozitului pe profit / venit al firmelor
(- 1,75 % faþã de 2010)
Doar cu titlu de exemplu, menþionãm faptul cã, în timp ce unele
þãri europene ºi nu numai, ca mãsura anticrizã suprataxeazã sistemul
bancar (v. Ungaria), Executivul de la Bucureºti prevede în bugetul pe
anul 2011 o menþinere aproximativ la acelaºi nivel ca în 2010 a
impozitului pe profit de la bãncile comerciale (330,2 milioane lei faþã
de 320,0 mil. de lei în 2010 ºi 1.227,3 milioane de lei în 2009) ºi
suprataxeazã populaþia sãrãcitã ºi extrem de îndatoratã.
 Prin fundamentarea veniturilor bugetului de stat, în proporþie
covârºitoare (78,7 %) pe seama impozitelor indirecte(TVA, accize, alte
impozite indirecte), coroboratã cu menþinerea cotei unice de impozitare
la nivelul de 16 %, rezultã fãrã dubii cã austeritatea este suportatã de
populaþia cu venituri mici ºi mijlocii, care constituie, de fapt, majoritatea,
ºi, mai puþin de cei bogaþi (îmbogãþiþi), care, indiferent de nivelul
veniturilor, vor plãti tot o cotã de 16 % impozit. Impozitarea progresivã
a veniturilor, utilizatã în multe þãri europene, nu este agreatã de politicienii
români. De altfel, unele iniþiative anemice ale guvernului, de a impozita
suplimentar pe cei bogaþi, au fost respinse de Parlament (vezi impozitul
suplimentar pentru cei care deþin douã sau mai multe proprietãþi).

CRIZA FINANCIARÃ MONDIALÃ: CALEA SPRE
CRIZÃ ªI MODALITÃÞILE DE A O DEPÃªI
(Urmare din pag. 1)
Teoria a fost bine dezvoltatã de
cãtre Henri Bourguiant, prezentând
modul cum finanþele virtuale cum
ar fi contractul la termen, schimbul
câºtigul teren. La sfârºitul
secolului al XX-lea, ne-am pus
urmãtoarele întrebãri: globalizarea
financiarã reprezintã iadul sau
paradisul? Ar trebui sã ne temem
de efectul de domino care ar putea
conduce economia globalã într-un
cerc vicios al falimentului?
Criza financiarã din 2007-2008
a afectat puternic SUA ºi Europa.
Specialiºtii spun cã aceasta este cea
mai mare crizã de acest gen din
1929 încoace. În SUA, noul lider
al securitãþii naþionale este de pãrere
cã ameninþarea securitãþii de cãtre
terorism a fost depãºitã de situaþia
economicã din ce în ce mai rea din
întreaga lume. Înþelegerea crizei ºi
a riscurilor fundamentale trebuie sã
reprezinte o prioritate pentru liderii
mondiali.
Pe parcursul Forumului Global
al Pieþelor în Ascensiune, de la
Jakarta, Indonezia, din septembrie
2006, au fost discutate posibilele
dezechilibre globale ºi efectele lor,
precum ºi o anumitã adaptare a
economiei globale. Deºi de atunci
pânã în 2007 nu a fost mult timp,
SUA nu au reuºit sã îi împiedice pe
cei care aveau ipoteci sã vândã cât
mai repede, sã lase la voia
întâmplãrii sistemul de credite ºi sã
dea celor din Wall Street
posibilitatea de a profita foarte mult
de pe urma acestei afaceri.
Specialiºtii au fost prea puþin atenþi
la jocurile economice care aveau loc
ºi, curând, criza s-a extins la alte þãri
ºi alte pieþe, între jumãtatea lui 2007
ºi jumãtatea lui 2008. În sistemul
financiar, nimeni nu a fost iertat de
crizã; de la þãrile bogate la cele mai
sãrace - toatã lumea are de suferit
de pe urma ºocului creat în
economia realã. Acest episod a
cauzat un colaps enorm al
încrederii, care erodeazã puterea
politicii. Ceea ce a început ca o crizã
financiarã s-a transformat treptat
într-o crizã psihologicã.( The
Current Financial Crisis: its Origins,
its Impact, and the Needed Policy
Response, Global Journal of
Emerging Market Economies,
2009, p 130).Programe de amploare
au fost predate ºi anunþate în SUA,
China, Japonia, Germania ºi
Regatul Unit, dar acestea sunt doar
o speranþã. În orice caz, problemele
persistã în rãspunsul politicii
globale la crizã, din cauza faptului
cã slãbiciunile persistã în acþiunile
întreprinse de sectorul bancar.
O crizã financiarã ar trebui
vãzutã dintr-un punct de vedere
amplu. Dacã facem asta, observãm
cã analizele au fost fãcute din punct
de vedere teoretic al economiei
globale. Aceste analize nu explicã
originile crizei, ci dimensiunile
sale ciclice. Cea mai interesantã
teorie dezvoltatã în 2008 a fost cea
americanã. Specialiºtii americani

spun cã actuala crizã ar trebui
vãzutã ca o crizã sistemicã a unui
anumit fel de capitalism ºi anume
capitalismul neoliberal
( Kotz M. David, The Financial
and Economic Crisis of 2008: A
Systemic Crisis of Neoliberal
Capitalism, Review of Radical
Political Economics, 2009, p. 306).
Din când în când, capitalismul
dezvoltã o formã de crizã sistemicã,
din cauza faptului cã are nevoie de
schimbare. Pentru a rezolva o astfel
de crizã, este absolut necesar ca
întregul sistem sã fie restructurat.
Ca sa fiu mai exact, forma de
capitalism neoliberal, care dateazã
de la sfârºitul anilor 1970, a reuºit
sã promoveze profituri ridicate ºi
expansiuni economice timp de mai
multe decade în SUA. Urmând
acelaºi proces, obþinerea de profit
ºi acumularea de capital au izbucnit
într-o crizã sistemicã în 2008.
Forma neoliberalã de capitalism
a apãrut iniþial în Uniunea
Europeanã ºi SUA. Aceleaºi
trãsãturi se regãsesc în ambele
cazuri: o schimbare în politica
economicã la nivel continental sau
internaþional pentru a favoriza piaþa
liberã ºi mobilitatea liberã a
capitalului (vezi: piaþa europeanã
unicã); privatizarea serviciilor de
stat (vezi: Franþa la mijlocul anilor
1980); reduceri drastice în
cheltuielile sociale de stat;
reducerea impozitelor pentru
afaceri; introducerea unor principii
de piaþã în marile corporaþii. În
timpul perioadei de capitalism
neoliberal din SUA, expansiunile au
dat naºtere unor tendinþe nesustenabile ºi acest fapt a dezvoltat
o fragilitate a sectorului financiar.
Teoria Americanã explicã faptul cã
criza sistemicã se va finaliza cu o
transformare a capitalismului.
În afarã de aspectul politic, criza
financiarã afecteazã strategiile ºi
planurile companiilor. Pentru a nu
dispãrea de pe piaþã, companiile mai
mari sau mai mici trebuie sã adopte
o poziþie nouã în faþa efectelor crizei.
Din 1970, mai ales în SUA, dar ºi în
Europa, companiile mici ºi
multinaþionalele au încercat sã
gãseascã rãspunsul care sã le ajute
sã treacã peste crizã ºi sã se redreseze
dupã aceea. Una dintre cele mai
eficiente metode este restructurarea.
Restructurarea unei companii
este procesul de renegociere a
contractelor în materie de drepturi
ºi obligaþii. Obiectivul sãu principal
este profitul sau evitarea colapsului.
Restructurarea a devenit un
instrument de management destul
de dificil, deoarece implicã
schimbãri majore. Cauza principalã
pentru o restructurare este o crizã
financiarã. Poate fi internã sau
externã. Restructurarea internã
vizeazã o modificare a producþiei,
capitalului ºi materiei prime, în timp
ce restructurarea externã presupune
aducerea împreunã a companiilor
prin crearea de alianþe, fuziuni sau
achiziþii. Alegând una sau alta dintre
variante, o firmã se concentreazã pe

activitatea principalã. Evitarea
falimentului este singurul scop pe
timpul unei crize financiare.
Pentru a înþelege mai bine cum
funcþioneazã o restructurare, e
folositor sã vedem câteva exemple.
În 1990, când s-a privatizat, Renault
a avut ambiþia de a deveni lider
global în industria autoturismelor.
Aºa cã a adoptat o strategie globalã.
Mai devreme decât se aºtepta,
compania a fost bine implementatã
în Europa ºi America de Sud,
datoritã mai multor parteneriate. În
anii 90, puntul sãu slab era piaþa
asiaticã ºi, pentru a avea succes
acolo, Renault avea nevoie de un
partener local. În acel moment,
Renault a preluat controlul grupului
japonez Nissan, care se afla în
pragul falimentului. În martie 1999,
suntem informaþi oficial cu privire
la alianþa dintre Renault ºi Nissan.
Pe parcursul negocierilor, Renault
discuta deja cu guvernul român
despre achiziþia a 51% din grupul
Dacia. Acesta este un exemplu de
restructurarea globalã ºi de strategie
de expansiune. În timpul crizei
financiare, Renault ºi-a închis mai
multe uzine, pentru o perioadã
nelimitatã, printre care ºi producþia
de peste hotare, cum ar fi în
România, pentru a se concentra pe
principala activitate din Franþa.
Restabilirea principalelor
activitãþi specifice- aceasta este
prima soluþie pe care o companie
ar trebui sã o adopte în timpul unei
crize financiare. De exemplu, AIG,
în SUA, a reuºit sã îºi centralizeze
interesul pe activitatea principalã:
asigurãrile împotriva dezastrelor.
Un alt exemplu, mai uºor de
urmãrit, este Danone, numãrul unu
în produse zilnice ºi specialist în
alimentaþia pentru bebeluºi. În
ultimii 20 de ani, Danone ºi-a
restructurat activitatea pentru a
rãmâne pe piaþã. În 1999, renunþã
la industria ambalajelor de plastic;
în 2000, vinde berãriile
Kronenbourg; în 2001, Danone a
restructurat douã fabrici care
produceau biscuiþi Lu. În 2002,
vinde activitatea cu brânzã
GALBANI unei companii italiene,
sosurile AMOY, liderului japonez,
ºi, în 2007, vinde ºi biscuiþii Lu,
grupului american Kraft Foods.
Pentru alte companii, criza
financiarã reprezintã momentul
propice pentru a cumpãra. De
exemplu, în august 2008, compania
americanã
Hewlett-Packard
cumpãrã EDS-Electonic Data
System, pentru suma de 13.9
miliarde dolari. Astfel, HP ajunge
pe locul 2 în lume în materie de
servicii de calculatoare.
În industria autoturismelor,
lucrurile nu au fost deloc uºoare.
Chiar ºi liderii au început sã îºi
restructureze activitatea ºi sã îºi
dispute piaþa. La începutul lui 2009,
Ford a anunþat vânzarea a 20% din
participarea sa la Mazda japonezã,
pentru a reuºi sã se redreseze. A fost
a doua oarã când Ford vindea pe
parcursul crizei financiare. În 2008,

vânduse deja Jaguar ºi LandRover cãtre Tata, pentru suma de
2.3 miliarde dolari.
În 2008, Chrysler adoptase
deja un plan de restructurare prin
diminuarea producþiei ºi
concentrarea pe trei mari pieþe:
Chrysler, Dodge ºi Jeep. Pânã în
2009, a închis o uzinã în SUA ºi
a fost pe punctul de a mai închide
încã una. Pe 18 noiembrie 2008,
directorii de la General Motors ºi
Chrysler au cerut o intervenþie din
partea statului pentru industria
autoturismelor în Congresul
American, deºi primiserã deja un
împrumut de 25 miliarde de
dolari. Deoarece ºi primul
împrumut a fost dur criticat de
cãtre Organizaþia Mondialã a
Comerþului, pentru cã ar fi
încãlcat regulile concurenþei,
Congresul American a refuzat
acordarea unui nou ajutor.
Lumea nu se confruntã cu o
problemã nouã, au mai existat
crize anterior. Fãrã a încerca sã
facem o recapitulare istoricã, ne
putem aduce aminte de criza
mondialã din 1929-1933, care a
început, dupã un boom economic,
în Statele Unite, în principal.
Apoi, reforma iniþiatã de
preºedintele Franklin D.
Roosevelt - cu o intervenþie
puternicã a statului în viaþa
economicã; aici am putea vorbi
despre foarte multe iniþiative care
au salvat SUA ºi, curând dupã
aceea, vestul Europei de marea
depresiune. În timpul Rãzboiului
Rece, putem discuta despre
efectele creºterii preþului la petrol
ºi exemplele ar putea continua.
Întrebãrile sunt urmãtoarele: În
ce fel va schimba criza perspectiva
politicã globalã? ªi: Cum sã fie
implementatã cea mai bunã soluþie
pânã la sfârºitul perioadei de crizã?
Oricât de mult încearcã specialiºtii
sã rãspundã, realizãm curând cã
toate previziunile au fost doar
teorie, iar consecinþele dure se vor
face simþite dupã un timp. În orice
caz, criza sistemicã nu a trecut. Din
când în când, lumea trebuie sã fie
restructuratã, iar cei care conduc
economia trebuie sã îi lase pe alþii
sã facã diferenþele.
Întorcându-mã la subiectul
principal, vreau sã subliniem faptul
cã, în încercarea comunã de a trece
de criza economicã, o soluþie este
la îndemâna noastrã. O perspectivã
bunã asupra posibilitãþilor pe care
ni le oferã resursele umane, statul,
dar ºi sectorul privat ar putea sã
promoveze tinerii, mai ales pe aceia
cu o experienþã europeanã - cum ar
fi studiile de licenþã, masterat sau
doctorat - pe planul decizional
principal. Existã un nou tip de crizã,
iniþiat în SUA ºi exportat în toatã
lumea, iar pentru a-i face faþã avem
nevoie atât de experienþã, cât ºi de
o nouã abordare.
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SÃ NE CUNOAªTEM PROFESORII:
La sfârºit de ianuarie, la Harvard,
lumea academicã româneascã s-a
etalat printr-un grup de tineri
profesori universitari de la
Universitatea Spiru Haret din
Bucureºti. Conferinþele de la
Harvard au însemnat atât
exprimarea competitivitãþii
academice româneºti cât ºi
afirmarea valorilor. Voi denumi,
prezentându-i pe ambasadorii
intelectualitãþii române, aflaþi la
Harvard între 27 ºi 29 ianuarie:
lector.univ.dr Sofia Bratu, lector
univ.dr. Brânduºa Covaci, lector
univ. dr. George Lãzãroiu.
(Lia LUNGU, New York, SUA,
martie 2010)

