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SPIRU HARET (1851-1912)

1 leu

Speranþa lui Spiru Haret se îndrepta, în epoca lui, în plin proces de reorganizare ºi restructurare a ºcolii româneºti, spre adâncirea
cunoaºterii ºi înþelegerii legilor mecanicii sociale, spre instrucþie ºi educaþie civicã lãrgitã, spre explicarea raþionalã a miºcãrii sistemelor
sociale ºi atragerea indivizilor reali, a grupurilor sociale la o activitate socialã constructivã, la soluþionarea inteligentã a dificilelor probleme
ale existenþei individuale ºi sociale. El pleda pentru mobilizarea echilibratã a resurselor materiale ºi umane, pentru intervenþia activã a
factorilor economici, intelectuali ºi morali, care, în teoria lui, în sociologia haretianã, reprezentau forþe generative ale dinamicii sociale.

Prof. univ. dr. Aurelian Gh. BONDREA
Neoharetism la începutul secolului XXI,

Editura Fundaþiei România de Mâine, Bucureºti, 2007

naþionalã
Sãptãmânal de opinii, informaþii ºi idei de larg interes naþional
Director: Mioara Vergu-Iordache

ASIGURAREA CALITÃÞII
LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Prof. univ. dr. Elena DOVAL
Director al Departamentului de
Evaluare Internã ºi Asigurarea Calitãþii
O retrospectivã a politicilor ºi strategiei
de asigurare a calitãþii la Universitatea Spiru
Haret demonstreazã nu numai faptul cã
întreaga activitate a universitãþii, bazatã pe
deciziile Senatului Universitãþii, s-a axat, încã
de la fondarea acesteia, în 1991 ºi, mai mult,
de la acreditarea ei prin lege, în 2002, pe
construirea unei calitãþi solide în procesul de
învãþãmânt, dar ºi crearea ºi dezvoltarea unei
culturi a calitãþii, care se armonizeazã cu cea
europeanã în domeniu.
Pietrele de temelie în procesul de
asigurare a calitãþii au fost puse prin însãºi
concepþia profesorului Aurelian Gh. Bondrea
de fondare a acestei Universitãþi, continuând
ideile novatoare ale mentorului spiritual Spiru
Haret (1851-1912) ºi, astfel, oferind
oportunitatea educaþiei superioare unei mase
largi de tineri ºi adulþi. În acest an, în aceastã

lunã, se împlinesc 20 de ani de existenþã a
Universitãþii, care poartã cu onoare numele
marelui om care a fost Spiru Haret, ºi 160 de
ani de la naºterea acestuia. Este un moment
perfect sã trecem în revistã câteva dintre
realizãrile Universitãþii în domeniul asigurãrii
calitãþii ºi sã-i prezentãm omagiile preºedintelui
Fundaþiei România de Mâine ºi al Universitãþii
Spiru Haret, prof. univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea,
care ºi-a pus în slujba comunitãþii româneºti
întreaga sa ºtiinþã ºi forþã pentru ca numele
marelui Spiru Haret sã dãinuie peste veacuri,
continuând principiul Educaþia are îndatorirea
dificilã de a deschide mintea ºi inima tinerei
generaþii la idealuri fãrã sã piardã însã legãtura
cu terenul solid al realitãþii (Spiru Haret),
privind spre viitor, deschizând noi drumuri în
educaþia superioarã româneascã ºi construind o
platformã modernã pentru generaþiile de mâine.
Un deziderat major, care a jalonat activitatea
Universitãþii Spiru Haret încã de la înfiinþare, a
fost creºterea continuã a calitãþii procesului de
învãþãmânt  concept, care a fost însuºit ca fiind
unul multidimensional, dinamic ºi structurat pe



mai multe niveluri, corelat cu cadrul
contextual educaþional, cu misiunea ºi
obiectivele Universitãþii, precum ºi cu
standardele specifice calitãþii educaþiei ºi
cercetãrii ºtiinþifice.
(Continuare în pag. 4)

Patria nu este numai pãmântul din care scoatem rente.
Patria o face ºi limba ºi istoria, ºi religia ºi tradiþiile. A
da cu piciorul în toate acestea, este a se lepãda cineva de
patria sa
Precum un pãrinte nu are dreptul a-ºi lãsa
copilul fãrã instrucþie, cu mai mare cuvânt el nu are dreptul
de a-i da o educaþie antinaþionalã, care face dintr-însul
un element înstrãinat de þarã
Cel dintâi act al oricãrei acþiuni naþionale este tãrâmul
ºcolar.
Contãm sã apropiem ºcoala de popor, sã o facem sã fie
iubitã ºi respectatã, sã fie centrul de unde sã porneascã
curentele cele bune ºi sãnãtoase pentru înãlþarea ºi
întãrirea neamului. Cãutãm a face ca învãþãmântul nostru
sã devinã un învãþãmânt naþional, de vreme ce ne silim al face sã se potriveascã þãrii noastre, în loc de a ne mulþumi
sã-l luãm fãcut gata, într-un timp ºi în niºte condiþii care
nu mai sunt ale noastre.
Datori suntem a ne îngriji ca toþi supuºii þãrii sã poatã
trãi unii lângã alþii în bunã înþelegere ºi în sentimente de
stimã, dacã nu ºi de iubire reciprocã. Pentru aceasta, prima
condiþie este ca ei sã se poatã înþelege în vorbã. Trebuie
dar ca toþi care trãiesc sub ocrotirea statului român ºi a
legilor lui sã cunoascã limba poporului dominant. [ ]
La noi, unde naþionalitãþile eteroglote nu reprezintã decât
o fracþiune neînsemnatã din populaþia þãrii, chestiunea
alegerii limbii comune nu poate face obiectul unei discuþii.
Ne silim sã înlãturãm din învãþãmânt tot ce nu avea
viaþa decât prin puterea tradiþiei, fãrã a rãspunde însã
vreunei realitãþi oarecare: fie o necesitate socialã actualã,
fie îndestularea unei necesitãþi sufleteºti. Mai contãm sã
apropiem ºcoala de popor, sã o facem sã fie iubitã ºi
respectatã, sã fie centrul de unde sã porneascã curentele
cele bune ºi sãnãtoase pentru înãlþarea ºi întãrirea
neamului. Cãutãm a face ca învãþãmântul nostru sã devinã
un învãþãmânt naþional, de vreme ce ne silim a-l face sã se
potriveascã þãrii noastre, în loc de a ne mulþumi sã-l luãm
fãcut gata, într-un timp ºi în niºte condiþii care nu mai
sunt ale noastre.
Existenþa unui popor nu este asiguratã decât atâta timp
cât toate elementele lui sunt strâns unite, ºi unire nu poate
fi dacã întregul popor nu se creºte ºi nu se întreþine în
simþiri comune de iubire de þarã ºi de neam. Întrebarea
este dacã noi dãm destulã atenþie acestui lucru, ºi dacã
ºcoala noastrã meritã pe deplin numele de ºcoalã
naþionalã.