Lector univ. dr. Sofia Bratu
PASIUNE ªI ZÂMBET
Asist. univ. drd. Bianca-Marina MITU
Am cunoscut-o pe doamna
lector univ. dr. Sofia Bratu acum
un an, la Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice. În
prezent este cancelar la aceastã
facultate. M-a impresionat încã de
la început prin energia cu care se
implicã în orice proiect. De altfel,
toate proiectele realizate de
profesoara Sofia Bratu sunt
proiecte realizate cu suflet, cu
dãruire ºi mult efort. O deosebitã
capacitate de concentrare,
indiferent de activitatea desfãºuratã
ºi de gradul de obosealã.
Doamna lector univ. dr. Sofia
Bratu este absolventã a Facultãþii
de
Litere,
specializarea
Comunicare ºi Relaþii Publice.
Are master în Consultanþã ºi
Expertizã în Publicitate, master în
Instituþii ºi structuri de drept
constituþional românesc ºi
european ºi este doctor în
Sociologie. Este manager de
proiecte,
responsabil
cu
programul
de
cooperare
interuniversitarã
Erasmus,
organizator al nenumãrate
conferinþe ºtiinþifice, membru
(expert, formator) în trei granturi
naþionale/contracte de cercetare
obþinute prin competiþie: Proiectul strategic cu parteneri
internaþionali, Media pentru o
agendã socialã europeanã
(20092012),
ID
53407,
POSDRU, membru în echipa
Facultãþii
de
Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice,
partener în cadrul proiectului;
valoarea: 580.000 euro (suma
totalã: 3,2 milioane de euro).
Parteneri principali: Facultatea de
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
Publice (Universitatea Spiru
Haret), Universitatea La Sapienza
(Roma), Federazione Nazionale
della
Stampa
Italiana,
Fondazione Giacomo Brodolini
(Roma). Pregãtire teoreticã ºi

practicã a unor echipe de jurnaliºti
români. Proiectul strategic cu
parteneri naþionali, Calitatea
europeanã în învãþãmântul superior. Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Numãrul de
referinþã al programului (CCI):
2007RO051PO001, Cererea de
propuneri de proiecte nr. 86Universitatea pentru viitor, ID
62249, POSDRU, Expert calitate,
Formator; Proiectul strategic cu
parteneri naþionali, Studenþi
practicieni-studenþi activi ºi
integraþi, Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Numãrul de
referinþã al programului (CCI):
2007RO 051PO001, Cererea de
propuneri de proiecte nr. 90 - Învaþã
o meserie, ID 64147, POSDRU,
Coordonator practicã de specialitate.
De asemenea, a fãcut parte din
echipa care a încheiat acorduri de
mobilitãþi universitare (Erasmus)
cu: Universitatea Anadolu (Turcia),
Universitatea din Basel (Elveþia),
Universitatea din Akureyri
(Islanda), Xios Hogeschool
Limburg (Belgia) ºi Universitatea
Panteion (Grecia).
A obþinut un contract financiar
pentru un grant de predare Erasmus
nr. 35/18.2009, Universitatea Spiru
Haret Bucureºti pentru semestrul II
2009, în baza cãruia a þinut trei
conferinþe la Anadolu University,
Erasmus code: TR ESKISEH 01 cu
urmãtoarele teme: The importance
of symbols in advertising; Analysis
types of publicity images; The
constant form of the publicity
sponsors name displayed in the
advertisement: Logo-ul.
Este membru în grantul
Collingwoods
Historical
Hermeneutics, director conf. univ.
dr. Pamfil Nichiþelea, subvenþionat
de Press New York, ce s-a derulat în

perioada 2006-2007. La acest grant
a participat un grup de cercetãtori
români format din prof. univ. dr.
Marin Þurlea,
Universitatea
Bucureºti, prof. univ. dr. Ioan N.
Roºca, Universitatea Spiru Haret,
conf. univ. dr. Aurel Cazacu,
Universitatea Spiru Haret, ºi
cercetator ºtiinþific drd. Sergiu
Bãlan, Institutul de Filosofie al
Academiei Române. Obiectivul ºi
principalele idei ºi teme ale
proiectului sunt sintetizate în studiul
cu acelaºi titlu Collingwoods
Historical Hermeneutics, publicat
în Linguistic and Philosophical
Investigation, nr. 5, 2006.
Lector univ. dr. Sofia Bratu este
ºi director în douã granturi naþionale
cu finanþare: Proiectul comunitar
Speranþa, ianuarie 2008 - ianuarie
2010, director, coordonator al
activitãþii de consiliere ºi comunicare
cu autoritãþile locale implicate,
Fundaþia Noreen Kids, Anglia;
Proiectul Dãruind vei dobândi,
octombrie 2009 - ianuarie 2010,
director, coordonator comunicare
media, Parteneri: Episcopia Sloboziei
ºi Cãlãraºilor ºi Inspectoratul ªcolar
Judeþean Ialomiþa
Lector univ. dr. Sofia Bratu
susþine, la Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice, a
Universitãþii Spiru Haret, cursuri de
Introducere în publicistica radio,
Publicitate ºi tehnici de manipulare
ºi Introducere în relaþiile publice.
Cercetarea este un domeniu care,
uneori, ne însingureazã, dar doamna

Bratu reuºeºte mereu sã ne aducã
împreunã pentru a învãþa sã lucrãm
în echipã. Ne reaminteºte mereu cã
proiectele cele mai reuºite sunt cele
realizate în echipã. Pe lângã toate
atribuþiile pe are le implicã funcþia
de cancelar, doamna Sofia Bratu
gãseºte timp ºi pentru a desfãºura
o bogatã activitate de cercetare,
fiind autor al nenumãrate studii ºi
articole. Iatã câteva dintre cãrþile
publicate: 2009 - Imaginea în
construcþia simbolicã a realitãþii
sociale. Imaginea publicitarã,
Editura Ars Academica, Bucureºti;
Imaginea în construcþia simbolicã
a realitãþii sociale. Imaginea
politicã, Editura Ars Academica,
Bucureºti; 2008 - Introducere în
relaþiile publice, Editura Fundaþiei
România de Mâine, Bucureºti;
2006 - De la publicitate la
manipulare, Editura Fundaþiei
România de Mâine, Bucureºti;
2004 - Introducere în publicistica
radio, Editura Fundaþiei România
de Mâine, Bucureºti .
Deºi de multe ori nu ne
întâlnim, e bine sã ºtim cã este
cineva care se gândeºte la toate.
ªi, într-o lume dominatã de
bãrbaþi, este ºi mai bine sã ºtii cã
acel cineva e o doamnã.
Doamna lector. univ. dr. Sofia
Bratu este un adevãrat model de
viaþã pentru noi toþi, prin capacitatea
de muncã ºi concentrare, capacitatea
organizatoricã, dorinþa de a realiza
cât mai multe proiecte cu pasiune ºi
cu zâmbetul pe buze.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Dorin Mircea Raþiu

Poþi sã cunoºti un pictor în
mai multe feluri.
Varianta 1 - Intri la o
expoziþie, vezi niºte tablouri.
Apoi, autorul încearcã sã îþi intre
în voie, poate dai niºte bani pentru
visele sale colorate.
Varianta 2 - Primeºti o
invitaþie la un vernisaj. Tablourile
se vãd mai greu, din cauza celor
care au venit pentru un pahar de
vin, ori pentru a-ºi amãgi foamea.

Varianta 3  Auzi la radio sau la
televizor cã s-a deschis expoziþia lui
cutãricã. Mergi la adresa indicatã ºi
vezi niºte sfori care atârnã din tavan.
Varianta 4  Te expediazã ºeful
sã faci un text despre un pictor,
acolo unde are el un interes. Etc,
etc, etc. Sunt multe posibilitãþi.
Dar pe Dorin Mircea Raþiu l-am
cunoscut într-un mod aparte. Am
primit un telefon ºi am fost întrebat
dacã nu doresc eu oare sã vorbesc

la vernisajul sãu ? Dupã ce am
analizat tablourile pe Internet, dupã
ce am vãzut figura lui cu barbã de
lup de mare, am dat imediat un
rãspuns afirmativ. Am riscat sã mã
confrunt cu un personaj dominat de
trãsãturi negative, dar am descoperit
un nomad plin de calitãþi.
Cãlãtoreºte mult în Spania,
Portugalia, Cipru, Italia ºi Franþa,
în lunile friguroase din România.
Vara stã pe malul Mãrii Negre, iar,
restul, la Cluj  Napoca.
Am riscat cã întâlnesc un ursuz,
dar am avut în faþã un om deschis,
plin de generozitate.
Este cunoscut ca un vamaiot
înrãit, adicã un fan al fostei
localitãþi Vama Veche.
A venit la Muzeul Þãranului
Român cu o selecþie de circa 30 de
tablouri. Toate sunt trãirile sale de
nomad, pe meridianele globului.
Nãscut la 16 iulie 1955 la Cluj 
Napoca, Dorin Mircea Raþiu se
întoarce mereu la matca sa, dar face
largi ocoluri prin continentul
european, în cãutarea unei clime mai

blânde. Peste tot viziteazã muzee,
saloane, expoziþii ºi îºi lãrgeºte
orizontul artistic. Multe din
tablourile sale sunt jertfe aduse
apelor: peisaje de la malul mãrii
sau oceanului, imagini din Vama
Veche, ori din Veneþia, alte colþuri
de lume sunt aduse în apropierea
ta cu o sensibilitate aparte.
Toate aceste rânduri nu
reprezintã decât o invitaþie
neformalã, pentru a poposi la
noua sa expoziþie, gãzduitã de
Clubul Þãranului Român.

Aristotel BUNESCU

Globalizarea unui
ardelean nomad
Cândva, pe vremea când prima revoluþie industrialã mãrºãluia
victorioasã prin oraºele ºi satele Europei occidentale, teoreticianul de
obârºie polonezã Téodor Wyzewa nota urmãtoarele cugetãri: Lumea
în care trãim, pe care o declarãm a fi realã, este practic o creaþie a
sufletului [simþirii] nostru. ( ) A vedea, a auzi înseamnã a crea aparenþe
în propria interioritate, creând astfel Viaþa. ( ) trebuie sã construim,
dincolo ºi deasupra acestei lumi de mizere aparenþe uzuale, lumea sfântã
a unei vieþi mai bune: mai bunã, cãci o putem realiza în mod premeditat,
conºtienþi cã noi o facem. Aceasta este însãºi sarcina Artei.
În mod poate ciudat, dar nicidecum neexplicabil, la vremea când
prima revoluþie de deconstrucþie industrialã domneºte astãzi victorioasã
prin oraºele ºi satele româneºti, Dorin Raþiu experimenteazã pe cont
propriu logica creativã cuprinsã în observaþiile ºi îndemnurile de mai sus
(despre a cãror existenþã presupun cã pictorul clujean nu are cunoºtinþã).
Ardelean temeinic, Dorin Raþiu converseazã cu Natura. O face în
buna tradiþie existenþialã antepostmodernã a contopirii emoþionale cu
mediul, tocmai pentru a crea aparenþe în propria interioritate. Din
câte ºtiu, prietenul meu nu este un ecologist (sau, cel puþin, nu unul
activist). Înclin deci sã cred cã pictura sa nu exprimã tezismele «pãcii
verzi», ci pur ºi simplu experienþele cãutãrii (ºi regãsirii?) de sine prin
dialog cu Lumea vizibilului natural.
Ce-i drept, aceastã expoziþie intitulatã «Nomad» ne aduce în faþã o
altã lume decât cea de acasã. ªi probabil cã în acest punct temeinicia
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(conservatoare?) a ardeleanului suportã o amendare substanþialã din moment
ce artistul abandoneazã blagiana ondulaþie transilvanã «deal  vale deal»
în favoarea orizonturilor mediteraneene «cer  mare pãmânt». Pe cale
de consecinþã, spectacolul pictural propus aparþine nu doar unui alt spaþiu
geografic ºi cromatic, ci  poate mai ales  unei alte experienþe de
(auto)cunoaºtere ce se petrece într-un sud solar pe care ardeleanul (prin
definiþie un rãbdãtor vegetal montagnard!) îl cerceteazã spre a-ºi dezvãluii
propriile corespunderi existenþiale. Imaginile mediteraneene interpretate
de Dorin Raþiu nu sunt decât în mod aparent niºte peisaje dintr-un jurnal
de cãlãtorie. Aproape nimic nu le fixeazã strict în perimetrul geografic al
Ciprului, iar motivele iconice abia dacã sugereazã vag parfumuri ale unui
Orient nomad aºa cum ne este el fixat prin poncifele culturale europoide
(în mod fericit lipsesc oleandrii, ºalvarii, dromaderul !). Rãmân
atotstãpânitoare culorile. Dar nu culorile exotismului oriental, ci culorile
cu rãdãcini ardeleneºti pe care Dorin Raþiu le-a dus cu sine de acasã pentru
a le modula în spaþiul de temporarã adopþie. Aºa încât nomad nu este
Orientul (cãci acestea nu sunt exerciþii peisagistice denotative!), ci pictorul
însuºi care se dedã la experienþe creative conotative prin care revarsã
sonoritãþi cromatice armonice intense ºi pline de o densitate aproape
materialã. În sens deplin contrar cu dizolvarea masei formelor sub
iluminarea intens solarã a sudului (aºa cum ºtim cã ar trebui sã se petreacã
lucrurile), masele cromatice genereazã în pictura lui Dorin Raþiu forme de
o corporalitate tandrã ºi coezivã. De vinã trebuie sã fie tocmai rãdãcinile
transilvane ale nomadului Dorin Raþiu.
Rezultatul atins prin lucrãrile acestei expoziþii ar putea fi definit
recurgând la o altã formulare întrebuinþatã de Wyzewa cu referire la
aºa-ziºii «pictori wagnerieni» despre care observa cã :prin aceste
culori pe care le folosesc doar ca semne ale emoþiei, îmbinându-le întrun anumit mod care, prin jocul lor liber, [reuºesc] sã producã în noi o
impresie deplin comparabilã cu cea a unei simfonii.
Iatã de ce cred cã Dorin Raþiu nu este un simbolist. El este un
simbolizator Un simbolizator de sine discret, tandru dar sever, precum
un ardelean globalizat. Globalizat în bine!

Dr. Tiberiu ALEXA

PANTEON  PANTEON  PANTEON  PANTEON

CHEIA DE LA POARTA VERDE
Cheia de la poarta verde/
Cheia ce mi-ai dat asearã
Eu ºi cei de vârsta mea am aflat
de Minulescu târziu, dupã liceu ºi
parcã ºi dupã facultate. ªi nu
pedepsindu-l pentru meritul de a fi
fost corigent la limba românã ºi nici
pentru dispreþul faþã de bombele
ce-l puteau fixa sub trotuar. Când
avioanele americane, hotãrâte a ne
ºopti ºãgalnice ºoapte de dor bãgau
în sperieþi orice suflare omeneascã
bucureºteanã, convocând-o autoritar în adãposturi, el, poetul, se
plimba ostentativ prin bezna nopþii,
fracturatã doar de rafala distrugãtoare. Îngerul drapat în negru îl va
bate pe umãr la doar câteva zile mai
târziu, rãpindu-ni-l.
Cine era el vom afla picãturã
cu picãturã. Opera i se va
republica, de sub borurile
nestãpânite ale pãlãriei ne vor
urmãri ochii sãi romantici, în timp
ce purtãtorul avea de grijã sã
afiºeze mantoul de cavaler sigur
de sine ºi eºarfa decorativã.
Ce a reuºit el, ºtim. Ne-a spus-o
Bogza în efortul de a ne traduce
schimbarea de anotimpuri. El, ne
atenþiona Paznicul de far, a
asigurat trecerea de la Pocnind din
bici pe lângã boi la Eu ºtiu cã ai
sã mã vinzi chiar mâine. Un
necesar salt înainte. Pasul de la sat
la oraº. Translaþia de la idilic la
realism. Culisare de la un veac la
altul.
Cânta un marinar la
prora Ce mai versuri, ce mai
cântec. Viersul Doinei Badea

pornea la drum cu ºtiinþa traversãrii
întinsei Marmara ºi a ºoaptelor de
vis rostite de marinarul de la prora
ca tresãriri de cetate spaniolã.
Într-un colþ de Bucureºti pãrãsit
 mi se pare mie?- de fiorul lecturii
ºi al cutreierãrii muzeelor, o poartã
se încãpãþâneazã sã rãmânã deschisã,
îngânând romanþa depãrtãrii. Au o
calitate aparte aceste cântecele
nãscute în margine de oraº, rotocol
peste suflete, când vesele când triste,
dar întotdeauna datoare sã ºtie cã
existã. Romanþa nu are nimic din
tropotul declarat al marºului
ostãºesc. Dar rãmâne, în esenþã, un
imn al regãsirii. Un cântec de dor
hrãnit din amalgamul viselor
pierdute, din amestec de deziluzii,
speranþe pierdute, confuze idealuri.
Faptul cã i s-au pus pe muzicã
versuri ºi lumea îl confundã cu un
coborâtor printre stele, alunecat sub
pervaz de fereastrã ornatã cu
muºcate ºi busuioc sfinþit, stârneºte
interes ºi pasiuni.
Trece timpul, trece. Frica
poetului ne-a lãsat sub preº cheia
de la poarta verde. În Cotroceni, pe
Bulevardul Dr. Marinescu este
locuinþa familiei. Un apartament
mare de la un bloc mic. O casã de
creºtini aºezaþi, nu lipsiþi de bani, dar
ºtiutori sã-i foloseascã. ªi la Capºa,
cu siguranþã, dar mai ales între
aceste ziduri unde, cu timpul, ºi-au
gãsit loc alãturi de covoare persane
ºi picturi de preþ, mobilier de gust
ridicat ºi rafturi de cãrþi. Minuleºtii
au trãit aici, au creat, ºi-au primit
prietenii, ºi-au armonizat gusturile.

Este fiica lui
Ion Minulescu
ºi a Claudiei
Milian cea care
ºi-a contrazis
tatãl cu ostentaþie. Zicea El,
poetul: Cheia de
la poarta verde/
Cheia ce mi-ai
dat asearã/Am
pierdut-o chiar
asearã/ Dar ce
cheie nu se
pierde? Poate
altele, asta nu!
Este mesajul ce
îl putem descifra
din cuprinderea
prin priviri a acestei aºezãri muzeale.
Cheia spre trãirea spiritualã a
Minuleºtilor a rãmas la locul ei,
astfel cã orice doritor o poate rãsuci
în broascã în aºteptarea dezãvorârii.
Este un efort atât de mic...
Pragul aºezãmântului Minulescu îl treceam prima datã la
începutul anilor 60. Eram student
la Politehnicã, pe la începuturi.
Marieta îmi devenise dragã ºi
prietenã de plimbãri, pregãtind
împreunã momentul cãsniciei.
Ne-am trezit într-o catedralã cu
revãrsãri de nebãnuite arpegii de
spirit. N-am sesizat semnele divine
ale existenþei. ªi asta pentru cã la
vedere erau lãsate consonanþe
artistice imprevizibile. Ornamentau
o adresã particularã de pe harta
Capitalei. Dar se doreau o vitrinã
oricui accesibilã. Un spaþiu al

existenþei lirice, încredinþat
memoriei colective. Ghidul
nostru de atunci, fiica celor doi,
s-a retras ºi ea, cu demnitate ºi
discreþie. Dar ne-a lãsat totul pe
mânã. Sunt aici. Sub ochii noºtri.
Faceþi efortul de a ajunge la
aceastã adresã ºi urcaþi la etajul
al doilea. Lângã lift, imediat, este
soneria, de care se foloseau cei
veniþi în vizitã la familia
Minulescu. Apãsaþi cu încredere.
Uºa se va deschide îmbietor,
încrezãtoare în predispoziþia
noastrã de a rosti gândurile,
înconjuratã de toate câte au
rostuit existenþa unor cãrturari 
Ion Minulescu, Claudia Milian,
Mioara Minulescu.

Neagu UDROIU

Festivalul COMEDIA ÞINE LA TINEri

Masteranzii de la Teatru
pe scena Teatrului de Comedie
Lector univ. dr. George V. GRIGORE
Cancelarul Facultãþii de Arte
Teatrul de Comedie cu sprijinul Primariei Municipiului Bucuresti,
în parteneriat cu Clubul UNESCO  Adolescenþii, a invitat publicul sã
fie martor la începutul de drum al unei noi promoþii de regizori, actori ºi
scenografi, în cadrul proiectului concurs COMEDIA ÞINE LA
TINEri, aflat la cea de-a V-a ediþie,
În perioada 19 - 28 noiembrie o nouã promoþie de regizori, actori
ºi scenografi ºi-au unit forþele ºi au prezentat publicului creaþiile lor.
Scopul proiectului este promovarea ºi susþinerea tinerilor creatori de teatru.
Tinerei generaþii i se acordã astfel ºansa sã prezinte pe scena unui teatru
profesionist producþiile realizate la finalul anilor de studiu universitar
sau în timpul acestora, proiecte colective sau independente. Ediþia acestui
an a cuprins 10 spectacole în concurs ºi 3 în afara concursului.
În cadrul Galei Comedia tine la tineri s-au acordat premii pentru
cel mai bun spectacol, premiul pentru cel mai bun regizor, premiul pentru
cel mai bun actor ºi cea mai bunã actriþã în rol principal, premiul pentru
cel mai bun actor ºi cea mai bunã actriþã în rol secundar, premiul pentru
scenografie.
Ca ºi în ediþiile anterioare, cel mai bun spectacol va rãmâne în
repertoriul teatrului stagiunea curentã a Teatrului de Comedie. Gala
Comedia þine la tineri a avut loc duminicã, 28 noiembrie 2010, ora
19.00, la Sala Nouã a teatrului.
Spectacolele au fost jucate la Sala Studio ( Str. Sf. Dumitru nr. 2) ºi
la Sala Nouã (Str. Sf. Vineri nr. 11), ale Teatrului de Comedie. Publicul a
putut astfel vedea, vineri, 26 noiembrie, pe scena Sãlii Noi a Teatrului de
Comedie spectacolul Paramiza romanes, în regia lui Ninel Petrache,
masterand, anul II, la Facultatea de Arte, Specializarea Artele
Spectacolului (Actorie) de la Universitatea Spiru Haret. Având în
distribuþie studenþi ºi masteranzi ai Facultãþii de Arte, acest spectacol a
uimit prin prospeþime, prin energie tinereascã, prin
dorinþã de valorizare ºi promovare.
Putem menþiona pe urmãtorii artiºti
protagoniºti ai acestui spectacol prezent în festival:
Ninel Petrache, Gabriela Marin, Gabriel Sandu,
Mihai Cãpãþânã, Roza Vasile, Alexandra
Rucsãndescu, Diana Leonte, Flavia Cazacu, Mirela
Buhusi, Costel Dobrescu, Octavian Jalbã ºi
Anastasia Safta.
Personajele interpretate au nume deosebite,
parcã inspirate de filmele orientale, precum: Rita,
Kalo, Aron, Sashenka, Raisa, Iasmina, Sunankai,
Marimos, Cislho, etc.
Echipa acestui proiect, în afarã de spectacolele
prezentate în cadrul Facultãþii de Arte a
Universitãþii Spiru Haret ºi a Televiziunii România
de Mâine (TVRM), a efectuat un turneu în oraºul
Slatina, unde spectacolul a fost primit foarte bine,
cu ropote de aplauze. Acest fapt îmbucurãtor ne
face sã lucrãm ºi pe mai departe în cadrul Centrului
nostru de Cercetare ªtiinþificã din cadrul Facultãþii
de Arte, unde sub atenta îndrumare a cadrelor
didactice ºi a conducerii acestei facultãþi ºi
universitãþi se pot finaliza altor proiecte de creaþie
ºi cercetare teatrale ºi muzicale îndrãzneþe.

Invitaþie
la expoziþie
Dupã ce vineri, 10 decembrie
2010, ora 17,00, la Vila din Strada
Mãtãsari, nr. 17, Bucureºti, a vorbit
la vernisajul expoziþiei de artã
plasticã Atitudini de atelier,
semnatã de DANIELA MORARU
ºi SMARANDA IONESCU 
SISEªTI, colaboratorul nostru,
Aristotel Bunescu, ne invitã marþi,
14 decembrie 2010, ora 17,00, la
Centrul Cultural al M.A.I, din
Bucureºti, str. Mihai Vodã, nr. 17,
la Expoziþia de icoane, semnatã de
ION LAZÃR.

Povestea din spectacolul
Paramitza Rromanes
Chiar dacã nu pare, la prima
vedere, o poveste cu implicare
religioasã, Paramiþa Rromanes
este drama umanã a împlinirii unui
destin, este rezultanta unei iubiri
nespuse, este cãutarea disperatã a
drumului în viaþã prin acceptarea
sorþii date. Ritualul de început ne
pregãteºte pentru un viitor
implacabil. Pregãtitã pentru nuntã,
mireasa aflã de la ghicitoare cã nu-i
este sortit viitorul
soþ, ci un altul va
fi sã-i fie pereche
pe mai departe în
viaþã. Lupta dintre
cei doi bãrbaþi
pentru câºtigarea
mâinii femeii mult
dorite este aprigã.
Crima apare ºi
înfioarã toatã
comunitatea, dar
roata vremii ºi a
vremurilor se
învârteºte
neobositã, iar
comunitatea, dupã
înmormântare, se
pregãteºte din nou
de
nuntã.
Învingãtorul ia
mireasa
ºi
împlineºte un
destin. Fapta a fost

cumplitã, dar Soarele rãsare din nou,
iar comunitatea îºi vede de viaþã mai
departe, ca ºi cum nimic nu s-a

întâmplat. Acceptarea sorþii este
cumva apropiatã de înþelepciunea
româneascã, care spune cã Ce þi-e
scris în frunte þi-e pus!. Astfel se
înlãturã orice dubiu cã fapta sãvârºitã
a fost o greºealã, iar acceptarea
aduce, dupã sine, pacea ºi iubirea.
Ciclul se reia din nou, dupã noapte
vine zi, dupã bucurie  întristare,
dupã ploaie  Soare...Încã o clipã din
veºnicia în care Dumnezeu se joacã
cu Lumea noastrã materialã, ca un
copil cu pãr bãlai ce face pãsãri ºi
oameni din lut, iar apoi suflã peste
ei scânteie de viaþã.

Reflecþii sãptãmânale

Salut, colega!
Pentru bãrbaþii azi trãitori, femeia este un partener
de viaþã, un vecin de birou sau un camarad în aventurã.
Misterul, inefabilul feminin nu-ºi mai aflã locul în
gîndurile lor despre ea pentru cã nu-i mai înspãimîntã ºi
nu le mai gãsesc capriciile atrãgãtoare.
În toatã era creºtinã, bãrbaþii cu frica lui Dumnezeu
se temeau de puterea femeii de a-i duce în pãcat, de a le
compromite veºnicia prin desfãtare.
Laicizarea a fãcut din plãcere un exerciþiu de
recreere, o binemeritatã rãsplatã dupã o zi de efort.
Refuzul senzualitãþii trebuie astãzi tratat ºi nu
sanctificat.
Femeia cucernicã lasã în urmã femeia enigmaticã ºi
schimbãtoare, adoratã de cei care nu ºtiu vreodatã de
sunt iubiþi sau iremediabil abandonaþi.
Potrivnicã oricui ºi-a ta cîteodatã, femeia rãmînea
mereu neînþeleasã.
S-a dus ºi vremea ei! Ce ne-a rãmas e doar colega:
previzibilã, inteligibilã, atât de asemenea. Exact aºa
cum se cere la locul de muncã.

Alexandru LUCINESCU
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POATE VÃ
INTERESEAZÃ!

AVEM NEVOIE DE SUCCES! EI NI-L OFERÃ.
Lotul naþional de informaticã al
României a obþinut patru medalii (o
medalie de aur, o medalie de argint ºi
douã de bronz) la Olimpiada Balcanicã
de Informaticã pentru juniori, desfãºuratã
în localitatea bulgarã Shumen, în
perioada 26-29 noiembrie.
Medalia de aur a fost cuceritã de
Daniel Posdarascu, iar cea de argint de
Mihai Gheorghe Dan, ambii elevi în
clasa a VIII-a la Liceul Internaþional de
Informaticã din Bucureºti. Medaliile de
bronz au fost câºtigate de Liana ªtefania
Þucãr (clasa a VIII-a/ Liceul de
Informaticã Grigore Moisil din Iaºi,
respectiv Rareº Buhai (clasa a VII-a/
ªcoala Generalã nr.1 din Bistriþa).
La ediþia din acest an au participat
peste 30 de concurenþi din opt þãri.

Patru medalii
pentru
România
la Olimpiada
Balcanicã de
Informaticã
pentru juniori
Sportivii români Corina
Cãprioriu ºi Dan Fâºie s-au
numãrat printre protagoniºtii
Cupei Mondiale de judo,
programatã între 3 ºi 4 decembrie,
la Suwon (Coreea de Sud).
Astfel, Corina Cãprioriu a
cucerit medalia de aur la
categoria 57 kg, iar, în întrecerea
masculinã, Dan Fâºie s-a impus
în limitele categoriei 66 kg.

Corina Cãprioriu
ºi Dan Fâºie,
învingãtori la
Cupa Mondialã

Drãgulescu a promovat
cu succes gimnastica
în Africa de Sud

Bumbo Gymnastics Cup a avut
drept scop dezvoltarea gimnasticii în
Africa de Sud, fiind organizate
concursuri de gimnasticã artisticã,
ritmicã ºi la trampolinã.

Monica Iagãr
ºi-a luat
doctoratul

Campioana europeanã la
sãritura în înãlþime Monica Iagãr ºi-a
susþinut teza de doctorat.
În vederea obþinerii titlului
ºtiinþific de doctor în educaþie fizicã ºi
sport, Monica Iagãr a elaborat teza cu
titlul Elemente de dinamicã ºi
cinematicã utilizate în dezvoltarea
capacitãþii de performanþã a sportivilor

Multiplul campion mondial
Marian Drãgulescu a promovat cu
succes gimnastica artisticã în Africa
de Sud, dupã ce s-a impus la sol ºi
la barã fixã, în cadrul concursului
demonstrativ Bumbo Gymnastic
Cup.
O evoluþie remarcabilã la
aceastã competiþie au avut-o ºi
juniorii români. Astfel, Daniel
Rãdeanu a urcat de patru ori pe
podium, locul 1 la sol ºi sãrituri
(15.675); locul 2 la barã fixã ºi locul
3 la cal cu mânere.
La feminin, Irina Pãun s-a
clasat pe locul 3 la bârnã. Irina are
numai 12 ani ºi s-a aflat la primul
sãu concurs internaþional.
specializaþi în sãritura în înãlþime.
Coordonator ºtiinþific este prof. univ.
dr. Niculescu Marian.
Lucrarea se prezintã ca un
material deosebit de important
pentru atleþi, abordând o
problematicã de actualiate în
sãritura în înãlþime. Obþinerea unor
performanþe la parametri superiori
în marile competiþii au scos în
evidenþã o serie de aspecte pe care
am încercat sã le evidenþiem si care
privesc sportivii ºi marcheazã
specificitatea domeniului, a
declarat Monica Iagãr. (G.M.)

Recital de pian:
Iulia Popa,
la Palais de
Béhague

Festivalul Culturii
Române
la Bia³ystok

La sfârºit de an, prietenii Institutului
Cultural Român sunt invitaþi la un recital
care va fi susþinut de tânãra pianistã
româncã Iulia Popa. Iulia urmeazã în
prezent studii de pian la Viena, cu
profesorul Klaus Sticken. Artista a studiat
opera si personalitatea lui George Enescu în cadrul unei rezidente la
Institutul Cultural Român în septembrie 2010. Ca o recompensã pentru
munca sa, dupã 16 ani de eforturi, Iulia urcã acum pe scena mult-visatã
din Paris, susþinutã Institutul Cultural Român din Paris, care întrevede
un destin promis artei. Din program: Maurice Ravel, Gabriel Faure ºi
George Enescu.

Reversul
Medaliei,
povestea unei
campioane...
Andreea Rãducan, campioanã
olimpicã ºi multiplã campioanã
mondialã la gimnasticã, ºi-a lansat,
miercuri, 8 decembrie, cartea
autobiograficã Reversul Medaliei.
Cartea prezintã viaþa Andreei
pornind de la primii paºi pe bârnã
pânã la momentul nefericit în care
campioanei i s-a confiscat medalia
de aur din pricina unei pastile de
rãcealã ºi gripã. Reversul Medaliei
este o carte despre sportul de mare
performanþã, despre o sportivã care
a gãsit resursele necesare pentru a
merge mai departe dupã nedreptatea
de la Sydney.
Pentru noi, Andreea rãmâne
campioana olimpicã de la Sydney
ºi credem cã, dincolo de amãnuntele
pe care le veþi descoperi în aceastã
carte legate de cele întâmplate la
Sydney rãmâne evident spiritul de
învingãtor al Andreei. Exemplul ei
de perseverenþã, determinare ºi
curaj. Speranþa cã în timp, cândva,
i se va face dreptate îi dã puterea sã
meargã mai departe ºi sã-i priveascã
pe cei din jur cu încredere, au
declarat antrenorii Andreei,
Mariana Bitang ºi Octavian Bellu.
Andreea dedicã aceastã carte
tatãlui ei, cel care i-a insuflat dorinþa
de a face sport, devenind astfel
sportivã de mare performanþã ºi unul
dintre cele mai importante nume din
istoria gimasticii româneºti.