SPIRU HARET  ASTRONOM
Lect. univ. dr. Mãdãlina CONSTANTINESCU

Puþini sunt cei care cunosc contribuþiile
remarcabile ale lui Spiru Haret la dezvoltarea
astronomiei.
Cum cea mai renumitã Universitate a vremii
era Sorbona, iar cursurile cele mai interesante
erau cele de mecanicã cereascã, era firesc ca trei
dintre primii patru tineri ce-ºi vor lua doctoratul
la Paris sã trateze subiecte din acest domeniu:
Spiru Haret, Constantin Gogu (1854-1897) ºi
Nicolae Coculescu (1866-1952). Al patrulea era
Gheorghe Þiþeica (1873 -1939).
Haret prinde gustul pentru astronomie încã
din clasa a III-a de liceu, când îi cade în mânã un
articol despre... Lunã! Nu avea sã ºtie cã tocmai
acesta va fi astrul pe care va fi înscris pentru
totdeauna numele sãu.
În 1875 Haret îºi trece la Paris licenþa în
matematicã, în 1876 o alta, în fizicã, pentru ca, în
1877, sã publice primele rezultate ale cercetãrilor
sale pentru teza de doctorat în Dãrile de seamã ale
Academiei de ºtiinþe din Paris.
La 30 ianuarie 1878 susþine una din cele mai
frumoase teze de doctorat din câte s-au þinut la
Sorbona, cu tema stabilitatea sistemului nostru
planetar, purtând titlul Despre invariabilitatea

axelor mari ale orbitelor planetare. Lucrarea a
fost susþinutã în faþa unei comisii prezidate de
renumitul profesor V.A.Puiseux ºi va fi publicatã
în Tomul XVIII al Memoriilor Observatorului din
Paris. Se ºtia deja cã planetele îºi perturbã reciproc
orbitele pe care se deplaseazã, orbite care se abat
astfel de la forma de elipsã, legiferatã de Kepler.
Aceasta influenþã se manifestã prin masa lor, care
intervine în ecuaþiile matematice ce descriu acest
fenomen complex. Teza a avut mare rãsunet ºi a
fost tipãritã în 1878 la Facultatea de ºtiinþe din
Paris ºi apoi, în 1885, în Analele Observatorului
astronomic din Paris. Este primul doctorat în
ºtiinþe dat de un român la Paris ºi al patrulea
doctorat în matematicã luat de români.
Celebrii matematicieni Pierre Laplace
(1773) ºi apoi Louis Lagrange (1776) luaserã
deja în consideraþie, cu mult înaintea lui Haret,
influenþa maselor unor planete, care intervin în
ecuaþii la puterea întâi. ºi unul ºi celalalt au
constatat cã, în acest caz, axele mari ale elipselor
pe care le descriu sunt invariabile într-o bunã
aproximaþie. Chiar dacã masele intervin în
ecuaþii ºi la puterea a doua, teoria rãmâne
valabilã, aºa cum arãtase Siméon Denis Poisson
în 1808. Un alt francez, Mathieu, a încercat chiar
o extensie pânã la puterea a treia.
Dar iatã cã Haret demonstreazã cã, în acest
caz, orbitele descrise de planete nu mai sunt atât
de stabile pe cât se credea, ci suferã o oarecare
variaþie în timp (variaþii seculare). Nu poate fi
deci vorba de o stabilitate absolutã în sistemele
planetare. Cercetãrile lui Haret au fost continuate
de Henri Poincaré (1854-1912), care a apreciat
chiar descoperirea fãcutã de acesta ca o mare
uimire.
Studiind la rândul sãu teza lui Haret, Felix
Tisserand (1845-1896) recomanda, în celebra sa
carte Traité de mécanique céleste, vol.I,
extinderea metodei la cazul planetei Saturn,
pentru a verifica rezultatele lui Urbain Le Verrier
(1811-1877) privind perturbaþiile acestei planete.
Cercetãrile lui Haret au fost reluate mult mai
târziu de J. Meffroy (1955), pe baza noilor teorii
ºi tehnici de calcul.
Teza sa de doctorat despre axele orbitelor
planetare reprezintã cea mai importantã

contribuþie ºtiinþificã a sa. Dupã ce Kepler a
enunþat prima lege a miºcãrii planetelor, iar
Laplace ºi alþi savanþi au arãtat cã axele majore
ale orbitelor planetelor sunt stabile, Spiru Haret
a demonstrat cã, din contrã, aceste axe nu sunt
absolut stabile. Descoperirea sa a fost crucialã,
dar dupã întoarcerea în þarã, savantul a renunþat
la cercetare ºi s-a dedicat îmbunãtãþirii
învãþãmântului românesc, contribuind
fundamental la dezvoltarea acestuia, în timpul
celor trei guverne liberale sub care a fost ministru
al educaþiei. Direcþia de cercetare deschisã de el
a fost continuatã de Henri Poincare ºi de alþi
savanþi strãini. Chiar dacã nu decisive, rezultatele
cercetãrilor lui Haret l-au ajutat pe Poincare sã
caute, sã gãseascã ºi sã ofere noi metode
fundamentale, revoluþionare ºi utile pentru cele
mai multe domenii ale ºtiinþei. Realizãrile celor
doi savanþi au marcat sfârºitul unei ere vechi ºi
începutul uneia noi în matematicã în general, ºi
în mecanica celestã, în special.
Haret a demonstrate instabilitatea modelului
problemei cu n-corpuri, însã considerând
frecvenþele ca fiind incomensurabile. Luând în
consideraþie ºi comensurabilitãþile, ºi folosind
seriile Fourier generalizate (care genereazã
soluþii cvasi-periodice), Poincare a demonstrat
divergenþa acestor serii, ceea ce înseamnã
instabilitate în maniera rezultatelor gãsite de
Haret. Rezultatele cercetãrilor întreprinse de
Haret ºi Poincare aratã cã problema stabilitãþii
sistemului solar rãmâne nerezolvatã. Opera lui
Haret marcheazã începutul sfârºitului unei epoci
a încercãrilor exclusiv cantitative din
matematicã.
Haret a mai publicat câteva articole de
astronomie: despre acceleraþia secularã a Lunii
(1880), despre pata roºie de pe Jupiter ºi meteorul
luminos de la 30 noiembrie 1912 (1912).
Spiru Haret poate fi considerat primul
astronom teoretician român din veacul al 19-lea.
Întors în þarã în 1878, Haret este numit
profesor de mecanica raþionalã la Universitatea
din Bucuresti pânã în 1910, când se retrage la
pensie, cedând locul lui Dimitrie Pompeiu
(1873-1954).
Ca ministru al educaþiei, Spiru Haret a emis
decretul de înfiinþare a Observatorului din
Bucureºti, prima instituþie româneascã dedicatã
cercetãrii astronomice.

Activitatea politicã a lui
Spiru Haret între anii
1907-1911
Lect.univ.dr. Gheorghe COSTACHE,
Lect.univ.dr. Denisa BICÃ

Activitatea ºtiinþificã ºi
didacticã a academicianului Spiru
Haret a fost dublatã de cea politicã.
Pãrintele învãþãmântului
modern românesc a intrat în
Parlamentul României la alegerile
din anul 1896 ca deputat de Ilfov. A
fost ministru în 3 guverne
(1897-1910), deputat în 5 parlamente (1896-1912), una din
personalitãþile importante ale
Partidului Liberal, ctitorul curentului
de modernizare ºi reformã a
României, ce-i poartã numele.
Perioada 12 martie 1907  28 decembrie 1910 a fost, atât în plan
intern, cât ºi extern, densã în
evenimente, ce au influenþat
economicul, socialul ºi politicul
României. Vorbind despre momentul
revenirii în parlamentul þãrii, Spiru
Haret caracteriza împrejurãrile: o
þarã întreagã îºi pierduse capul. Pe
unii furia nesocotitã îi ducea mai
departe chiar decât voise ei, încât
ajungeau sã nu mai ºtie nici ce vor,
nici ce fac. Alþii, de frica provocatã
de întâmplãri grave, necunoscute de
generaþiile prezente, cer sã se
sfârºeascã odatã haosul, oricum ºi
prin oricine.
Convins de nevoia gãsirii unor
oameni cari sã aibã curajul a privi
pericolul în faþã ºi a gãsi mijloacele
de a face nici mai puþin decât
trebuia, dar nici mai mult,
ministrul în guvernul naþional