Cartea Reversul Medaliei,
apãrutã la Editura Cãrþile Tango,
poate fi achiziþionatã începând cu
data de 12 decembrie.
Campioanã mondialã ºi
olimpicã, deþinãtoare a peste 20 de
medalii, Andreea Rãducan s-a
nãscut pe 30 septembrie 1983, la
Bârlad, în judeþul Vaslui. Primul
contact cu sportul care a consacrato a fost la vârsta de patru ani ºi
jumãtate, în oraºul natal. Debutul
internaþional a fost fãcut la vârsta
de 15 ani, odatã cu participarea la
Campionatele Europene de Juniori
de la Sankt Petersburg, Rusia, unde
Andreea Rãducan a obþinut douã
medalii de argint ºi una de bronz,
iar în finala de individual compus
s-a clasat pe locul patru.
Totodatã, Andreea Rãducan a
fãcut parte din echipa de gimnasticã
a României la Jocurile Olimpice de
la Sydney din 2000, an în care a
câºtigat medalia de aur pe echipe ºi
argint la sãrituri. Medalia de aur,
cuceritã în finala de individual
compus, i-a fost retrasã dupã trei
zile din cauza unei pastile pentru
rãcealã ºi gripã.
În prezent, lucreazã tot în
domeniul sportului, la Fundaþia
Olimpicã Românã, fiind implicatã
în acelaºi timp în diferite proiecte
de televiziune, ca de exemplu
comentarea competiþiilor de
gimnasticã pentru Eurosport.

În perioada 9-13 decembrie 2010 are
loc, la Bia³ystok, Polonia, Festivalul
Culturii Române (FCR) organizat de cãtre
ICR-Varºovia în cadrul acþiunii Anul
României în Polonia.
Festivalul este un proiect sincretic,
cuprinzând diferite forme artistice ºi
culturale, care s-au derulat în Bia³ystok:

concertul de deschidere a Festivalului
susþinut de Oana Cãtãlina Chiþu, în Sala de
festivitãþi a Palatului Branicki; ateliere de
film susþinute de scenarista ºi producãtoarea
Alexandra Pãun la Galeria Arsena³;
prelegerea despre arta româneascã
contemporanã susþinutã de curatoarea
Liliana Popescu, tot la aceeaºi galerie; seria
de filme româneºti intitulatã Tinerii maeºtri
ai cinematografului românesc proiectatã la
cinematograful Helios; cursuri
demonstrative de limba românã, susþinute
de Józef Palankiewicz, la Centrul Cultural
L. Zamenhof; spectacolul pentru copii
Apolodor al Teatrului de Pãpuºi Puck
din Cluj-Napoca pe scena Teatrului de
Pãpuºi din Bia³ystok.

A luat sfârºit Festivalul de
Teatru pentru Studenþi, SPOT,
festival aflat la cea de-a patra ediþie,
organizat de Centrul Cultural
Carei.
Printre invitaþii din anii trecuþi
s-au numãrat David Esrig (alãturi
de studenþii sãi de la Academia
Athanor din Burghausen), Hathazi
Andras, multiplu laureat al
premiilor UNITER, Miriam
Cuibus, Smaragda Mãrginean,
Radu Olãreanu, Kovacs Killar
Katalin, Hernyak Gyorgy sau
Miklos Bacs, Adrian Andone,
Szilagy Palko Csaba, Radu Nica,
Ionuþ Caraþ sau Filip Odangiu,
alãturi de Vlad Rãdescu sau Oana
Pocan ºi mulþi studenþi ai
facultãþilor de profil.
Teatrul ar trebui sã însemne
ºi altceva decât genunchi zdreliþi,
picãturi de sânge ºi coate date în
toate direcþiile!, este motto-ul
scris pe pagina de Facebook a
festivalului. Teatrul ar trebui sã
însemne întâlnire, cunoaºtere ºi
comunicare, îmi spunea, la o
discuþie de festival, Paul Sarvadi,
directorul Festivalului SPOT. Am
fost ºi sunt ºi acum de acord cu el.
Trebuie sã ne întâlnim. Trebuie sã
facem schimb de experienþã.
Trebuie sã ne ascultãm. Trebuie sã
ne învãþãm unii pe alþii.

Din partea sponsorului
principal, SC ContiTech Fluid
Automotive Romania S.R.L. Carei,
a fost prezentã doamna Delia
Viland, care a salutat participarea
numeroasã a studenþilor ºi
îndrumãtorilor acestora la ediþia de
anul acesta. Au luat cuvântul, rând
pe rând, reprezentanþii tuturor
trupelor de teatru participante,
printre care ºi actorul Vlad
Rãdescu, de-acum un participant
consacrat la festivalul SPOT.
Piesa prezentatã în deschiderea
festivalului, Cameristele de Jean
Genet, a dat ocazia masterandelor
Ana Turoº, Adriana Bordeanu ºi
Maria - Cristina Ghiþã, de la
Facultatea de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, sã-ºi punã
în valoare talentul artistic deosebit.
O interpretare de excepþie, spunem
noi, ºi apreciatã de public prin
repetate bisuri, la final, care a
confirmat încã o datã valoarea
acestui spectacol ce a fost prezent
ºi la Constanþa, dar ºi pe scena
Teatrului Masca din Bucureºti.
Textul dificil, de o linearitate
vecinã cu monotonia, a dispãrut, pur
ºi simplu, sub bagheta regizoralã a
echipei coordonatoare, respectiv
conf. univ. dr. Adriana Piteºteanu,
conf. univ. drd. Vlad Rãdescu, asist.
univ. dr. Iulia Boroº ºi asist. univ.

Sorin Dinculescu. Experimentul
propus de regie rãspunde unor
cerinþe de adaptare ºi exigenþe
artistice cum nu s-au prea vãzut în
zona acestui tip de dramaturgie.
În absenþa stãpânei, cele douã
cameriste, Solange ºi Claire, îmbracã
ºi dezbracã rochiile doamnei, se
închipuie altfel, imitã, se comparã cu
doamna, se joacã, se maimuþãresc în
faþa oglinzii, ca douã copile care nu
au ce face. De aici pleacã totul.
Oglinda e resortul, trambulina care
lanseazã intriga. În faþa oglinzii orice
e posibil. Dorinþa de a fi altfel devine
precumpãnitoare ºi se acutizeazã,
treptat, pânã la delir. Dar jocul se
mutã, apoi, în spatele oglinzii, în
spaþiul adevãrurilor dureroase.
Conflictul resentimentelor, viclean
ascunse, dintre cele douã surori ºi
stãpânã, iese la ivealã în aceastã
confruntare necruþãtoare. Oglinda
primeºte puteri magice. Pe de o
parte, ea le dezvãluie la modul brutal
adevãrata lor condiþie umilã, iar, pe
de altã parte, le transpune în lumea
periculoasã a iluziilor fãrã limite,
susþinându-le frustrãrile ºi visele.
Confuzia întreþinutã prin schimbarea
rolurilor din real în închipuire pune
în evidenþã premeditarea crimei.
Drumul spre lumea visatã trece prin
crimã, jocul e tensionat ºi perfid,
încãrcat de urã. De sub vãlul
supunerii (ceaiul de tei) îºi aratã
tãiºul cruzimii vrãjmãºia (otrava).
Ecoul sãlii a multiplicat aplauzele
ºi, deºi pãrea un inconvenient la
început, s-a dovedit aliat, atunci
când a fost folosit în favoarea
spectacolului.
A urmat apoi piesa celor de la
Academia de Artã Novi Sad,
Improvizaþii, piesã in limba
maghiarã, care a transmis, dincolo
de cuvinte, atât emoþii, trãiri, cât ºi
intenþii ºi opinii. Interpretarea
actorilor a fost explozivã, iar
mesajul, receptat cu uºurinþã de
public. Deºi foarte tineri, au dat
dovadã de profesionalism, iar piesa
ar putea fi caracterizatã cel mai bine
de nonconformism ºi spontaneitate.
Prima searã s-a încheiat cu SORA
LUI  un spectacol one-women
show, în interpretarea Cristinei
Bodnãrescu, masterand la Facultatea de Arte din cadrul Universitãþii
de Arte George Enescu din Iaºi.

Ziua de 25 noiembrie a adus, în
faþa spectatorilor din Carei, trupa de
teatru a studenþilor din Craiova,
precum ºi, o premierã pentru
oraºul Carei, un spectacol madybaby, desfãºurat într-un microbuz.
Pentru cea de-a doua piesã,
Irma Grese: Un înger al morþii a
Facultãþii de Teatru ºi Televiziune,
Universitatea Babeº Bolyai, Cluj, tot
publicul, de la mic la mare, s-a
înghesuit într-un beci, transpunându-se într-un alt fel de ambianþã.
Cadrul, rupt parcã din lagãrele de la
Auschwitz, cât ºi interpretarea
actriþei, te purtau printre amintirile
unui cãlãu numit Ingerul blond.
Monologul a ilustrat momente cheie
din viaþa protagonistei, care se lupta
cu demonii sãi interiori. În mintea
surorii ei mai mici, era un înger
blând, iar în lagãr a devenit un Înger
al morþii. Din interpretarea ei reieºea
dualitatea personajului, un zbucium,
o luptã între fapte justificate din
punct de vedere al sistemului ºi
pãcatele de moarte comise. Acest
personaj reprezintã o scarã a
dezumanizãrii, o pierdere a sinelui,
uniformizat de o rasã ce se considerã
superioarã. ªi cei mai întunecaþi

Florian Mitrea este câºtigãtor
al Bursei Societatea Enescu
Câºtigãtorul Bursei Societatea Enescu - un program al
Institutului Cultural Român de promovare a creaþiei enesciene în
Marea Britanie - pentru anul academic 2010/11 este Florian Mitrea,
care a fost selectat pe baza recomandãrilor talentaþilor muzicieni:
Florian Mitrea (pian) ºi Irina Gheorghiu (mezzo-soprana). Membrii
juriului: Noel Malcolm - istoric ºi biograf al compozitorului George
Enescu, Remus Azoiþei - violonist ºi profesor RAM, Evan Dickerson
- critic muzical ºi membru al Societãþii Enescu.
Florian Mitrea s-a nãscut în Bucureºti, în 1989. A studiat pianul
la ªcoala de Muzicã Iosif Sava ºi a continuat la Liceul de Muzicã
George Enescu, sub îndrumarea profesoarei Gabriela Enãºescu.
S-a remarcat ca unul dintre pianiºtii de top ai generaþiei sale,
câºtigând premiul I la Olimpiada Naþionalã de Muzicã (trei ani
consecutiv), Marele Premiu la Concursul de Pian Ada Ulubeanu,
Premiul de Excelenþã la Concursul J.S. Bach-Cluj, Premiul I la
Concursul George Georgescu-Tulcea etc. În 2005, a obþinut
premiul III la Concursul Internaþional Jeunesses Musicales. A
susþinut recitaluri la Ateneul Român, Aula Muzeului Naþional
George Enescu, Studioul Radio-Cluj, Palatul Parlamentului.
În septembrie 2008, Florian Mitrea a început studiile
universitare la Academia Regalã de Muzicã din Londra, la clasa
profesoarei Diana Ketler. Este laureat al concursurilor Lilian
Davies, Harriet Cohen, Frederick Delius ºi Harold Craxton ºi al
competiþiei Jaques Samuel RAM heat. Pianistul a susþinut recitaluri
la St. James-Piccadilly, Drapers Hall ºi Regents Hall.
A fost bursier al Festivalului de Muzicã de Camera SoNoRo proiectul Interferente, în cadrul cãruia a cântat alãturi de violonistul
Alexander Sitkovetsky ºi violoncelistul David Cohen. Este
membru în Mitrea Piano Quartet, ansamblu premiat al Academiei
Regale de Muzicã ºi co-fondator al Duo Impeto.
Bursa Societatea Enescu urmãreºte sã încurajeze studenþii
Academiei Regale de Muzicã - RAM sã studieze ºi sã interpreteze
creaþia enescianã.

De la Est la Vest: un portret al diasporei româneºti
Expoziþie de fotografie de Raul ªtef
Inspirat de comunitatea
româneascã din Londra, Raul ªtef rezident în programul Attic Arts - a
identificat ºi fotografiat o serie de
personalitãþi ale diasporei, figuri
marcante pe agenda culturalã
londonezã. Fotografiile surprind
simbolic parcursul acestora din
România în Marea Britanie, pe
drumul cãtre cariera din prezent.
Juxtapuse în micro-istorii personale,
imagini din trecut ºi de actualitate
compun o cãlãtorie fascinantã, un
portret al unor oameni exemplari cu
vieþi extraordinare.
Expoziþia De la Est la Vest este
o selecþie subiectivã a artistului
Raul ªtef, care oferã o perspectivã
parþialã a diversitãþii comunitãþii
româneºti din Londra, cu accent pe
componenta artisticã ºi umanã.
Proiectul va continua în 2011, cu
portrete ale altor personalitãþi, din
varii domenii de activitate.

Cameristelede la Spiru Haret
în deschiderea Festivalul de Teatru SPOT de la Carei
Lector univ. dr. George V. GRIGORE
Cancelarul Facultãþii de Arte

Emisiuni
numismatice

Alãturi de nume celebre precum
Alina Cojocaru (prim balerinã la
The Royal Ballet of London),
Anamaria Marinca (rolul principal
în filmul 4 luni, 3 saptamani si 2
zile, câºtigãtor Palme dOr în 2007)
ºi Alexander Bãlãnescu (violonist ºi
compozitor), expoziþia include
fotografii cu Remus Azoiþei
(violonist, profesor la Royal
Academy of Music din Londra),
Anda Anastasescu (pianist,
preºedinte al Fundaþiei Internaþionale Constantin Silvestri),
Monica Madas (solistã de jazz,
compozitor ºi artist pãpuºar), Iolanda
Costide (arhitect, secretar Paul
Neagu Estate), Cristina Cãtãlina
(actriþã ºi producãtor de teatru), Dana
Popa (fotograf, câºtigãtor Jerwood
Prize), Mariana Gordan (artist
vizual) ºi Ramona Gonczol (profesor
de limba românã la SSEES,
University College London).

Raul ªtef a început sã lucreze în
2005 la un proiect pe termen lung
despre emigraþia româneascã, având
în prim plan Spania ºi Belgia. Raul
Stef este un foto-jurnalist din Cluj,
în prezent masterand la Fotografie
documentarã la Universitatea de
Arte din Londra. Este fotoreporter
pentru Paphotos (UK), Mediafaxfoto
(România),
Intact
Images
(România). A participat la diferite
expoziþii de grup ºi are colaborãri cu
ziarele The Times ºi Daily Mail din
Marea Britanie.

În conformitate cu prevederile
Legii nr.312/2004 privind Statutul
Bãncii Naþionale a României,
Banca Naþionalã a României a pus
în circulaþie douã monede din
argint, dedicate:
 sãrbãtorii a 125 de ani de la naºterea scriitorului Liviu Rebreanu
Aversul prezintã suprapusã
peste un cerc, o compoziþie graficã
ce sugereazã romanul Ion al
scriitorului Liviu Rebreanu;
deasupra, înscripþia în arc de cerc
ROMANIA, stema României,
valoarea nominalã a monedei 10
LEI ºi anul de emisiune 2010.
Reversul prezintã portretul lui
Liviu Rebreanu, suprapus peste un
cerc; în stânga, perioada în care a
trãit scriitorul 1885  1944 ºi
inscripþia în arc de cerc LIVIU
REBREANU; în dreapta, jos,
semnãtura acestuia.
Tirajul acestei emisiuni
numismatice este de 1.000 bucãþi.
Preþul de vânzare, exclusiv TVA,
pentru moneda din argint aferentã
emisiunii numismatice dedicate lui
Liviu Rebreanu, este de 250 de lei.
 poetului Grigore Alexandrescu
Aversul prezintã în centru, o
compoziþie graficã ce sugereazã
poezia lui Grigore Alexandrescu
Umbra lui Mircea. La Cozia: Mãnãstirea Cozia peste care se suprapune
conturul portretului domnitorului
Mircea cel Bãtrân; în stânga, valoarea
nominalã 10 LEI; în dreapta, stema
României ºi anul de emisiune 2010;
în partea inferioarã, inscripþia
ROMANIA în arc de cerc.
Reversul prezintã, suprapuse
parþial peste un cerc, portretul lui
Grigore Alexandrescu ºi câteva
dintre personajele fabulelor scrise
de acesta; în partea superioarã,
inscripþia în arc de cerc GRIGORE
ALEXANDRESCU.
Tirajul acestei emisiuni
numismatice este de 1.000 bucãþi.
Preþul de vânzare, exclusiv
TVA, pentru moneda din argint
aferentã emisiunii numismatice
dedicate
poetului
Grigore
Alexandrescu este de 230 de lei.
*
Monedele din argint, ambalate în
capsule de metacrilat transparent, vor
fi însoþite de broºuri de prezentare a
emisiunii numismatice, redactate în
limba românã, englezã ºi francezã.
Broºurile includ ºi certificatul de autenticitate, pe care se gãsesc semnãturile guvernatorului Bãncii Naþionale a României ºi casierului central.
Monedele din argint, din emisiunile numismatice dedicate lui
Liviu Rebreanu ºi poetului Grigore
Alexandrescu, au putere circulatorie
pe teritoriul României.
Punerea în circulaþie, în scop
numismatic, a acestor monede din
argint, se realizeazã prin sucursalele
Bucureºti, Cluj, Iaºi ºi Timiº ale
Bãncii Naþionale a României.