liberal, învestit în 12 martie 1907,
Spiru Haret, a adresat preoþilor ºi
învãþãtorilor din comunele rurale un
apel pe care îl va citi ºi în
parlamentul þãrii: Faceþi sã
înceteze lupta între fraþi! Faceþi-i sã
înþeleagã cã cu focul ºi cu arma nu
se poate îndrepta þara, cã, din
contra, i se pregãteºte peirea!
De reþinut faptul cã în apel nu
se gãsea nici un cuvânt de
ameninþare. Noul ministru al
cabinetului naþional liberal
dezvãluia în discursul þinut în faþa
camerei deputaþilor, din 16 martie
1907, cã însuºi regele poruncise
guvernului sã facã totul pentru ca
sã se aline durerile poporului.
Rãscoala din 1907, deºi era un
eveniment anunþat de ºirul de
miºcãri sociale de la sfârºitul
secolului al XIX-lea, a paralizat
activitatea administrativã a
instituþiilor centrale ºi locale ale þãrii.
Spiru
Haret,
dovedind
cunoaºtere a realitãþii þãrii, face un
apel slujitorilor Bisericii ºi ªcoalei
sã facã toate sforþãrile pentru ca sã
piarã duhul cel rãu dintre oameni.
Dupã ce rãscoala a încetat,
Spiru Haret, printr-o iniþiativã
proprie, a declanºat o acþiune de
cercetare în toate judeþele þãrii în
scopul
depistãrii
cauzelor
declanºãrii rãscoalei.
(Continuare în pag. 8)

ELEMENTE
DE BIOGRAFIE
Prof. univ. dr. Emilian M. DOBRESCU
Facultatea de Sociologie-Psihologie
Secretar ºtiinþific al Secþiei de ºtiinþe economice,
juridice ºi sociologie  Academia Românã
Spiru C. Haret a fost, în opinia
multor intelectuali, personalitatea
cea mai reformatoare a începutului
secolului al XX-lea în România.
S-a nãscut la 15 februarie 1851
la Iaºi. Studiile le-a fãcut la
Dorohoi, Iaºi ºi Bucureºti. În 1862
intrã ca bursier (era copil sãrac, dar
foarte dotat pentru studiu) la liceul
Sf. Sava. În decembrie 1870, deºi
student în anul II la fizicã ºi
matematicã, obþine prin concurs
catedra de matematicã la Seminarul
central. Dupã un an a renunþat la
catedrã pentru a-ºi continua studiile
la Universitate, pe care le terminã
în 1874.
Dupã moda timpului îºi ia
licenþa în matematicã, la Paris, în
1875, apoi, întrecând moda
timpului, licenþa în fizicã, tot la
Paris, în 1876. Devine doctor în
ºtiinþe, tot la Paris, în 1878, cu teza
Sur linvariabilite des grandes axes
des orbites planetaires (Asupra
invariabilitãþii axelor mari ale
orbitelor planetare), ducând mai
departe ºi corectând cercetãrile lui
Laplace, Louis de Lagrange ºi
Denis Poisson asupra varietãþii
axelor orbitelor planetare. Haret
pune în evidenþã, în teza sa, termenii
seculari puri ºi gradul al treilea,
care înfãþiºeazã într-o altã viziune
stabilitatea sistemului planetar.
Eruditul matematician ºi astronom
Jules Henri Poincaré observa
atunci: În 1878, Spiru Haret a
dovedit existenþa termenilor
seculari de gradul III ºi acest
rezultat a provocat o mare uimire.
În 1885, teza de doctorat al lui Haret
este republicatã în Analele
Observatorului Astronomic din
Paris, apoi a fost republicatã de
Poincaré în 1889. Facultatea de
ºtiinþe din Paris trimite o adresã
Ministerului
Cultelor
ºi
Instrucþiunii Publice, felicitând
România, þara care a produs ºi
posedã
asemenea
talente.
Târziu, în 1976, cu prilejul
împlinirii a 125 de ani de la naºterea
lui Spiru Haret, un crater de pe
suprafaþa Lunii, pe coordonatele:
latitudine 59 de grade sud ºi
longitudine 176 grade vest, în partea
lunarã invizibilã, a primit numele
lui Haret. Era primul român
care anunþa valoarea, confirmatã
apoi, a ªcolii româneºti de
matematicã.
(Continuare în pag. 2)

Comisul Costache Haret, tatãl lui Spiru

Ana-Nina, sora lui Spiru Haret

Matache ªtefanovici, bunicul dinspre
mamã al lui Spiru Haret

Adam Haret, unchiul lui Spiru Haret

(...) În 1904 eram copist la Ministerul Cultelor ºi Instrucþiei Publice,
ºi-l vedeam din când în când intrând ori eºind pe coridoarele
întunecoase ale înaltei clãdiri din strada Diaconeselor. Trecea repede
ºi avea totdeauna o înfãþiºare surã ºi rece. Prin birouri soseau din
când în când caetele, în care erau întrebãri scrise de multe ori de
mâna lui. Cerea rãspunsuri precise asupra unor chestii care-l interesau.
Hârtiile care treceau pe supt ochii lui, ºi pe care punea o rezoluþie,
deci nu rãmâneau uitate. Astãzi era o chestie mare, care privea clãdirea
unei ºcoli, mâni afacerea unui umil învãþãtor. Nu-i era strãin nimic
din lucrãrile enormului minister. Aspru, rece ºi precis ca un
matematic Cu toate acestea înfãþiºarea înºela. Omul acesta uscat
în aparenþã era un sentimental. Pe când caetele circulau ºi funcþionarii
le priveau cu bãtaie de inimã, pe când rezoluþiile lui ministeriale scrise
cu slove neregulate ºi mãrunte, trase de-un vârf de ac parcã, provocau
adrese ºi circulãri, care n-aveau un înþeles complect pentru fiecare
serviciu în parte,  din toate, ministrul ºcoalelor dãdea un tot armonic
ºi pregãtea opera lui ºcolarã ºi economicã. La munca aceasta punea
pasiune, durere ºi patriotism. Cu cercurile culturale urmãrea luminarea
norodului; cu întovãrãºirile, ridicarea economicã; cu înmulþirea
ºcolilor, rãspândirea culturii.
Mihail SADOVEANU
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SPIRU C. HARET. ELEMENTE DE BIOGRAFIE
(Urmare din pag. 1)
Spiru Haret putea sã rãmânã în
Franþa profesor universitar. A
preferat sã vinã în þarã, la
Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii
din Bucureºti, unde devine profesor
încã din 1878, în urma unui strãlucit
concurs; din 1882 era profesor de
geometrie analiticã la ªcoala de
Poduri ºi ªosele, devenitã ulterior
Universitatea
Politehnicã.
Profeseazã pânã în 1910, când se
pensioneazã, iar dupã aceea, þine
prelegeri de popularizare la
Universitatea Popularã. În 1910
publicã Mecanica socialã, la Paris,
utilizând pentru prima oarã
matematica pentru explicarea ºi
înþelegerea fenomenelor sociale.
Dar, marile realizãri ale lui
Haret nu s-au produs numai în
ºtiinþã. El aproape ºi-a pãrãsit
creaþia de specialitate, care ar fi
putut fi atât de bogatã, dupã
remarcabilele începuturi, pentru a
se pune la dispoziþia evoluþiei
mediului social cãruia aparþinea.
Tot geniul sãu creator s-a
remarcat aici. Era solicitat, din
1879, de cãtre Ministerul Cultelor
ºi Instrucþiunii Publice. Inspecteazã
ºcoli ºi face rapoarte, prezideazã
comisii de examinare, este membru
în altele. În 1882 este numit
membru în Consiliul Permanent de
Instrucþiune. În 1883, P. S. Aurelian
îl numeºte inspector al ºcolilor. Îl
cunoaºte bine pe D. A. Sturza, mai
ales de la Academia Românã, al
cãrei membru corespondent devine
în 1879. (D. A. Sturza era membru
activ din 1871).
În 1885, D. A. Sturza, ajungând
ministru la Culte ºi Instrucþiune
Publicã, îl cheamã pe Haret ca
secretar general al ministrului.
Haret publicase, cu câteva luni
înainte, un Raport asupra stãrii
ºcolilor, foarte documentat ºi cu un
mare curaj în susþinerea opiniilor.
Cu Spiru Haret lângã el, Sturza
încearcã reorganizarea învãþãmântului, dupã ce mai înainte, pe acelaºi
teren, eºuaserã P. P. Carp, Titu
Maiorescu ºi V. A. Urechia.
Proiectul lui, foarte bine studiat ºi
documentat, va fi un izvor de
inspiraþie pentru reformele lui Take
Ionescu ºi Petru Poni). De pe urma
colaborãrii de acum, Sturza rãmâne
cu un mare respect pentru
capacitatea intelectualã ºi
organizatoricã a lui Spiru Haret ºi,
ulterior, dupã ce ajunge lider al
PNL, va pãstra pentru el o caldã
preþuire. Cu D. A. Sturza în fruntea
guvernului, Spiru Haret va fi de trei
ori ministru al Instrucþiunii Publice,
între 31 martie 1897  11 aprilie
1899, 14 februarie 1901  22 decembrie
1904 ºi 12 martie 1907  29 decembrie 1910, perioadã în care a
reorganizat întregul învãþãmânt
românesc. Ministru atâta timp,
Haret a avut posibilitatea, pe care,
alþi miniºtri ai Instrucþiunii de mai
înainte sau dupã el, n-au avut-o, nici
V. Conta, nici T. Maiorescu sau
D. A. Sturza, Take Ionescu, P. Poni,
C. Mârzescu, S. Mehedinti, P. P.
Negulescu, I. Popovici, aceea de a-ºi
pune legile în aplicare, exemplu rar
în România, al unei opere de mare
continuitate. El s-a devotat cu totul
ºcolii ºi a avut marea înþelepciune
de a ºti sã se facã tolerat de morala
epocii pentru a-ºi înfãptui
realizãrile. Mare în simplitatea
felului sãu de a fi, graþie însuºirilor
sale, Haret a ºtiut sã-ºi gãseascã
colaboratori admirabili ºi sã fie
necontenit înconjurat de încrederea
lor. În guvern era stimat ºi preþuit
de toþi colegii. Nu refuza niciodatã
un serviciu, totdeauna când se
fãceau bugete, ºtiinþa lui
matematicã era o binefacere pentru
guvernele liberale. Modest în
pretenþiile sale, la guvern sau în
afara lui, rãmânea acelaºi om.
ORIGINEA
NUMELUI
«HARET» - dupã ªtiri nouã despre
Spiru C. Haret  lãmuriri, date
biografice ºi scrisori, de economist
D. Furtunã, ªedinþa publicã a
Academiei Române de la 2 iulie 1937).
În privinþa numelui de familie,
Haret, îl aflãm atât la rãzeºii din
Sudul Moldovei, prin þinutul Putnei,
cât ºi în Nordul Moldovei, opinând
cã ar trebui sã ne gândim la
pronunþia popularã «hãrete»
(pentru erete). Filologii îºi vor
spune cuvântul. Noi credem cã, la
origine, avem un nume de botez: la
1 iunie biserica ortodoxã serbeazã
pe Fecioara Harita; la 5 octombrie,
Haritina; la 1 iunie, la 3 septembrie
ºi la 9 septembrie avem în calendar
pe Hariton...
Vom aminti numai faptul
arhicunoscut cã, în vechime, se
obiºnuia, în chip statornic, ca
numele copilului sã fie pus de cãtre
preotul care venea sã citeascã
rugãciunea îndatã dupã naºtere ºi
el îl punea cãutând la finea
Molitfelnicului ce anume sfânt era
în acea zi. Cu mai mare sfinþenie sa respectat obiceiul acesta în
Ardeal; de aceea avem acolo foarte
multe nume de profeþi ºi patriarhi
din Vechiul Testament: Avram,
Moise º.a. Preotul era þinut de
datinã sã punã aceste nume. Tot aºa
a fost ºi cu Harìta, Haritìna, Haret.
Prin satele dorohoiene, gãsim o
mulþime de «A Haretului», «Haret»,

«A Haretei». Documentar, dovedim
acest lucru prin trei mãrturii:
1. într-un act cu data de 1831, din
Botoºani  o hotarnicã  se zice cã
linia merge «pânã în locul Haretului
Gheorghiu»; 2. în pomelnicile
bisericii din Fandolica, jud. Dorohoi,
o ctitorie a familiei Haret, gãsim în
fruntea tuturor pe bãtrânii Haret ºi
soþia sa Sofia; 3. în fine, într-un
contract original, scris cu slovã
chirilicã, având data de 22 aprilie
1849, gãsim semnat de mai multe ori,
cu mânã proprie: «N. Haritu Sardar».
Poporul le-a zis «Haretu» - ei însã
erau conºtienþi pe acea vreme cã e
vorba de zicerea bisericeascã  din
calendarul grecesc la origine
«Harita» sau «Harit» sau «Hariton».
Pentru noi, faþã cu mãrturiile de mai
sus, rãmâne neîndoios cã «Haret», la
origine este un nume de botez.
Cercetãrile d-lui Adamescu
pomenesc despre bunicul Ministrului,
Haralambie Haret, arendaº, cãsãtorit
prima oarã în 1813 ºi a doua oarã în
1820. El are mai mulþi copii, dintre
care cunoscuþi sunt: Mihalache,
Anastasie, Frosa (cãsãtoritã D.
Botez), Costea ºi Adam.
Costea este tatãl lui Spiru C.
Haret. Bunicul ar fi fost pribeag prin
Basarabia dupã 1821, iar la 1835 a
venit din nou în Iaºi, unde este ºi locul
de naºtere al ilustrului nepot (15
februarie 1851).
Costache sau Costea Haret s-a
nãscut la 1820 ºi s-a cãsãtorit în 1850
cu Smaranda, fiica lui Matache
ªtefanovici. Aceste ºtiri sunt foarte
importante pentru legãturile lui Haret
cu Dorohoiul ºi cu Botoºanii.
Comisul Costache Haret a fost
membru al Tribunalului Dorohoi în
18581859, iar copiii sãi sunt cinci:
Spiru, Alexandru, Mihai, Pulheria ºi
Ana...
Am controlat cu luare aminte
actele Tribunalului Dorohoi ºi am
constatat cã tatãl Ministrului a
funcþionat prea puþin timp aici  în
calitate de asesor  în cursul anului
1858. În hotãrîrile de la 6 noembrie
el încã nu apare. Erau numai
magistraþii Iancu Anastasiu (acesta
este Prezident în tot timpul cât va
funcþiona Costache Haret ca asesor
al sãu) ºi Iorgu N. Misihãnescu.
Pentru prima oarã apare Haret
întrun proces, la data de 12
noembrie 1858. Observ douã lucruri
interesante: 1) în hotãrârea ce se dã
atunci, Haret face «osãbitã
socotinþã». O motiveazã cu texte de
legi. ªi foarte des, în toate deciziile
ce vor urma, el face opinie separatã.
Poate cã ºi aceasta este cauza
scurtului timp ce i s-a rezervat sã stea
în Dorohoiul nostru! ºi 2) mai observ
cã la aceastã hotãrâre, ºi în toate
pânã la sfârºit, el iscãleºte cu mâna
proprie: Harit.
Niciodatã Comisul nu-ºi trece
titlul de boierie. El semneazã cu i,
Harit, ºi nu-ºi pune niciodatã numele
de botez Constantin sau Costea, cum
i se zicea. De altfel, ºi fiul sãu,
Ministrul, va semna tot astfel: scurt
ºi cu trãsãturã subþire, tranºantã.
Douã din literele întrebuinþate de
cãtre Comis, în iscãlitura sa, sunt
chirilice (H ºi r) iar trei (a, e ºi t) sunt
latine. Tot aºa semnau ºi colegii lui
ceilalþi; numai Prezidentul, Aga
Anastasiu, era mai progresist decât
toþi, cãci singur el iscãleºte întru totul
cu litere latine.
Forma aceasta «Haretu» este
redatã de cãtrã «directorul»
(grefierul) de atunci, Alecu Ivanovici.
Grefierul rostea astfel pronunþia
cuvenitã. Lumea îi zicea «nobilul
Costache Haretu». Termenul acesta
ne vine înainte, în 18 mai 1859, când,
Comisul înscriindu-ºi pe copilul Spiru
în clasa I la ªcoala Primarã din
Târgul Dorohoi  se înseamnã în
catalog lãmurirea: «fiu al nobilului
Costache Haretu». Cu câteva luni
mai înainte, în aceleaºi acte
dorohoiene, de care se servea zilnic
Comisul nostru, cetim: «Suplica
d-sale nobilului A. Rãut cerând a i sã
face îndestulare atât D-sale cãt ºi la
alþi trei fraþi cu 20 stãnjini pãmânt la
Beceºti, ce sã stãpãnesc de D.
Stolnicul Grigore Brahã (1 oct.
1858)». Am citat în întregime ºi în
graiul lor astfel de acte, ca sã se vadã
bine lumea de Stolnici, Comiºi,
Cluceri, Bani  fãrã bani  rãzeºi cu
puþin stânjeni de pãmânt, dar
totdeauna nobili, ºi în fine Visternicei
 de astã datã cu galbeni mulþi 
dintre ciobanii lui Baºotã, între care
se gãsea în anul Unirii Principatelor
ºi nobilul Costea Haret, om foarte
sãrac, atât de sãrac încât ar displãcea
sã facã uz de titlul boieresc ce i se
dãduse. În actele de mai sus, din
3 septembrie 1859, (...) funcþionarii
îi transcriu numele: Hareto); dar cu
data de 5 septembrie, imediat, când
Haret cerceteazã «din cuvânt în
cuvânt» copia acelui act, cum ºi în 6
octombrie, iscãleºte: «Haritu».
În 27 noiembrie 1859, la finele
unui act de înzestrare, grefierul îi
transcrisese numele: C. Haretu. Dar
el însuºi scrie: «Copia actului de faþã
cercetându-sã din cuvânt în cuvânt,
ºi fiind întocmai cu originalul, se
adevereºte (ss) Haritu».
... Poate chiar copilul  acum de
9 ani  Spiru C. Haret îi va fi calculat,
cu exactitate matematicã  în graiul
semirusesc al acelei vremi în care
pânã ºi slujitorii Tribunalelor purtau
uniforma cãzãceascã. Iar la 28
aprilie 1860, vedem în catalogul