Cel mai bun reality show
 Survivor

demoni au un strop de sacralitate
pentru unele persoane.
Ultima piesã a zilei de joi, 25
noiembrie, Stelele pe cerul
dimineþii, a Departamentului de
Artã al Facultãþii de Litere a
Universitãþii Craiova, întruchipeazã mai multe tipuri de femei,
care se luptã pentru a supravieþui
într-o lume în care ele nu au niciun
drept. Aceste femei, numite
uºoare ºi destinate plãcerilor, în
ciuda contextului social, unde sunt
tratate precum marionetele unui
pãpuºar, luptã fiecare pentru
salvarea propriului suflet, dupã cum
reiese ºi din sugestiva interpretare
a actorilor.
Joi, am avut parte de o searã
încântãtoare în compania tinerilor
studenþi, a viitorilor actori ºi a
cadrelor didactice ce le-au însoþit în
acest demers cultural. Fiecare
interpretare a trezit o emoþie unicã
ºi abia aºteptãm piesele din ediþiile
viitoare ale festivalului de teatru.
Închei cu un îndemn pentru
onoratul public: Teatrul vã bate
la uºã. Trebuie doar sã vã
deschideþi sufletul.

Survivor(Supravieþuitorul) este fãrã doar ºi
poate unul dintre cele mai populare ºi iubite
reality-show-uri americane, care nu înceteazã sã
uimeascã telespectatorii din toatã lumea, deºi anul
acesta a împlinit zece ani ºi douãzeci de sezoane
de la difuzarea primului episod.
Formatul emisiunii este dezvoltat dupã un
reality-show asemãnãtor suedez, Expedition
Robinson( Expediþia Robinson), al cãrui
producãtor este ºi unul dintre actualii producãtori ai
acestui mega-succes internaþional, englezul Charlie
Parsons, alãturi de americanul Mark Burnett.
Fiecare sezon ne face cunoºtinþã cu ºaisprezece,
optsprezece sau douãzeci de concurenþi noi,
proveniþi din toate colþurile Americii, care sunt
obligaþi sã înveþe sã convieþuiascã timp de treizeci
ºi nouã de zile pe o insulã din mijlocul pustietãþii,
luptându-se în acelaºi timp sã devinã
Supravieþuitorul ºi sã câºtige marele premiu pus
în joc de un milion de dolari.
Motto-ul însuºi al emisiunii rezumã într-un mod
foarte inteligent esenþa acestui joc: Outwit, outplay,
outlast (Fii cel mai deºtept, cel mai agil ºi ultimul
rãmas), deºi traducerea în limba românã poate nu
surprinde atât de bine acest lucru. Pe lângã aspectul
fizic extrem de solicitant (resurse limitate de hranã ºi
de apã potabilã, puþine instrumente cu care sã te
descurci zi de zi  o macetã, o oalã ºi bidoane pentru
apã  probe solicitante care presupun rezistenþã fizicã
ºi mentalã, forþã, agilitate, muncã în echipã,
dexteritate, rezolvarea de probleme), acest realityshow exploateazã ºi o altã faþetã a personalitaþii
fiecãrui participant. Partea socialã joacã un rol major
în drumul spre victorie, întrucât câºtigãtorul trebuie sã
fie echilibrat: sã ºtie sã se facã plãcut ºi sã se priceapã
la vorbe fãrã a ieºi prea mult în evidenþã, dar în acelaºi
timp sã fie capabil sã direcþioneze voturile celorlalþi
cãtre concurenþa sa. Toate acestea în timp ce se
strãduieºte sã-ºi pãstreze integritatea sau, dimpotrivã,
fãrã sã-i pese dacã minte, înºalã, furã ºi înjunghie pe la
spate alþi oameni ºi uneori chiar prieteni.
În prima zi când sunt abandonaþi pe insulã, toþi
participanþii sunt divizaþi în douã triburi în mod
aleatoriu sau prestabilit de cãtre producãtori,
urmând sã trãiascã în aceastã formulã în prima
jumãtate a jocului, pânã în momentul în care are loc
contopirea (the merge). Atunci jocul devine
individual, mai ales în privinþa probelor fizice.
Dupã câte un ciclu de trei zile în care au loc o probã
pentru recompense (care este de obicei mâncare, o
maºinã sau o mini-cãlãtorie prin împrejurimi), o zi
de odihnã ºi o probã pentru imunitate (tribalã sau
individualã), câte un concurent este eliminat din joc
prin votul individual al celorlalþi naufragiaþi la
consiliul tribal (n.r. tribal council).
Survivor este primul reality-show al cãrui
prezentator, Jeff Probst, a câºtigat un premiu Emmy
pentru Cea mai bunã gazdã a unei competiþii de tip
reality-show. ªi, într-adevãr, acest om îºi face
meseria într-un mod impecabil de zece ani încoace.
Este o artã ca la fiecare consiliu tribal, care în
realitate poate dura ºi trei ore, chiar dacã pe micul

ecran este comprimat la câteva minute, sã pui
întrebãri atât de abil construite încât sã scoþi la
ivealã detalii extrem de importante despre
strategiile de joc ale concurenþilor. ªi asta fãrã ca
vreun amãnunt sã fie atent regizat. Unii spun chiar
cã au existat ºi situaþii în care inteligentele remarci
ale lui Jeff Probst au influenþat într-un fel sau altul
rezultatele ulterioare ale unor sezoane.
Când nouã, zece sau doisprezece oameni
sunt rãmaºi în joc (depinde de fiecare sezon în
parte), cei eliminaþi ulterior încep sã formeze
juriul, care la sfârºitul celor treizeci ºi nouã de
zile, când mai rãmân douã sau trei persoane în
finalã, acordã prin vot secret individual milionul
de dolari celui pe care-l considerã cel mai
merituos, indiferent din ce motive; asta însã dupã
un ultim consiliu tribal în care îºi pot spune oful ºi eventual regla conturile cu cel sau cu cei care
au contribuit la eliminarea lor.
Începând cu cel de-al zecelea sezon, în mod
inconstant, producãtorii au introdus câteva
elemente-surprizã, capabile sã schimbe planurile
multora ºi sã întoarcã întregul mers al jocului întro altã direcþie dacã erau folosite la momentul
potrivit: Hidden Immunity Idol (Idolul ascuns al
imunitaþii), care poate salva un concurent de la
eliminare dacã este prezentat la vot, chiar ºi în
condiþiile în care colegii lui doresc sã-l scoatã din
joc; Exile Island (Insula Exilului), unde sunt
trimiºi unul sau doi concurenþi concomitent în
anumite situaþii. Alegerea celui care urmeazã sã
petreacã trei zile fãrã apã ºi mâncare poate fi atât
strategicã, cât ºi cu scopul de a-l slãbi, dacã este
un competitor puternic.
În cazul în care unul dintre concurenþi (sau mai
mulþi) se saturã de trãit în astfel de condiþii grele, deºi
milionul de dolari mai are puþin ºi-i bate la usã, eventual
îi ºi sare direct în braþe, acesta are dreptul sã renunþe ºi
sã pãrãseascã insula (ºi jocul). ªi totuºi, dacã te-ai
chinuit ºi ai rezistat atât timp ba în frig, ba în canciulã,
deci, teoretic, eºti mai puternic decât 90% din populaþia
planetei, ºi mai ai pe deasupra ºi uriaºa oportunitate de a
caºtiga o asemenea sumã (pe care poate ai fi sau nu în
stare sã o creezi în lumea realã), de ce sã fii atât de prost
ºi de slab încât sã nu mai reziºti încã puþin ºi sã fii
marele câºtigãtor?!? Dar bineînþeles cã aceasta este o
întrebare retoricã. A doua variantã, cea în care un
concurent se rãneºte ºi are nevoie de îngrijiri medicale
suplimentare ºi trebuie evacuat de pe insulã, este de
înþeles, însã aici intervine ºi frustrarea bietului om care
ºi-a ratat ºansa fãrã voia lui.
ªi la noi au fost difuzate majoritatea
sezoanelor pe postul de televiziune AXN, însã
adevãraþii fani din toatã lumea gãsesc întotdeauna
metode mai mult sau mai puþin legale, cunoscute
de altfel de toþi, de a-ºi procura ultimele episoade
apãrute din emisiunea lor preferatã din fiecare
miercuri searã (joi dimineaþã pentru România).

Coralia DRÃGUÞ

Studentã, anul III, Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice

515  13 decembrie 2010

pag. 7

OPINIA NAÞIONALÃ

Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  13 decembrie 2010
06:00 Promo USH
06:05 Cronica scepticului (r)
06:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Aplauze pentru haretiºti.
Emisiune de Carmen Stoianov
09:00 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniºi
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
Dumitrache la dispoziþia dvs.
14:58 Promo USH
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Stagiunea muzicalã TVRM.
Emisiune de Stela Cristea
19:00 Comorile oraºului.
Emisiune de Cezar Lungu
19:30 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Vedetele ºi fanii lor.
Emisiune de Narcisa Tcaciuc
22:00 Haretiºtii.
Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Film documentar  Tehnologia azi
23:00 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MARÞI  14 decembrie 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 La sfat cu medicul.
Emisiune de Irina Haideþ
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 Istoria cu învãþãturã.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
20:00 Recital muzical.
Emisiune de Mugur Popovici
20:30 Nocturna.
Emisiune de Mugur Popovici

TVRM Cultural
LUNI  13 decembrie 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 Panteon (r)
09.30 Am venit cu drag la voi (r)
11.30 Echipele Gusti (r)
12.30 ªlagãr fix
13.00 Ecumenica (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Dor de acasã (r)
17.00 Teatrul în fotoliul de acasã
18.00 USH dupã 20 de ani (r)
18.30 Recital muzical (r)
19.00 Aplauze pentru haretiºti
19.30 La sfat cu medicul
20.00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
21.00 Cãrþi în instanþã
22.00 Film serial
22.45 ªlagãr fix
23.00 TVRM-edicina (r)
00.00 Echipele Gusti (r)
01.00 Am venit cu drag la voi (r)
03.00 Ecumenica (r)
04.00 Cãrþi în instanþã (r)
05.00 TVRM-edicina (r)

MARÞI  14 decembrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Nimic fãrã lege (r)
07.00 Contrapunct
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
Uniþi în dragoste (Austria, 2002)(r)
11.30 Agricultura ºi alimentaþia (r)
12.30 Circulaþi, vã rog!
13.00 Invitatul de la ora 13  direct
14.00 ªtiinþã ºi spiritualitate
15.00 Film serial (r)
15.45 ªlagãr fix (r)
16.00 Stagiune muzicalã TVRM
16.30 Biblioteca virtualã (r)
17.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
18.00 Academia copiilor (r)
19.00 Românul, cetãþean european (r)
19.30 Comorile oraºului
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Nocturna  direct

22:00 Ani de liceu.
Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Film documentar  Tehnologia azi
23:15 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu (r )
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
04:00 La hanul moraritei (r)
05:00 Cãlãtori în timp (r)

MIERCURI  15 decembrie 2010
06:00 Promo USH
06:10 Ani de liceu (r)
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Contrapunct (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
09:00 Românul, cetãþean european.
Emisiune de Cristina Pãiuºan- Nuicã
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Autografe muzicale.
Emisiune de Dumitru Cucu
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
Oproiu la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Lumea vãzutã de aproape.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:00 Noi consumatorii.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
20:30 Circulaþi, vã rog!
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Lumea sporturilor.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film documentar - Filme, filme, filme
23:00 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Vedetele si fanii lor (r)

JOI  16 decembrie 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 (r)
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 alimentaþia.
Emisiune de Constantin Predilã
20:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu

22.00 Film serial
22.45 ªlagãr fix
23.00 Teatrul în fotoliul de acasã
00.00 Nimic fãrã lege (r)
00.30 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
01.30 Academia copiilor (r)
02.30 Invitatul de la ora 13 (r)
03.30 Nocturna (r)
05.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)

MIERCURI  15 decembrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Circulaþi, vã rog (r)
07.00 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
08.00 Mapamond cultural
08.30 Stele de mâine
09.00 Parodi press (r)
09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
10.00 Nocturna (r)
11.30 Am venit cu drag la voi
13.30 Deutsche Welle (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Film serial (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
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  16 decembrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Scrisori de acreditare (r)
07.00 Contrapunct
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 Galele TVRM (r)
11.30 Adevãratele stele (r)
13.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
14.00 TVRM-edicina  direct
15.00 Film serial (r)
15.45 ªlagãr fix (r)
16.00 Grãdina cu statui (r)
17.00 Nocturna (r)
18.30 Vedetele ºi fanii lor

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  Absolut minunat
23:00 Consum cultura.
Emisiune de George Stanca
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
04:00 Nocturna (r)
05:30 Deschide cartea! (r)

VINERI  17 decembrie 2010
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 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:00 Performeri în arenã.
Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Cinefilia.
Emisiune de Daniel Paraschiv
23:00 La hanul morãriþei.
Emisiune de Paulina Irimia
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Panteon (r)
05:30 Atelier TV studenþesc (r)

SÂMBÃTÃ  18 decembrie 2010
06:00 Promo USH
06:10 Performeri în arenã (r)
06:30 Casã dulce româneascã (r)
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
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
19.30 Cronica scepticului (r)
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Virtuþi ºi vicii
21.00 Teatrul în fotoliul de acasã
22.00 Film serial
22.45 ªlagãr fix
23.00 TVRM-edicina (r)
00.00 Galele TVRM (r)
01.30 Cronica scepticului (r)
02.00 Adevãratele stele (r)
03.30 Grãdina cu statui (r)
04.30 Virtuþi ºi vicii (r)
05.00 TVRM-edicina (r)

VINERI  17 decembrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Noi, consumatorii (r)
07.00 Arhiva TVRM
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 En garde! (r)
11.00 Atelier TV studenþesc
11.30 Cronica ST (r)
12.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
13.00 Comorile oraºului (r)
13.30 Deutsche Welle (r)
14.00 Lumea vãzutã de aproape (r)
15.00 Film serial (r)
15.45 ªlagãr fix (r)
16.00 Echipele Gusti (r)
17.00 Calea Lactee (r)
18.00 Cinefilia (r)
18.30 Scrisori de acreditare (r)
19.00 Consum cultura (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 Stagiunea muzicalã TVRM (r)
00.00 Atelier TV studenþesc (r)
00.30 En garde! (r)
01.30 La Hanul Morãriþei (r)
02.30 Lumea vãzutã de aproape (r)
03.30 Calea Lactee (r)
04.30 Românul, cetãþean european (r)
05.00 Consum cultura (r)

SÂMBÃTÃ  18 decembrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Gândeºti, deci exiºti (r)
07.00 Contrapunct
08.00 Întâlnire cu folclorul (r)
08.30 Stele de mâine
09.00 Atelier TV studenþesc (r)

13:00 En garde!
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Un actor 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
21:30 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Concert of Symfonic Entertainment
1996 (ORF- Austria)
00:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
00:30 Adevãratele stele (r)
02:00 Viaþa ca un spectacol (r)
03:00 Academica ªtiinþã (r)
04:00 Am venit cu drag la voi (r)

DUMINICÃ  19 decembrie 2010
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 Ecumenica.
Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Valeriu Marinescu
09:30 Basmele copilãriei.
Emisiune de Carmen Fulger
10:30 Idei în dialog.
Emisiune de Corneliu Toader
12:00 Starea de duminica.
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 Scrisori de acreditare.
Emisiune de Mihaela Mihailide
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM organizate de Societate
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie
ªtiinþã si Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film documentar
22:30 Film artistic: Leaves and flowers
(Austria, 1998)
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 Scrisori de acreditare
14.30 În cãutarea folk-ului pierdut
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 Cronica scepticului
21.00 Galele TVRM
22.30 Lumea vãzutã de aproape (r)
23.30 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
00.30 Invitatul de la ora 13 (r)
01.30 Academia copiilor (r)
02.30 Scrisori de acreditare (r)
03.00 Gândeºti, deci exiºti (r)
03.30 Viaþa ca un spectacol (r)
04.30 Galele TVRM (r)

DUMINICÃ  19 decembrie 2010
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Aplauze pentru haretiºti (r)
07.00 Gândeºti, deci exiºti! (r)
07.30 Stagiunea muzicalã TVRM (r)
08.00 Cronica ST
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 Întâlnire cu folclorul
13.30 Grãdina cu statui
14.30 Parodi press
15.00 Calea Lactee
16.00 Cinefilia
16.30 Consum culturã
17.30 Dor de acasã  direct
19.30 Panteon
20.00 En garde!
21.00 Film artistic strãin
Lungul drum spre casã (SUA, 1998)
22.30 Interesul general (r)
23.00 Biblioteca virtualã
23.30 Arhiva TVRM (r)
00.30 Agricultura ºi alimentaþia (r)
01.30 Dor de acasã (r)
03.30 Biblioteca virtualã (r)
04.00 En garde! (r)
05.00 Grãdina cu statui (r)

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI
07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: Tiberiu Ursan
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
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir
19.00-22.00
DESTRESEARA
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00
Luni-Joi MUZICÃ
Vineri 00.00-06.00  NIGHT FEVER
23.00-24.00
Luni-Joi CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
Luni 00.00-01.00 PRINTRE RÂNDURI (r)
Realizatori: Otilia Zamfir
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Marþi 00.00-02.00  TOP 30 (r)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Miercuri 00.00-02.00  80 REMEMBER (r)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Joi 00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  NIGHT FEVER

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
06.00-09.30
MUZICÃ
09.30-10.00
MINI RADIO SHOW
Realizator: Irina Haideþ
10.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Alina Toma
12.00-13.00
Sâmbãtã  MUZICÃ
Duminicã  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Realizator: Maria Ilie
13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END.
Realizator: Alina Toma
17.00-18.00
Sâmbãtã  MUZICÃ
Duminicã  PRINTRE RÂNDURI
Realizator: Otilia Zamfir
18.00-20.00
Sâmbãtã  80 REMEMBER
Realizator: Robert Tache
Duminicã  TOP 30
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
20.00-23.00
MUZICÃ
23.00-00.00
CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00
NIGHT FEVER

Conferinþa Naþionalã de Muzeologie,
13  15 decembrie 2010
Luni, 13 decembrie 2010:
Alocuþiuni:
Lucian Chiºu, directorul Muzeului
Naþional al Literaturii Române, Bucureºti
Vasile Timiº, secretar de stat, Ministerul
Culturii ºi Patrimoniului Naþional
Daniela Stãnculescu, consilier, Primãria
Municipiului Bucureºti
Comunicare în plen: acad. Eugen Simion
 ªansele literaturii în epoca Internetului
12.00  13.45: Secþiunea: Patrimoniul
muzeal literar
Invitat: dr. Dan Jumarã, directorul
Muzeului Literaturii Române, Iaºi.
 Conceptul de muzeu literar, azi.
Moderator: acad. Sabina Ispas, Institutul de Etnografie ºi Folclor Constantin Brãiloiu
Invitaþi la dezbatere: directori de muzee ºi case memoriale din Bucureºti ºi din þarã.
14.00  16.00: Secþiunea: Conservare-Restaurare
Aspecte ale conservãrii-restaurãrii în Muzeul Naþional al Literaturii Române
Moderator: prof. univ. dr. Florea Oprea
Invitaþi la dezbatere: specialiºti conservatori-restauratori din muzeele ºi casele
memoriale din Bucureºti ºi din þarã.
Marþi, 14 decembrie 2010:
10.00  11.45: Secþiunea: Cercetarea ºtiinþificã în domeniul muzeologiei literare
Moderator: prof. univ. dr. Gh. Chivu, membru corespondent al Academiei Române
 cercet. ºt. dr. Ioana Vasiloiu (MNLR)  Arhiva Muzeului Naþional al Literaturii
Române ºi cercetarea literarã
Invitaþi la dezbatere: membri ai colectivelor de cercetare din muzee, case memoriale,
biblioteci ºi cercetãtori ai Institutului de Istorie ºi Teorie Literarã G. Cãlinescu.
12.00  13.30: Secþiunea: Editurã
Moderator: prof. univ. dr. Nicolae Mecu
Dora Mezdrea (MNLR)  De la manuscris la ediþie criticã
Invitaþi la dezbatere: muzeografi, redactori, critici literari, editori, scriitori.
14.00  16.00: Secþiunea: Proiecte culturale ºi educaþie muzealã
Moderator: Monica Dumitru - consilier, Direcþia Patrimoniu Cultural, Ministerul
Culturii ºi Patrimoniului Naþional
Oana Oros, Irina Hasnaº (MNLR)  Ateliere ºcolare în Muzeul Naþional al Literaturii
Române
Invitaþi la dezbatere: membri ai colectivelor (birourilor) Proiecte culturale ºi
Educaþie muzealã din instituþiile de profil bucureºtene ºi din þarã.
Miercuri, 15 decembrie 2010:
14.00  16.00: Proiectul Iconografia literaturii române
Dezbatere: Arhivele multimedia. Digitalizarea ºi valorificarea documentelor literare:
un posibil dialog imagine-document
Invitaþi: dr. Florin Rotaru, dr. Nicolae Diþã, dr. Laurenþiu Hanganu, prof. univ. dr. N.
Georgescu, prof. univ. dr. Silviu Angelescu, Ion Cucu, Tudor Jebeleanu, prof. univ. dr.
Lucian Chiºu.
Evenimentele vor avea loc în Rotonda Muzeului Naþional al Literaturii Române din
Bdul. Dacia nr. 12.

Parteneri:
Radio România Cultural, Observator cultural,
TVR Cultural, TVRM Cultural, Luceafãrul de dimineaþã
Stimaþi cititori,

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

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

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

CHINA  A DOUA PUTERE ECONOMICÃ A LUMII
Interviu acordat de Excelenþa Sa, domnul Romulus Ioan BUDURA, eminent diplomat ºi sinolog, domnului prof. dr. Nicolae MAREª
Nicolae MAREª: Excelenþã, aþi fost invitat,
recent, de autoritãþile Republicii Populare Chineze,
într-o vizitã la Beijing, pentru a marca 60 de ani
de la începerea studiilor universitare în aceastã
þarã, în fapt, prilej de recunoºtinþã a acestora
pentru ceea ce aþi înfãptuit o viaþã de om pentru a
face mai bine cunoscutã China în România, cât ºi
pentru dezvoltarea raporturilor bilaterale.
Câþi sinologi din întreaga lume au
participat?
Romulus Ioan BUDURA: Din cei 50 de
sinologi invitaþi, au fost prezenþi 42, veniþi din
Asia, Europa, Africa, America de Nord ºi
Australia. Am avut alãturi pe doamna Anna Eva
Budura, sinolog, doctor în ºtiinþe istorice, colega
mea de studii, de acum 60 de ani, ºi soþie, de 57.
Se cuvine  cred  a menþiona cã mi s-a
încredinþat mie onoarea de a rãspunde salutului
oficial al ministrului învãþãmântului, Yuan
Rengui, în numele celor 1.690.000 de absolvenþi
strãini ai institutelor chineze de învãþãmânt
superior din cei 60 de ani.
Aniversarea, cãreia mentalitatea ºi
spiritualitatea chinezã îi oferã o semnificaþie
jubiliarã, s-a dorit a fi o confirmare memorabilã,
de o înaltã þinutã politico-diplomaticã ºi culturalacademicã a ceea ce a devenit, între timp, o
importantã componentã a strategiei complexe
menite sã cultive împrejurãri internaþionale
propice ascensiunii paºnice a Chinei  propagarea
în lume a limbii chineze ºi rãspândirea pe toate
continentele a cunoºtinþelor despre istoria ºi
civilizaþia naþiunii zhonghua-chinezã. Dacã astãzi
studiazã în China 240.000 de tineri strãini, peste
zece ani, numãrul acestora va ajunge la 500.000.
Nicolae MAREª: În perioada îndelungatei
munci diplomatice aþi fost ºi publicist. Ce
impresii aþi pune pe hârtie din aceastã vizitã?

BEIJING-TIANJIN (110 KM),
ÎN 19 MINUTE, CU TRENUL

devenit deja a doua putere economicã a lumii.
Erau invocate în acest sens ºi documente ale
Organizaþiei Naþiunilor Unite. Or, în acest timp,
Guvernul de la Beijing nu a fãcut nicio declaraþie
referitoare la o astfel de temã. De-abia la 16
august 2010, potrivit datelor publicate de
Guvernul Japoniei, China Popularã acceptã
public recunoaºterea poziþiei a doua în ierarhia
economiilor lumii: în trimestrul al doilea al
anului 2010, produsul intern brut al Japoniei s-a
cifrat la 1.288,30 de miliarde de dolari
americani, iar, cel al Chinei, la  1.336,90 de
dolari americani.
Nicolae MAREª: Cu alte cuvinte, Japonia
pierde, în favoarea Chinei, poziþia a doua în
aceastã ierarhie, poziþie pe care o deþinea de
40 de ani.
Romulus Ioan BUDURA: Preeminenþa
Chinei este confirmatã ºi de datele privind
valorile din trimestrul al treilea, care dau
întâietate Chinei: 1.415 faþã de 1.372 de miliarde
de dolari americani. Mass media opereazã deja
cu aprecieri cum cã Republica Populatã Chinezã,
de-a lungul a 30 de ani de reforme ºi deschidere
spre exterior, a devenit cea mai mare þarã
exportatoare (1.207,2 de miliarde de dolari
american) a doua mare þarã importatoare
(1.005,6 de miliarde de dolari americani ), cea
mai largã piaþã de automobile, cea mai mare
producãtoare de oþel, producãtoarea a 80% din
jucãriile lumii, a 70% din þesãturile textile ale
lumii ºi a 60% din produsele electro-electronice,
þara care asigurã 50% din creºterea economicã
a lumii.

CHINA ESTE DEÞINÃTOAREA
CELOR MAI MARI REZERVE
VALUTARE
Nicolae MAREª: Iar în domeniul financiar?
Romulus Ioan BUDURA: Cu siguranþã vaþi întâlnit, dumneavoastã ºi cititorii Opiniei
naþionale, cu cifre de genul: China este
deþinãtoarea celor mai mari rezerve valutare
(cca.2.400 de miliarde de dolari), posesoarea a
980 iar, mai apoi, a 760 de miliarde de dolari în
bonuri americane de tezaur, ce acoperã deficitul
bugetar al SUA etc.etc. Semnificaþiile acestei
ascensiuni sunt numeroase, însã observatorii
chinezi þin sã sublinieze cu precãdere faptul cã,
acum trei decenii, produsul intern al Chinei era
sub 30% din produsul intern brut al Japoniei,
ceea ce demonstreazã ritmul accelerat de
dezvoltare a Chinei ºi justeþea opþiunii pentru
modelul de dezvoltare practicat de-a lungul
acestor ani. Se cunoaºte cã analiºti americani
apreciazã cã, în 2050, produsul intern al Chinei
va fi de douã ori mai mare decât cel al SUA
(cca.70.000 de miliarde de dolari).

Romulus Ioan BUDURA: Cele ce am vãzut
cu propriii noºtri ochi, cele ce ni s-au spus de
cãtre persoane avizate au concurat din plin la
reprezentarea unei þãri continent în plin progres.
Ne aflam în China doar la doi ani de la vizita
anterioarã, iar impresiile culese au fost copleºitoare,
fie ºi numai sub aspectul constatãrilor de suprafaþã.
Sub acest aspect, Beijing-ul, de pildã, nu este mai
prejos decât marile metropole ale lumii, fãrã sã
mai vorbim de faptul cã relicvele istorice îi conferã
o virtute greu de egalat.
Dar, ceea ce se cuvine a fi evidenþiat înainte
de toate era prezenþa, pretutindeni, în minþile
oamenilor de stat ºi a oamenilor de rând, în
spaþiile publice ºi în gospodãriile particulare, a
viziunii ambiþioase despre viitorul Chinei ºi
naþiunii chineze, viziune ce alimenteazã o
frenezie a muncii, dublatã de vigoarea ºi rigoarea
efortului. Aº sublinia cã, întâmplãtor, am ajuns
ºi în aºezarea Quzhou, la cca 400 de km de
PRODUSUL INTERN BRUT,
Shanghai. Acum 6-7 ani, acolo era o aºezare CREªTERE CU PESTE 11 PROCENTE
ruralã de câteva mii de locuitori; acum are peste
douã milioane de locuitori, concentraþi în jurul ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI
 ASPECT NEMAIÎNTÂLNIT
câtorva întreprinderi moderne. Media de vârstã
ÎN ECONOMIA MONDIALÃ
a celor ce le operau era de 26 de ani. Livrau
produse extrem de solicitate pe piaþa internã ºi
Nicolae MAREª: Având în vedere
internaþionalã. Patronul nu ne-a putut saluta
personal, deoarece negocia amenajarea unei noi specificul ziarului sã intrãm în aspecte cât mai
întreprinderi-filiale în provincia Liaoning, având concrete.
Romulus Ioan BUDURA: Evident, nu
în buzunar 200.000.000 yuani (cu aproximaþie,
dispunem de date privind realizãrile de la sfârºitul
mai mult de 30.000.000de dolari americani).
acestui an (în prima jumãtate a acestui an produsul
intern brut a crescut cu 11,1%), dar cele de la
NU MAI RECUNOªTEAM, DUPÃ
încheierea anului 2009 pot fi sugestive pentru
DOI ANI, STRÃZILE PE CARE LE
anvergura dezvoltãrii Chinei. Sã enunþãm câteva:
PARCURGEAM
Produsul
33.535,3 miliarde de yuani
(:6,82=4.917,2 miliarde
Romulus Ioan BUDURA: Apoi ne-a intern brut
dolari SUA)
impresionat rapiditatea cu care se sãvârºeºte
3.050 milioane tone
opera constructivã. (Semnificativ a fost faptul Cãrbune
189 milioane tone
cã am parcurs cu trenul distanþa Beijing-Tianjin Þiþei
88.170 milioane m3
(110 km) în 19 minute), iar universitãþile pe care Gaze naturale
am fost invitaþi sã le vizitãm, erau aproape de Energie electricã 3.714.650 milioane kwh
568.033 mii tone
nerecunoscut pentru noi, deºi în douã dintre ele Fontã
Oþeluri
696.263 mii tone
am petrecut doi - patru ani.
1.650 milioane tone
Mai apoi, ne-a impresionat contemporanei- Ciment
13.795 mii bucãþi
tatea a ceea ce se construieºte. Fãrã îndoialã, Automobile
530.820 mii tone
campus-urile universitare amintesc de modelele Cereale
6.400 mii tone
lor anglo-saxone, dar ceea ce reprezintã astãzi Bumbac
universitãþile Beijing, Qinghua, Shifan, Yuyan sau Produse de carne 76.420 mii tone
Renmin þine de o imaginaþie foarte îndrãzneaþã Învãþãmânt
post-universitari
1.405.000 persoane
ºi, cu toate acestea, sunt aºezãminte absolut fireºti
studenþi
21.447.000

pentru zecile de mii de studenþi (între care câteva
24.343.000

mii de studenþi strãini), care le frecventeazã. Ar elevi liceu
elevi gimnaziu
54.409.000

fi nedrept sã nu menþionez în mod special

ingeniozitatea arhitecþilor ºi dotarea aºezãmintelor elevi ºcoala primarã 100.715.000
preºcolari
26.578.000