ªcolii Primare cã fiul sãu, Spiru, este
retras din clasa a II-a... Costache
Haret mergând la Iaºi din nou, îºi dã
copilul la ªcoala din Sãrãrie, în clasa
a II-a, ca sã o termine. ªi directorul
scrie în catalog cã: «Spiru Haret, de
9 ani, e fiu al Comisului Costache
Haret
ºi
a
Smarandei
din Iaºi».
Atâta ºtim, cã spre finele vieþii,
tatãl lui Spiru Haret se afla retras la
familia învãþãtorului Cârlãnescu 
rude  ºi cã el se aflã îngropat la
mãnãstirea Râºca. Tãcerea din toate
pãrþile asupra acestui punct ºi
relatãrile biografice cã Spiru C.
Haret a fost susþinut de timpuriu prin
ºcoli de cãtre o mãtuºã a sa din
Bucureºti  sunt indicaþii cã ultimii
ani ai Comisului, tatãl sãu, au fost
ani grei.
... Noi bãnuim cã nici pe departe
nu poate fi vorba de o retragere la
þarã, cum a fost cazul patriotului C.
Negri, care din Ministru  devine 
dupã dorinþa sa modest primar la
Târgu-Ocna. În stingerea lui
Costache Haret la Bogdãneºti-Baia
trebue sã ghicim ceva cu totul trist,
vreo adâncã lovire din partea
duºmanilor. Nedreptãþi de acestea
împotriva unor oameni cari n-aveau
drept arme decât înãlþarea zadarnicã
a mâinilor cãtre cer, au fãcut pe
Postelnicul N. Istrati dela
Rotopãneºti ºi de preotul Grigore
Conta  tatãl filosofului  sã lase cu
jurãmânt înfricoºat ca sã nu se afle
niciodatã la urmaºi fotografia lor. Noi
credem cã în taina despre tatãl
Ministrului Haret trebue sã cetim
ceva din durerea înãbuºitã a
acestora.
Riposta rãzbunãtoare a ilustrului
sãu fiu se ºtie care a fost: muncã
extraordinarã, dedicaþie ºtiinþii pure
ºi închinare devotatã celor umili. În
legãturã cu aceastã simþire pentru
popor, vom rezuma încã o mãrturie
dorohoianã în care apare Comisul
Costache Haret. În calitate de asesor,
întocmeºte, la data de 12 noiembrie
1859, în Dorohoi «catagrafia de
averea miºcãtoare ºi nemiºcãtoare
rãmasã dela rãposatul Prinþip
Panaite Moruzi, aflatã pe moºia
Zvorãºtea». E vorba de moºia
denumitã astãzi Vârful-Câmpului.
Comisul Haret constatã hotarele
acestei moºii, constatã cã rãposatul
Cneaz îºi avusese locuinþa în
Zvorãºtea, unde îºi avea o parte ºi

numai învãþãtorilor, care i se
adresau direct.
Rãspundea tuturor scrisorilor
pe care le primea cu domnule
învãþãtor ºi încheia cu al dumitale
devotat. E lesne de înþeles ce
simþea învãþãtorul cãruia i se adresa
astfel. Îi dãdea impresia clarã cã e
un om util societãþii. Aveau acest
sentiment ºi cei care nu-l scriau, dar
ºtiau cã-l pot scrie, cã e cineva din
lumea înaltã, de acolo de la
Bucureºti, care se intereseazã ºi de
ei, ºi de munca lor.
Scrisorile lui Haret depãºeau
nivelul individual asupra celui care
îi scria ºi se constituiau într-un
fenomen
pentru
întreaga
învãþãtorime ºi pentru mulþi alþii:
preoþi, profesori, cooperatiºti.
Dupã concepþia unora, domnilor,
 spunea Spiru Haret, la
4 decembrie 1903  în Camerã - ar
trebui ca ministrul Instrucþiunii sã
fie un Dalai Lama de care sã nu se

a fi un instigator. El a transformat
învãþãtorul în educator, pe unii chiar
în apostoli. Haret este o dovadã de
ce poate sã facã un om când se
acordã cu vremea sa, când ºtie totuºi
sã se distanþeze de ea prin ideal ºi
când are instituþia ºi instinctul
metodei adevãrate(V. Bancilã).
Pentru a da învãþãtorilor o
pregãtire mai adecvatã, Haret
reorganizeazã ºcolile normale.
Introduce în cadrul lor lucrãrile
practice, agricole (postulând cã
învãþãtorul sã fie sãtean el însuºi
ºi, prin urmare, sã pãstreze iubirea
pãmântului ºi deprinderea de a-l
lucra). În 1903, ridicã numãrul
anilor de studiu de la 5 la 6 ani, ceea
ce a rãmas dupã sine o schimbare
importantã a programelor în aºa fel
încât sã împlineascã un deziderat:
învãþãmânt practic pentru viaþã,
potrivit nevoilor noastre socialeconomice, precum ºi aspiraþiilor
noastre naþionale.