cu toate utilitãþile ºi facilitãþile reclamate de o
Nicolae MAREª: Raportul economiedezvoltare complexã a tinerilor.
Strada îþi oferã o multitudine de prilejuri de a ºtiinþã, cum se prezintã acesta la chinezi?
Romulus Ioan BUDURA: În ceea ce
te emoþiona. Nu mã refer la multitudinea de
autoturisme, ce aglomereazã ºoselele, la blocurile priveºte modelul de dezvoltare, fac precizarea cã
de locuinþe de zeci de etaje, ce strãjuiesc strãzile Guvernul chinez a plasat întreaga dezvoltare a
mai deunãzi inexistente sau marcate de cladiri þãrii sub imperativele ºtiinþei. Între altele, se
modeste, ci la starea de spirit a pietonilor, cu feþe manifestã preocuparea pentru o dezvoltare
vesele ºi senine, încrezãtoare ºi demne, gata armonioasã durabilã, pentru raportarea ei la
oricând sã facã un gest de curtoazie, sã-þi bunãstarea întregii populaþii, pentru corelarea ei
zâmbeascã sau sã te salute. Îmbrãcaþi mai mult cu resursele materiale ºi umane ale þãrii, pentru
decât decent, chiar elegant adesea, pietonii controlarea ei în funcþie de exigenþele protejãrii
învederau totuºi, prin îmbrãcãminte ºi mediului, pentru racordarea ei fireascã în procesul
comportament, o anume mentalitate, cãreia îi erau general al dezvoltãrii multilaterale a lumii.
strãine frivolitatea ºi bãdãrãnia. Nu mai puþin
emoþionante erau familiile, care, cu mic cu mare,
CHINA RÃMÂNE CEA MAI MARE
frecventau restaurantele, de regulã pline pânã la
ÞARÃ ÎN CURS DE DEZVOLTARE
refuz la orele de mesã, învederând o anume
tradiþie sãnãtoasã, aceea a solidaritãþii familiale.
Nicolae MAREª: Raportaþi, pe cât posibil,
Cât priveºte ospitalitatea de care ne-am dezvoltarea chinezã ºi la Japonia sau la
bucurat ºi care exprima nu doar consideraþia faþã modelul japonez?.
de noi, ci ºi o anume expresie a prieteniei
Romulus Ioan BUDURA: Urmând
tradiþionale dintre naþiunile noastre, aceasta a exemplul Japoniei, care s-a pus sub umbrela SUA,
fost desãvârºitã.
situându-ºi sub 1% din PIB cheltuielile militare,
Vizita ne-a prilejuit participarea la China le plaseazã undeva în jurul lui 7% din
sãrbãtorirea Zilei Naþionale, la aniversarea bugetul de stat; conversia masivã a economiei,
împlinirii a 60 de ani de predare organizatã a dupã renunþarea la teza cã o conflagraþie mondialã
limbii chineze tinerilor din strãinãtate, ca ºi este inevitabilã, a putut fi constatatã cu uºurinþã;
convorbiri cu oameni politici, cercetãtori, - urmând exemplul Japoniei, ramurile
profesori, jurnaliºti etc, împrejurãri care ne-au manufacturiere ale Chinei s-au angajat la scarã
întregit cunoaºterea felului în care chinezii se naþionalã sã imite, sã reproducã ºi sã perfecþioneze
vãd pe ei înºiºi ºi în care vãd evoluþia lumii.
produse de marcã din alte þãri, ajungând, în câþiva
ani, sã-ºi extindã considerabil producþia ºi sã
CHINA - A DOUA ÎN IERARHIA
realizeze produse de înaltã calitate, solicitate pe
ECONOMIILOR LUMII
pieþele externe;- urmând exemplul Japoniei,
China ºi-a orientat producþia spre exporturile în
Nicolae MAREª: Cititorii Opiniei pieþele foarte rentabile; - constrânsã de partenerii
naþionale ar dori, cu siguranþã, sã cunoascã, preocupaþi sã echilibreze schimburile, dar ºi
stimate domnule Budura, din partea unui inspiratã de ideea valorificãrii depline a pieþei
cunoscãtor nepereche unele aspecte referitoare interne ºi de obiectivul programatic de a promova
la miracolul chinezesc în materie economicã. prosperitatea populaþiei, China opereazã chiar
Ce ne puteþi spune în aceastã direcþie?
acum o reorientare a producþiei, pe care
Romulus Ioan BUDURA: De mai bine de intenþioneazã sã o accelereze; - conºtientã de
un an ºi ceva circula deja, în cercuri relativ bine faptul cã dezvoltarea pânã la nivelul de 10.000
informate, cã Republica Popularã Chinezã a de dolari pe cap de locuitor este relativ uºor de

realizat, dar cã trecerea de la 10.000 la 20.000
este pânditã de riscuri, China urmãreºte în mod
deliberat a nu cãdea în capcanele în care a cãzut
Brazilia (aristocratizarea întreprinzãtorilor
economici ºi blazarea acestora) ºi Japonia (
antrenarea în speculaþii bancare ºi deraparea în
bãºici(bubles) în detrimentul economiei reale );preocupatã sã deschidã un larg orizont dezvoltãrii,
China îºi propune sã modifice modelul actual de
dezvoltare, luând în considerare adaptarea
acestuia la avantajele oferite de noile tehnologii,
de creativitate ºi inovare.
În acelaºi timp, motivatã de realitãþi
incontestabile, dar ºi de raþiuni strategice, China
evidenþiazã faptul cã, în pofida ocupãrii locului
doi în ierarhia economiilor lumii, ea rãmâne
totuºi cea mai mare þarã în curs de dezvoltare.
Astfel, China, þara cu cea mai numeroasã
populaþie de pe glob, respectiv cu 1.337.410.000
de suflete, nu se poate socoti o þarã dezvoltatã
deoarece valoarea producþiei ei globale a
depãºit-o pe cea a Japoniei, care are doar 9,5%
din locuitorii Chinei.
Raportându-ºi produsul intern brut la fiecare
locuitor, China îi poate rezerva fiecãruia 3.566
de dolari americani (2009), ceea ce o plaseazã pe
locul al 99-lea în lume; în schimb, Japonia, cu
39.573 de dolari americani pe cap de locuitor,
ocupã locul al 16-lea, înaintea Chinei de 11,1 ori.
China se numãrã printre þãrile cu resurse
naturale modeste  astfel chinezul dispune doar
de 0,093 ha pãmânt arabil, de o treime din media
mondialã pe persoanã de apã potabilã, de o
jumãtate din media mondialã de cãrbune pe
persoanã ºi de o cincime din media mondialã de
gaze naturale pe persoanã.
Populaþia ruralã ºi cea sãracã au o pondere
însemnatã în totalitatea locuitorilor Chinei.
Populaþia ruralã a Chinei se cifreazã la peste
700.000.000 (de 11 ori populaþia Egiptului), iar
cea sãracã  conform datelor ONU  la
150.000.000 de suflete. În raport cu criteriul
sãrãciei, fixat în 2009, în China, la 157 de dolari
americani venit per an, 43.000.000 locuitori se
aflã sub acest prag nefericit.
În timp ce în þãrile dezvoltate creºterea
economicã se datoreazã în proporþie de 60%
progresului tehnologic, în China se opereazã cu
o tehnologie tradiþionalã, realizându-se valori
adãugate scãzute. Producþia este marcatã de
,,folosirea concentratã a mâinii de lucru, de
,,consumul excesiv de resurse ºi materiale etc.
Referindu-ne la structura economiei,
contribuþia industriei, agriculturii ºi serviciilor la
formarea produsului intern brut este de 40%, 11%
ºi respectiv 40%, adicã mai mare de 12 ori ºi de 3
ori respectiv egalã cu 5/9 în raport cu datele medii
din þãrile cu venituri ridicate. Apoi, veniturile nete
ale locuitorilor oraºelor sunt de 3,3 ori mai mari
ca acelea ale locuitorilor satelor. Mai apoi, valorile
producþiilor globale realizate în Estul þãrii sunt
de peste 3 ori mai mari ca acelea din Vestul þãrii,
iar, la nivelul repartizãrii acestora pe cap de
locuitor, discrepanþa este de 2,3 ori.
În ramurile manufacturiere, încã nu s-a
constituit un sistem autohton autonom,
întreprinderile din aceastã categorie realizând
doar mai puþin de 20% din export; 60%-70% din
mãrfurile exportate de China sunt produse în
întreprinderile companiilor transnaþionale, care,
de altfel, încaseazã în mare parte ºi profiturile.
În anul 2009, coeficientul de urbanizare în
China era de doar 46,6%, mai scãzut cu 50%
faþã de coeficientul mondial.
În ceea ce priveºte învãþãmântul, ocrotirea
sãnãtãþii ºi asigurãrile sociale, China mai are
multe de fãcut: învãþãmântului public îi sunt
alocate doar 2,4% din produsul intern brut,
cheltuielile medii pentru ocrotirea sãnãtãþii se
ridicau doar la 94 de dolari americani per
persoanã, în 2006, iar, la sate, se bucurau de o
asigurare minimã, 34.500.000 de persoane. China
trebuie sã se descurce cu 12.000.000 de noi
solicitanþi de locuri de muncã în fiecare an ºi cu
aproximativ 83.000.000 de persoane dezabilitate.
Liderii chinezi apreciazã cã, sub raportul
competiþiei în ceea ce priveºte inovarea în
tehnologie, China se aflã într-o posturã pasivã,
de vreme ce, în 2008, a alocat pentru cercetãrile
tehnico-ºtiinþifice destinate promovãrii
producþiei doar 1,45% din produsul intern brut.
Nicolae MAREª: Domnia Voastrã a sesizat
aspecte esenþiale, chinezii cum se raporteazã
la cele descrise, din interior?
Romulus Ioan BUDURA: În aceastã ordine
de idei, mi se pare potrivit sã vã relatez ce-mi
spunea un jurnalist-cercetãtor în drum spre un
dineu. Eu sunt membru al PCC, dar ºi eu am
pãreri critice la adresa unor politici sau mãsuri
ale Partidului, pe care nu ezit sã le exprim. Eu 
spunea el  socot cã mai avem de depãºit o
sumedenie de dificultãþi, dintre care cea mai
mare este adaptarea  întâi de toate prin
instrucþie ºi educaþie, dar ºi prin îmbunãtãþirea
condiþiilor de trai  a masei de sute de milioane
de locuitori ai satelor la nivelul exigenþelor ºi
performanþelor societãþii contemporane.
Evidenþiind aceste realitãþi, liderii chinezi insistã
cã Republica Popularã Chinezã este, totuºi, o
þarã în curs de dezvoltare, statut care îi va fi
propriu încã multã vreme de acum încolo.
Desigur, aceste realitãþi certe greveazã asupra
puterii economice a Chinei, dar, totodatã, în mod
paradoxal, ele se constituie într-un formidabil
spaþiu de dezvoltare, pe care multe alte puteri
economice nu-l mai au. Pe întinderea celor
aproximativ 9.600.000 km pãtraþi, cu toate
avantajele pe care le presupune aceasta, ºi cu o
populaþie de peste 1.300.000.000 de locuitori,
care, pânã mai deunãzi, erau guri de hrãnit, apoi,
braþe de muncã, iar, acum, pe cale de a deveni
inteligenþe instruite, valorificarea acestui spaþiu
de dezvoltare va face din China o putere
formidabilã. Este de presupus cã aceastã
perspectivã îºi va gãsi cu prisosinþã expresia în
noul plan cincinal, al 12-lea, ce va fi legiferat în
primãvara anului viitor.

ASCENDENÞA ECONOMICÃ
A CHINEI COINCIDE CU AMURGUL
MIRACOLULUI JAPONEZ
Nicolae MAREª: Iar liderii ce cred,
cunoscutã fiind aserþiunea lui Deng Xiaoping:
acoperã-þi strãlucirea, cultivã smerenia?
Romulus Ioan BUDURA : În concepþia
liderilor chinez, ascensiunea Chinei, în primul
rând cea economicã, trebuie sã fie una paºnicã.
Se impune  îºi propun ei - a se face tot ceea ce
este posibil spre a se evita conflictele ºi

conflagraþiile care, de regulã, au însoþit
schimbãrile majore ale structurii de putere în
lume. Mi se pare semnificativã circulaþia, în
spaþiile reuniunii la nivel înalt a þãrilor membre
APEC de la Yokohama, a constatãrii cã aurora
ascendenþei economice a Chinei coincide cu
amurgul miracolului japonez ºi a aprecierii cã,
de acum încolo, China va avea ultimul cuvânt în
Asia, dacã nu cumva în întreaga lume. Dar, dacã
aceastã modificare a raportului de putere nu a fost
însoþitã deocamdatã de vreo confruntare violentã,
un canal reputat de televiziune lua notã de faptul
cã 58% dintre spectatorii lui socoteau cã, în
perspectiva rivalitãþii iminente, un rãzboi monetar
între China ºi SUA este inevitabil (doar 32%
dintre ei considerau cã acesta poate fi evitat).
Chinezii practicã ,cu o abilitate specificã lor,
o diplomaþie care sã le asigure cât mai mulþi
prieteni de încredere, cât mai puþini adversari ºi
inamici. Activitãþile internaþionale ale Republicii
Populare Chineze sunt puse în slujba atingerii
acestui obiectiv. În aceastã direcþie putem vorbi
pânã mâine. Nu uitaþi cã a anulat datoriile de 46
miliarde de dolari americani ale unor þãri în curs
de dezvoltare, ºi care aveau termen scadent la
31 decembrie 2008.
China a fãcut progrese considerabile în
atenuarea sau chiar înlãturarea temerilor faþã de
ascensiunea sa în rândurile þãrilor din sud-estul
Asiei, dar, mai mult decât atât, China cultivã relaþii
speciale de cooperare cu celelalte þãri în curs de
dezvoltare. Cifrele privind creditele, investiþiile,
proiectele de cooperare, schimburile comerciale,
colaborarea culturalã etc.etc. ar putea demonstra
în mod grãitor consistenþa ºi însemnãtatea
raporturilor Chinei cu þãrile în curs de dezvoltare.
Dar mi se pare mai semnificativ a releva câteva
aspecte. China abordeazã þãrile în curs de
dezvoltare într-un spirit de camaraderie,
enunþându-ºi disponibilitatea de a perfecta
înþelegeri-expresii ale solidaritãþii ºi ale preocupãrii
ca toate pãrþile sã câºtige. Este evidentã grija ca
partenerii sã constate cã atitudinea Chinei este alta
decât cea a fostelor puteri imperialiste. Creditele
sunt oferite în condiþii avantajoase, investiþiile
vizeazã dezvoltarea infrastructurii societãþii ºi a
economiei reale, muncitorii ºi tehnicienii chinezi
muncesc ºi trãiesc alãturi de colegii lor autohtoni,
sunt organizate cursuri ºi ºcoli de instruire ºi
calificare care sã asigure o anume perspectivã
conlucrãrii umane. Se cultivã sentimentul
apartenenþei la o grupare animatã de aceleaºi
idealuri naþionale ºi confruntatã în procesul
afirmãrii cu aceleaºi dificultãþi ºi obstacole. Se ºtie
cã relaþiile Chinei cu þãrile Africii ºi Americii Latine
sunt pe cât de consistente, pe atât de trainice.