cumpãra pãmânt ca sã poatã deveni
ºi ei gospodari ºi fruntaºi ai satelor).
Prestigiul învãþãtorilor a sporit prin
activitatea lor în cadrul bãncilor
populare ºi al cooperativelor sãteºti.
Din 1900, învãþãtorii îºi þineau
regulat congresul lor, unde discutau
chestiuni la ordinea zilei în
învãþãmântul primar.
La toate Congresele, Spiru
Haret era nelipsit ºi îºi nota în
carnetul sãu orice idee bunã, care
putea fi luatã în seamã. Se declarã
colaboratorul lor, al învãþãtorilor, nu
ºeful lor: Eu privesc pe toþi cei care
fac parte din acest corp ca pe niºte
bãrbaþi meniþi a aduce la îndeplinire
o mare operã. Într-adevãr, corpul
didactic, care în trecut îºi limita
toatã activitatea la treburile pur
ºcolare, azi se manifestã în mod
foarte larg, luând parte însemnatã
în evoluþia activitãþii noastre
sociale. Va rãmâne sã menþineþi
locul înalt pe care l-aþi câºtigat
singuri în faþa lumii. Sunt vorbele
lui Haret, la Congresul învãþãtorilor
de la Bucureºti, din 1904. Li s-a
oferit învãþãtorilor posibilitatea sã
se considere nu doar simpli slujbaºi
al statului, sã-ºi diversifice
ocupaþiile, sã fie elementele cele
mai active ale comunitãþilor în
mijlocul cãrora trãiau, sã atace din
toate pãrþile ignoranþa cum spunea
Florea Cristescu, un învãþãtor din
Roºiorii de Vede, rãspândind cât
mai mult ºi cât mai departe lumina
cea binefãcãtoare a culturii. Pentru
aceasta a introdus în programele
ºcolilor
normale
studiul
contabilitãþii, mãsuri despre
datoriile învãþãtorilor, despre cum
se pregãtea ºi cum se þinea o
conferinþã etc. Dupã absolvire,
învãþãtorii erau chemaþi la
conferinþe judeþene, la cercuri
culturale, la congrese pe þarã. Haret
a iniþiat cãlãtoriile de vacanþã (de
studii), pentru ca învãþãtorii sã-ºi
cunoascã þara ºi sã vorbeascã
elevilor despre ea. Mulþi dintre ei
au ºi lãsat pe hârtie impresiile lor
legate de aceste cãlãtorii de studii.
Pe unii învãþãtori i-a trimis ºi în þãri
strãine, în þãrile Apusului, în
Danemarca, Suedia, Norvegia,
Germania, Olanda, Belgia sau Italia
ºi mulþi dintre aceºtia au ajuns apoi
în fruntea instituþiilor culturale din
þara noastrã.

L-am cunoscut când a fost trimis de Ministerul
Domeniilor sã ridice planul unei moºii în apropiere de
Buzãu. A tras în gazdã la un vecin, care, neavând cele de
trebuinþã pentru primirea unui oaspete atât de simandicos,
a fãcut apel la noi. I-am dat de toate (...), deºi aveam o
gospodãrie ca în vremurile feudale.
Eu eram pe vremea aceea tare zburdalnicã. Circulam din
zori pânã în searã. Haret m-a vãzut jucându-mã cu mingea.
Tinereþea ºi zburdãlnicia mea l-au atras. Peste câteva luni
m-a cerut în cãsãtorie. Cum vezi, un adevãrat coup de
foudre ( ). Deºi mult mai în vârstã decât mine, Haret era
foarte copilãros. Dupã ce ne-am cãsãtorit, multe rude ºi
prietene de ale mele se minunau cã un om atât de serios în
treburile publice poate face nãzbâtiile pe care le fãcea el.
De altfel când era copil, se mutau vecinii din mahala, atât
era de zurbagiu. Mi-aduc aminte cã venisem odatã de la
operã. Vãzusem Faust. ªi întors acasã, în halat ºi în papuci,
s-a apucat sã joace balet cu atâta convingere încât un
papuc i-a zburat drept în fundul sobei. Fãcea fel de fel de
ghiduºii. Îi plãcea nespus ºi cunoºtea toate rolurile din
opere. Le intona fãrã greºealã.
( ) Prietenii cei mai buni au fost Petricã Orleanu, ing.
Mihail Râmniceanu ºi Hârjeu. Nu puteai sã nu iubeºti pe
un om blând ca el. Se purta atât de bine cu þãranii încât
aveau impresia cã moºia lui le aparþinea. Cu servitorii se
purta prieteneºte.
( ) Pe cât era de vesel ºi de mulþumit în casã, pe atât de
mult îl amãra politica. Munca ºi necazurile l-au rãzbit însã.
Lucra uneori noaptea pânã la 3:00-4:00 ºi se deºtepta
devreme. Situaþia lui în partid era dintre cele mai bune. Au
vrut sã îi ofere ºefia când s-a îmbolnãvit D.A. Sturdza.
(Din interviul acordat de Ana Haret lui Radu A. Sterescu,
apãrut în Universul literar din 14 ianuarie 1939.)
fratele sãu, Alecu Moruzi, constatã
apoi cã dupã mãsurãtoarea fãcutã de
cãtre geometrul Costache Braun
Sãrdar, partea lui Beizedea
Panaiotache n-are mai puþin decât
3.517 fãlci ºi 25 prãjini, în valoare
de 84.415 galbeni 18 lei ºi 20 parale.
Socotealã materialã, matematicã, la
care se adaogã cu exactitate miile de
vite, acaretele, morile, iazurile, tot
calcule materiale importante. Dar
cele morale? Aici a locuit Comisul
C. Haret ºi cu familia sa, întrucât este
ºtiut cã soþia sa era nãscutã
ªtefanovici.
Prin opera sa, dar ºi prin felul
sãu de a fi, Spiru Haret a creat în
operã un adevãrat curent,
haretismul. Esenþa lui a constat în
introducerea factorului cultural ºi
economic în masa poporului român,
adicã la sate, servindu-se pentru
aceasta, în primul rând, de
învãþãtori. Metodele folosite de
Haret nu sunt extraordinare. Sunt
luate din arsenalul vremii. Dar a
ºtiut sã le promoveze cu mare
consecvenþã ºi înaltã cunoaºtere a
firii omeneºti. Iatã, de pildã, spre
deosebire de oamenii politici ai
vremii, aproape de toþi, Spiru Haret
are o extraordinar de bogatã
corespondenþã, deopotrivã trimisã
ºi primitã. Pentru cã el, ca nimeni
altul a avut ideea ºi, mai mult decât
atât, a avut îndemnul inimii  sã
rãspundã fiecãrui învãþãtor ºi nu

poatã apropia nimeni ºi nimeni
dintre dascãli sã nu-i poatã vedea
faþa. Concepþiunea mea, d-lor, e
alta: eu cred cã ministrul, oricare
ministru, este dator sã fie în cea mai
aproape atingere cu toþi cei pe care
este chemat sã-i administreze. Sã le
dea îndemnuri ºi sã le dea sfaturi;
sã le dea învãþãminte, sã-i certe
atunci când ei greºesc. Eu aºa fac.
Este o muncã foarte mare pentru
care mi-o dau pentru aceasta, dar
nu-mi pare rãu de dânsa.
Unii chiar au zis cã aceastã
corespondenþã
este
cheia
fenomenului Haret, a haretismului.
Haret avea încredere în oameni ºi
ºtia sã ºi-i facã buni colaboratori.
Nu umbla cu rafinamente de tacticã.
Spiru Haret era dintr-o bucatã. Nu
cãuta admiraþie, ci, eficienþã.
Scrisorile sale sunt pline de sfaturi,
de îndrumãri, de rãspunsuri fãrã
ocoliºuri. Sunt sincere ºi directe.
Nu-l intereseazã scrisoarea ca atare,
care era pentru el un mijloc, ci
conþinutul ei, pe care nici nu s-a
gândit sã-l facã decât simplu ºi
direct. Haret nu fãcea copii la
scrisorile sale, cum se întâmpla cu
Titu Maiorescu, de pildã. El nu scria
pentru posteritate, ci, pentru acea
clipã de viaþã pe care o trãia.
Cu felul sau de a fi, Spiru Haret
a dat demnitatea de care avea
nevoie profesia de învãþãtor, într-o
vreme în care profesorul era bãnuit