Romulus Ioan BUDURA s-a remarcat
ca unul dintre cei mai de seamã diplomaþi
ºi sinologi din România postbelicã. Ca
student bursier al statului român, a
frecventat, în anii 50-56, cursurile
Universitãþii Qinghua ºi Universitãþii
Beijing din capitala Republicii Populare
Chineze, obþinând diploma de licenþã a
Facultãþii de Limbã ºi Literaturã Chinezã.
Dr. Petru Groza l-a amintit în termeni
elogioºi în lucrarea sa jurnalisticã: Prin þara
celor 600 de milioane pentru erudiþie ºi
devotament românesc. Încadrat în
Ministerul Afacerilor Externe la absolvirea
facultãþii, a urmat cursuri de specializare
ºi perfecþionare post-universitare vizând
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ridicarea calificãrii diplomatice (1974) ºi
jurnalistice (1985). S-a impus în cadrul
ministerului prin cunoaºterea spaþiului
asiatic, bucurându-se de elogii dintre cele mai favorabile din partea principalilor lideri chinezi,
pe care i-a uimit prin cunoaºterea limbii ºi culturii chineze. A parcurs toate etapele diplomatice,
trecând prin examene ºi concursuri, de la gradul de ataºat la ambasador. Pentru activitatea
diplomaticã a fost decorat cu Ordinul Muncii.
Romulus Ioan Budura a fost primul reprezentant diplomatic român rezident în Australia,
remarcându-se prin acreditarea în societatea australianã a imaginii unei Românii independente,
dispuse sã întreþinã relaþii cu toate statele lumii, a unei alte imagini decât cea promovatã de
propaganda specificã rãzboiului rece. În calitate de consul general a stabilit relaþii amicale cu
comunitãþile româneºti din Sydney ºi Melbourne, motivându-le organizarea, stabilirea de contacte
cu autoritãþile române, înfiinþarea bisericii ortodoxe române ºi interesul pentru studii în România.
La Sydney a servit ºi drept unul dintre intermediarii dialogului care viza normalizarea
relaþiilor sino-americane.
Acreditat la Beijing ca ambasador, în anul 1990, s-a preocupat de evitarea unei fracturi în
relaþiile bilaterale, a militat pentru menþinerea în vigoare a tuturor componentelor de
perspectivã ale relaþiilor de prietenie ºi colaborare româno-chineze, începând cu contactele
la nivel înalt ºi implicând echilibrarea comerþului ºi cooperãrii economice.
S-a impus cu lucrãri de referinþã în domeniul academic ºi publicistic, coordonând editarea
opusului de documente ,,Relaþiile Româno-Chineze 1880-1974. Documente, lucrare lansatã
la Academia Românã, în prezenþa preºedintelui României (2005), ºi distinsã cu premiul
Eudoxiu Hurmuzachi al Academiei Române, în anul 2008, ca ºi editarea corpusului de
documente ,,Politica independentã a României ºi Relaþiile româno-chineze 1954-1975.
Documente (2008).
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douã þãri, spre nemulþumirea SUA, ºi nici refuzul
Japoniei de a se alinia de fiecare datã sancþiunilor
impuse Chinei, la iniþiativa americanilor, precum
ºi disponibilitatea Tokyo-ului de a acorda credite
substanþiale Beijing-ului în vederea dezvoltãrii
economiei reale. Desigur, nu trebuie scãpat din
vedere nici faptul cã Republica Popularã
Chinezã este principala piaþã a Japoniei.
Pe acest fond, eu socot cã atâta vreme cât
Japonia nu se va elibera de obedienþa impusã
faþã de SUA, guvernanþii niponi vor fi tentaþi sã
facã jocul guvernanþilor de la Washington, în
competiþia acestora cu guvernanþii de la Beijing.
Fãrã îndoialã, recentele conflicte în jurul
apartenenþei teritoriale a Insulei Diaoyu
DISPONIBILITATEA CHINEI ATÂT (Senkaku) nu reflectã doar rãbufnirea unui
DE A REDUCE PASIVELE
arierat ce trebuia rezolvat de mult, ci, mai ales,
COMERCIALE ALE FRANÞEI,
preocuparea Washington-ului de a stârni de-a
MARII BRITANII CÂT ªI ALTE
lungul coastei chineze litigii teritoriale în
ABORDÃRI INSOLITE
reglementarea cãrora sã-ºi asigure rolul de
arbitru. SUA sunt interesate sã-ºi menþinã bazele
Nicolae MAREª: Comentaþi, vã rog, din Japonia ºi Coreea de Sud.
dinamica relaþiilor internaþionale ale
Beijingului.
ACTIVE PE TERITORIUL
Romulus Ioan BUDURA: Conform unei
AMERICII DE NORD....
orientãri generale dinamice în plan extern,
premierul Wen Jiabao a participat, recent, la
Nicolae MAREª: În final, relaþia - ChinaBruxelles, la reuniunile Asia-Europa ºi China- SUA. Va fi un rãzboi monetar sau o bãtãlie
Uniunea Europeanã, a vizitat Grecia, Germania, comercialã?
Romulus Ioan BUDURA: Politica Chinei
Italia ºi Turcia, preºedintele Hu Jintao a vizitat
Franþa ºi Portugalia (în acest timp, premierul faþã de SUA se cere a fi ºi mai elaboratã. China
chinez a avut o întâlnire cu liderii þãrilor este conºtientã de faptul cã, de-a lungul multor
vorbitoare de portughezã la Macao), premierul ani de-acum încolo, rivalul, eventual adversarul
David Cameron a vizitat China etc. Cultivarea ºi inamicul sãu sunt SUA. Evident, nu în plan
relaþiilor cu statele europene a învederat, între militar, plan pe care jocurile se fac între SUA ºi
altele, disponibilitatea Chinei de a reduce Federaþia Rusã. În spiritul orientãrii generale,
pasivele comerciale ale Franþei, Marii Britanii, aceea de a evita o confruntare violentã în
de a sprijini þãrile aflate în dificultate, ca Grecia procesul schimbãrii structurii de putere în lume,
ºi Portugalia, de a consolida ºi dezvolta China îºi propune, înainte de toate, de a cultiva
cooperarea cu Uniunea Europeanã (mai cu toate împrejurãrile în care sunt evidenþiate
seamã gruparea euro) ºi, nu în ultimul rând, de prietenia ºi înþelegerea, de a iniþia ºi dezvolta
a promova restructurarea sistemului financiar cât mai multe modalitãþi de colaborare ºi
mondial, ca ºi a celorlalte sisteme mondiale, care cooperare. Relaþiile financiare ºi economiconu mai corespund actualelor raporturi de forþã. comerciale au o importanþã particularã. China a
Indiciile unei afinitãþi sino-europene în achiziþionat numeroase active pe teritoriul
atitudinea faþã de probleme majore, ca ieºirea Americii de Nord. Poate cea mai spectaculoasã
este achiziþionarea masivã de bonuri de tezaur,
din crizã, reformarea ,,guvernãrii mondiale,
menitã a acoperi deficitul bugetar al SUA. Sã
preocuparea pentru protejarea mediului etc., sunt
nu uitãm cã, la una dintre sesiunile Adunãrii
demne de luat în considerare.
Naþionale a Poporului, deputaþi avizaþi au criticat
Nicolae MAREª: Ce ne puteþi spune practica Guvernului ºi au cerut renunþarea la
despre raporturile chino-ruse?
continuarea ei. Totodatã, sã ne amintim cã,
Romulus Ioan BUDURA: Relaþiile cu imediat dupã preluarea funcþiei, doamna Hilary
Federaþia Rusã sunt cultivate cu asiduitate. Clinton s-a grãbit sã viziteze Beijing-ul, între
Acum o lunã ºi ceva, preºedintele Dmitri altele spre a se asigura cã RPC nu va abandona
Medvedev se afla în China, iar, peste câteva zile, bonurile de tezaur achiziþionate. Sã mai avem
premierul Wen Jiabao va vizita Rusia. Ambele în vedere faptul cã Tim Gheitner, îngrijorat de
state sunt interesate în a întreþine raporturi prezenþa masivã a mãrfurilor chineze pe piaþa
strânse, în a colabora politic, economic, militar americanã ºi de pasivul comercial în creºtere,
ºi cultural, socotindu-se legate de interese pretinde  secondat din ce în ce mai frecvent ºi
comune majore. Amintesc cã, acum doi ani, de preºedintele Barack Obama  re-valorizarea
conducerea Federaþiei a respins oferta americanã yuan-ului, explicând cã situaþia îngrijorãtoare
de a reconstrui o lume bipolarã. Îmi vine în minte este pricinuitã de paritatea scãzutã a yuan-ului.
acum, de asemenea, aprecierea preºedintelui Este limpede cã administraþia americanã se aflã
Mao Zedong, care, în aprilie 1965, îi spunea în multe privinþe dependentã deja de ceea ce face
premierului Alexei Kosîghin cã va veni vremea Beijing-ul. Necesitatea de a coopera cu Beijingcând cele douã state vor fi prietene apropiate, ul este, desigur, evidentã ºi în dosarul nuclear
Coreea de Nord, ºi în dosarul nuclear Iran, ºi în
din nou, ºi vor colabora foarte strâns.
Nicolae MAREª: Dar cele cu Brazilia sau lupta împotriva terorismului internaþional, ºi în
construirea unei noi guvernãri mondiale.
cu India?
Se pune întrebarea, în perspectiva pierderii
Romulus Ioan BUDURA: Raporturile cu
celelalte douã þãri ,,BRIC  Brazilia ºi India se ascendenþei de care se bucurã de decenii în lume,
bucurã, de asemenea, de atenþia conducerii vor declanºa SUA un rãzboi monetar sau o
chineze cu rezultate evidente. În ceea ce priveºte bãtãlie comercialã?
În ajunul reuniunilor la nivel înalt de la Seul
India, se cere a fi menþionatã totuºi o anume
moºtenire  rãzboiul din 1962 ºi ocuparea, încã, ºi Yokohama, Banca de Rezerve a SUA a emis
de cãtre New Delhi a teritoriului în disputã pe piaþã 600 de miliarde de dolari, având o þintã
NEFA, cu o suprafaþã de 90.000 km pãtraþi  precisã. În schimb, China, prin preºedintele Hu
care afecteazã perspectiva relaþiilor cu aceastã Jintao, a formulat patru propuneri vizând
stimularea unei creºteri viguroase, durabile ºi
þarã ºi dã speranþe adversarilor Chinei.
echilibrate a economiei mondiale, ºi anume: în
Nicolae MAREª: Din nou, cu Japonia?
fixarea ,,regulilor jocurilor sã se þinã seama de
Romulus Ioan BUDURA: Vis a vis de
interesele tuturor, în promovarea comerþului
Japonia, Chinei i se cere o atitudine prudentã.
liber sã nu se manifeste zgârcenie la exporturile
Sã nu uitãm cã civilizaþia japonezã face parte de tehnologie înaltã, în administrarea finanþelor
din lumea chinezã, sub influenþa cãreia s-a aflat principala monedã de rezervã sã fie mai
de-a lungul secolelor de glorie ale imperiului ponderatã, cât priveºte macro-politica,
Han, Tang, Song, Ming ºi Qing. Sã nu uitãm, de colaborarea trebuie sã conducã la reducerea
asemenea, cã Japonia a fost alãturi de puterile decalajelor dintre bogaþi ºi sãraci.
imperialiste occidentale care au impus Chinei,
În atmosfera favorabilã economiilor
în secolele XIX ºi XX, tratate ºi servituþi emergente, la 12 noiembrie a.c, reuniunea G20
umilitoare, culminând cu invazia din 1931-1945. aprobã propunerea miniºtrilor de Finanþe ai
Se impune a fi menþionat faptul cã, aºa cum þãrilor grupului ºi, ca urmare, se mãresc ponderea
datoria spiritualã faþã de China este prezentã în ºi dreptul la vot al acestora în Fondul Monetar
minþile japonezilor instruiþi, resentimentele Internaþional. Astfel, în cadrul celor 24 de poziþii
dintre cele douã naþiuni zac undeva latent ºi ele în Consiliul Executiv, 2 poziþii din cele 9 ale
se pot activa oricând. În acelaºi timp, nu trebuie Europei sunt cedate pieþelor emergente.
trecute cu vederea recunoaºterea anticipatã de Ponderea Chinei, de la actuala 3,72%, este
cãtre guvernul japonez a Republicii Populare ridicatã la 6,39%, urmând SUA ºi Japoniei.
Chineze ºi normalizarea relaþiilor dintre cele Ponderea Indiei avanseazã de pe poziþia 11 pe

poziþia 8, cea a Rusiei  de pe poziþia 10 pe
poziþia 9, iar cea a Braziliei  de pe poziþia 14
pe poziþia 10. Aºa se face cã, în ordinea de
precãdere la FMI, ,,þãrile BRIC se situeazã de
acum pe primele zece locuri. S-a apreciat cã
aceasta este schimbarea cea mai importantã
petrecutã în FMI de la înfiinþarea lui acum 65
de ani. Luând în considerare aceastã schimbare,
economiile emergente au subliniat cã acesta este
doar primul pas în reforma cãreia trebuie sã-i
fie supus sistemul financiar mondial. Asumânduºi rãspunderea sporitã ce o presupun aceste
modificãri, economiile emergente au observat
cã pânã la ponderea de 17%, pe care o deþin
SUA, mai este o mare distanþã.
La reuniunea APEC, în care s-a bucurat de
sprijinul economiilor emergente, China s-a
pronunþat pentru urmarea cursului iniþial al
Asociaþiei, insistând asupra liberalizãrii
comerþului ºi investiþiilor ºi promiþând cã va
depune eforturi majore pentru promovarea
comerþului ºi colaborãrii tehnice în regiune.
Dmitri Medvedev, preºedintele Federaþiei
Ruse, a apreciat cã tensiunea s-a mai împrãºtiat
ºi cã riscul unui rãzboi financiar s-a îndepãrtat.
Rãmâne de vãzut ce vor face Statele Unite ale
Americii, a cãror politicã economicã se aflã în
continuare sub influenþa complexului militar
industrial. Un reputat economist american
recomanda tinerilor americani sã nu fie
îngrijoraþi de plata datoriilor, deoarece se pot
împrumuta ºi ei, ºi copii lor, ºi copiii copiilor
lor, ºi, pânã la urmã, datoriile americane nu le
va plãti nimeni.

REABILITAREA RELAÞIILOR
DINTRE ROMÂNIA ªI CHINA
Nicolae
MAREª:
În
viziunea
dumneavoastrã, noi, românii, ce atitudine vom
adopta în eventualitatea unui rãzboi monetar,
sau a unei bãtãlii comerciale, ori a unui rãzboi
rece menþionat în cercurile politice americane?
Romulus Ioan BUDURA: Pânã una alta,
am observat cã interesul oficial pentru asocierea
cu China este mult prea redus. Eu cred cã ceea
ce se impune acum este reabilitarea relaþiilor
dintre România ºi China la dimensiunile,
substanþa ºi, mai ales, virtuþile ce au caracterizat
raporturile româno-chineze acum câteva decenii.
Nicolae MAREª: Concret, ce-am avea de
fãcut? Având în vedere experienþa
dumneavoastrã de invidiat în aceastã materie,
ºi care nu este folositã deloc de decidenþi.
Voluntar, ce le-aþi sugera?
Romulus Ioan BUDURA: Socot cã, pentru
reabilitarea relaþiilor dintre România ºi China,
se impune, înainte de toate, a)elaborarea unui
program concret de dezvoltare a României, care
sã cuprindã proiecte a cãror înfãptuire sã asigure
României o poziþie demnã în comunitatea
internaþionalã, proiecte care ar putea fi realizate
cu concursul Republicii Populare Chineze ºi b)
renunþarea la reticenþele, ba chiar împotrivirile
faþã de implicarea Chinei în dezvoltarea
României, ce nu-ºi gãsesc explicaþie în tradiþiile
raporturilor româno-chineze ºi nici justificare în
contextul configurãrii lumii de astãzi ºi mâine;
am în vedere o schimbare de atitudine politicã
care sã se rãsfrângã atât asupra regimului
discriminatoriu de vize aplicat cetãþenilor
chinezi, cât ºi asupra tratãrii corecte a ofertelor
de parteneriat avansate de partea Chinezã.
Prezenþa Chinei în spaþiul Est-European va
deveni o realitate în viitorul previzibil ºi
valorificarea tradiþiilor de prietenie ºi colaborare
dintre cele douã naþiuni o impune orice logicã
motivatã de interesul naþional.
Nicolae MAREª: Permiteþi-mi sã fac ºi eu
un comentariu din experienþa polonezã.
Autoritãþile poloneze nu au avut ºi nu au un
Budura. Dacã ar avea unul i-ar face o statuie.
Au avut însã un Tadeusz Mazowiecki, care
funcþioneazã acum drept consilier al
preºedintelui Komorowski pe probleme
externe; au avut un Wladyslaw Bartoszewski
(n. 1922), fost ambasador ºi ministru de
externe, specialist în problematica germanã ºi
evreiascã (are aproape 90 de ani), îl întâlnim
în funcþia de consilier pe probleme externe al
Premierului. Mai pot da zeci de exemple. De
aceea, cred, polonezi n-au o crizã dureroasã
ca a noastrã, iar imaginea lor în strãinãtate a
cãpãtat strãlucire. Ei ºi-au însuºit bine
proverbul  de largã respiraþie: Cine n-are un
bãtrân sã ºi-l cumpere! La Cotroceni sau la
Palatul Victoria învãþãmântul  dictonul 
respectiv încã nu-i cunoscut! De va ajunge
cândva, mã tem cã va fi prea târziu. Pãcat!
Politicianismul gãunos ne roade.