Pentru nevoia de informare a
învãþãtorilor creeazã Biblioteca
pedagogicã în cadrul cãreia
tipãreºte, prin Casa ªcoalelor mai
ales, traduceri din literatura
pedagogicã. Examenul de capacitate
este reorganizat, înlãturându-se
probele pur teoretice, care constatau
doar calitatea brutã de cunoºtinþe pe
care le poseda candidatul. În locul
lor s-au introdus probe practice.
Haret a fãcut tot ceea ce era posibil
pentru a da învãþãmântului normal
direcþia cea mai potrivitã acelui timp,
nevoilor naþionale, economice ºi
sociale româneºti: Negreºit nu s-a
spus ultimul cuvânt în materie de
organizare a învãþãmântului normal.
Mai avem multe de fãcut, de adaptat,
de schimbat. Totuºi, ºcolile normale
sunt una din mândriile, din
podoabele cele mai strãlucitoare cu
care mã fãlesc  declara ministrul.
Dupã perioada studiilor, Spiru
C. Haret a dat mijloace învãþãtorilor
sã-ºi construiascã o stare moralã ºi
materialã prin Casa ªcoalelor,
pentru înfiinþarea gospodãriilor lor,
apoi prin Casa de Credit, mijloace
economice ºi ajutor al corpului
didactic, prin concursul pentru
admiterea pe loc a învãþãtorilor, prin
subvenþiile ºi premiile pentru
cercuri, ºcoli de adulþi, lucru
manual, grãdini ºcolare, prin legea
care asimila pe învãþãtori cu sãtenii;
le-a dat celor dintâi dreptul de a

Învãþãtorul trebuie sã fie, dupã
cum spunea Spiru C. Haret, cel puþin
ca intenþie, harnic, modest, devotat
ºi muncitor priceput, muncitor
pentru îndreptarea spre bine a þãrii
noastre. La 24 ianuarie 1908, Haret
declara în Parlamentul României:
M-am strãduit ca din învãþãtori ºi
preoþi sã creez o forþã pe care s-o
îndrept întreagã contra stãrii de
ignoranþã ºi de decãdere a þãrãnimii
sub toate formele ei. A reuºit el?
Nicolae Iorga rezuma gândul foarte
multor români când declara, la
Congresul învãþãtorilor din 1909:
Când vã vorbesc despre el, în semn
de respect, sculaþi-vã în picioare.
Câþi ºtiutori de carte erau în
România? În 1899, recensãmântul
stabileºte 22%, din totalul populaþiei.
În 1909, din 5.047.342 locuitori de
peste 7 ani, 1.986.982 ºtiu carte.
Deci, un procent de 39,4% dintre
aceºtia, iar 106.713 au studii
superioare. Nu era mult. Dar, ºtiinþa
de carte fãcea paºi însemnaþi. O
creºtere, iatã, de 17% în zece ani. Ea
apare ºi mai importantã dacã ne
raportãm numai la populaþia ruralã,
unde de la 15,2% ºtiutori de carte din
1899 se ajunge la 34,7 în 1909.
Progresul se datora atât mersului
natural al lucrurilor, sporului
populaþiei, cât ºi mãsurilor înþelepte
ale lui Spiru Haret. În cele mai multe
state europene de atunci sarcina
învãþãmântului o purtau comunele.

La noi numai partea materialã era pe
seama comunelor, plata corpului
didactic intrând în sarcinile statului.
Haret creeazã mereu noi posturi de
învãþãtori (sporul e circa 200 pe an
între 1896  1910, cu excepþia anilor
1899  1904, ani de crizã). În 1910
erau 4 695 de ºcoli rurale. Alte câteva
cifre: în 1910 numãrul promovaþilor
se ridica la 306 123(in 1894 fuseserã
numai 90 606). Prin circularele sale,
repetate ºi amãnunþite, prin tot felul
de intervenþii determinã ºi o sporire
corespunzãtoare a localurilor de
scoalã. Între 1897  1910 s-au ridicat
în toatã þara 2 343, din care 1980 în
timpul în care Haret a fost ministru.
Cât efort pentru dotarea acestor
localuri! Pentru cã bugetul statului
ºi al comunelor nu îngãduia
împãrþirea gratuitã de cãrþi, dupã
cum se fãcea în unele state, Haret a
dispus editarea lor de cãtre minister
pentru a le face mai ieftine. În felul
acesta a ºi dobândit cam 30 000 lei
pe an cu care dãdea gratuit cãrþi la
cei mai sãraci dintre elevi. În 1903 a
simplificat programul învãþãmântului primar, dând importanþã
materiilor de interes practic. El extinde
însemnãtatea lucrului manual,
legiferatã de Take Ionescu în 1893.
Pune în practicã cu adevãrat
necesitatea unui adevãrat învãþãmânt
agricol. Cât n-a fãcut în aceastã
privinþã! Apelurile sale cãtre
proprietari ºi arendaºi pentru a pune
la dispoziþie pe lângã ºcoli loturi de
cultivat ºi de grãdinã n-au rãmas fãrã
rãspuns în cele mai multe locuri. A
creat posturi de învãþãtori agricoli
ambulanþi, a instituit sãrbãtoare sãdirii
pomului, i-a asociat pe ºcolari la
câºtigul material obþinut din cultura
pãmântului. ªcolile profesionale
agricole ºi comerciale  cu excepþia
celor agronomice ºi silvice 
aparþineau tot de Ministerul
Instrucþiunii Publice ºi Cultelor, nu de
cele ale Industriei ºi Agriculturii.
Aceasta pentru uniformizarea
pregãtirii. Fiecare profesiune îºi avea
ºcoli poprii primare, secundare ºi
superioare. Prin legea din 1898, limba
latinã a fost scoasã din clasele cursului
inferior. Termenul alegerii profesiunii
s-a prelungit pânã la al 15-lea ani de
vârstã. ªcoala secundarã avea, aproape
ca peste tot în Europa, opt clase. Cursul
inferior era unificat în toatã þara.
Organizarea ºcolii secundare
române este cea mai frumoasã ºi cea
mai unificatã din Europa  scria
ziarul Maghiarorzág la 24 martie
1911, uimit cã în România s-a
rezolvat unificarea tuturor ºcolilor
secundare, idee apãrutã în
Germania, dar nici acolo complet
generalizatã. România este acel
stat din Orientul Europei care este
cel mai susceptibil culturii apusene
ºi ºi-o însuºeºte cel mai curat  scria
acelaºi ziar maghiar. Ungaria deja
demult nu-ºi mai îndeplineºte
misiunea de a rãspândi în Orient
cultura apuseanã. Din contrã,
România va fi drept sã se plângã cã
între ea ºi apusul Europei s-a vârât
un stat consumativ care îi împiedicã
progresul ºi acest stat este Ungaria.
România este Japonia Europei, iar
noi suntem imperiul chinezesc în
Europa cuvinte de flatarisire. Ele
nu puteau ascunde realitatea tristã
a milioane de analfabeþi. O povarã
pentru generaþiile ce urmau,
serioasã cauzã de rãmânere în urma.
Geniul organizatoric al lui Haret ºi
al altora era lumina care dãdea
speranþe, dar ºi scotea în evidenþã
întunericul neºtiinþei.
Pentru toata lumea era o
necesitate, pentru Haret era viata
însãºi. Menirea ºcolii era, o ºtiu toþi
sã formeze buni cetãþeni, dar Haret
a voit, ca nimeni altul într-o funcþie
ca a lui atât de responsabilã, sã
formeze cetãþeni români care sã-ºi
iubeascã þara fãrã rezerve ºi sã aibã
încredere în ea ºi în viitorul ei. Cum
era posibil, o spunea adesea, sã
manifeste nepãsãri în zilele mari, de
sãrbãtoare naþionalã sau de ce
fugeau flãcãii satelor cu atâta
groazã (vezi Amintirile din
copilãrie ale lui Ion Creangã) de
datoria de a-ºi sluji patria ca
militari? Cum  spunea Haret în
1905  ºcoala româneascã nu va fi
în stare sã lãmureascã pentru copiii
de români ideea de patrie? Ea nu va
putea sã-i facã sã înþeleagã ce
însemneazã a fi Român? ªcoala
primarã trebuie sã fie adevãrata
scoalã naþionalã sau nu va fi deloc
ªcoala era centrul viu al
societãþii, expresie a acestuia, ºi în
slujba acestuia.
Haret stabileºte criterii mai
limpezi ºi mai judicioase în
recrutarea profesiilor, introduce
inamovibiliatea lor, în 1898
introduce alte metode de învãþare a
limbilor strãine, a istoriei, a
geografiei, ºtiinþelor naturale, de
asemenea a muzicii, în gimnaziu ºi
licee, cautând sã înlãture metode
mecanice ºi sã încurajeze
participarea elevilor.
O mulþime de iniþiative din
viaþa româneascã a vremii au plecat
de la Spiru Haret.
El este cel care a înfiinþat
grãdiniþele de copii în România, cea
dintâi deschizându-ºi porþile la 1
decembrie 1897. Pânã în 1909 erau
168, din care 13 erau urbane (la 2
iunie 1909 a fost promulgata ºi
Legea pentru ºcoalele de copii
mici(grãdinitile de copii)).

Haret încurajeazã cursurile de
ºcoli didactice ºi, efectiv, sub
ministeriatul sãu, cu sprijinul
financiar al ministerului, s-au editat
cãrþi ºcolare de toate felurile ºi
pentru toate materiile de
învãþãmânt. Nu erau toate bune, dar
ele au contribuit la aºezarea
învãþãmântului pe o temelie
ºtiinþificã. Pentru a pune capãt
comerþului de cãrþi de ºcoalã a
oficializat manualele didactice de
curs primar. El nu a mai admis decât
un singur abecedar ºi o singurã carte
de lecturã. Vândute la un preþ
stabilit de minister, s-au adunat ºi
fonduri pentru ajutorarea copiilor
sãraci cu cãrþi ºi rechizite. Desigur,
i s-a putut imputa ministrului cã,
introducând un monopol a suprimat
orice emulaþie între autorii de
manuale, a nimicit concurenþa între
autori ºi editori ºi, implicit, a redus
valoarea manualelor ºcolare. Nu-i
mai puþin adevãrat însã cã mãsura
lui Haret era dictatã de împrejurãri
ºi la vremea ei efectul pozitiv a fost
substanþial.
Ministerul atrage numeroºi
scriitori ca referendari la Casa
ªcoalelor sau conferenþiari la
cercurile culturale sãteºti (create tot
de el). Era ºi un mijloc de a-i ajuta
material. Amintim, printre ei:
Alexandru Vlahuta, George Cosbuc,
Mihail Sadoveanu, St. O. Iosif. În
afara României Pitoreºti, Vlahuþã
scrie, la sugestia lui Haret, Din
trecutul nostru ºi Pictorul
Grigorescu, St. O. Iosif traduce din
operele lui Wagner ºi evocã figura lui
ªtefan cel Mare într-un poem apãrut
în revista Semãnãtorul(nr. 25 din
1905), George Coºbuc scrie Rãzboiul
pentru neatârnare, Al. Macedonski,
O. Goga. Petre Dulfu, Mircea
Demetriad scriu piese de teatru pentru
teatrul sãtesc. Cum lipseau cântecele
patriotice la serbãrile ºcolare, Haret
îl solicita pe Gavril Musicescu, care
îi compune 25 de cânturi. D. Kiriac
vine cu lucrarea Coruri ºcolare, G.
Teodossiu cu Ciripit de pãsãrele. Se
alcãtuieºte ºi o Colecþie folkloristicã
de balade, poezii, obiceiuri, proverbe.
Încep sã se strângã obiecte pentru un
Muzeu de artã naþionalã, în care scop
Ministerul Instrucþiunii cumpãrã casa
pictorului Th. Aman ºi operele lui
Grigorescu. O circularã din 19 aprilie
1903 obliga studenþii ºi ºcolile de arte
frumoase sã pregãteascã, pentru
diploma de absolvire, reproduceri
dupã evenimentele istorice, copii
dupã picturi ºi sculpturi, inclusiv
româneºti.
Haret
susþine
revistele
Convorbiri didactice, Învãþãmântul
primar, Noua revistã pedagogicã,
ªcoala românã, care au pregãtit în
bunã mãsurã corpul primar didactic.
El a creat ºcoli de adulþi (în 1906)
rãspândite pe tot cuprinsul þãrii, a
creat cantinele ºcolare(în Bucureºti
fondul era de 100 000 lei) pentru
copiii lipsiþi de mijloace. Mãsura e,
un bun început. Un pas mare ,
cum scria Lumea nouã la 17 ianuarie
1878. Haret e creatorul propriu-zis
al turismului ºcolar. La 9 ianuarie
emite o circularã cãtre directorii
tuturor liceelor, seminariilor, ºcolilor
normale ºi ºcolilor de fete cerându-le
sã organizeze excursii în timpul
vacanþei. Dupã 1907 turismul
tineretului ºcolar a luat o mare
extindere. Casa ªcoalelor a început
cu elevii merituoºi ºi sãraci. Tot la
iniþiativa ministrului încep sã se
organizeze concursuri ºcolare de
oinã pe locul actualului stadion al
Tineretului, iar educaþiei fizice i se
acordã o importanþã mult mai mare
decât pânã atunci.
În 1904, el înfiinþeazã ªcoala
superioarã de arhitecturã ºi, tot
atunci, Comisia monumentelor
istorice. Tot Haret creeazã ºi Comisia
istoricã a României, la 20 februarie
1910. Ea urma sã publice ediþii de
cronici, de documente interne, de
cronici strãine în legãturã cu þãrile
strãine în legãturã cu þãrile române,
vechi documente literare. Ministerul
o înzestreazã cu 25 000 lei anual. E
vorba, declara el, sã se facã o lucrare
de ºtiinþã, care costã mai nimic, pe
lângã însemnãtatea ei, dar care trebuia
sã se facã numaidecât, pentru ca
istoria þãrii noastre sã nu se mai
clãdeascã pe lucruri de fantezie, ci pe
documente sigure ºi neîndoioase.
Curios, doar proiectul de lege iniþial,
aprobat de Adunarea Deputaþilor la
2 martie 1909, e respins de Senat la
23 martie 1909, fãrã sã fi luat cineva
cuvântul! Spiru Haret nu dezarmeazã
ºi, folosind suma de 25 000 lei,
înfiinþeazã comisia prin decizie
ministerialã, la 23 mai 1909, numind
ca membru pe I. Bogdan, D. Onciul,
I. Bianu, C. Giurescu. D. Russo.
Primul era preºedinte, iar,
Al. Lepedatu, secretar. În ianuarie
1910, ministru revine cu proiectul de
lege ºi, de data aceasta trece.
Istoriografia româna s-a ales astfel cu
o instituþie extrem de folositoare, care
a funcþionat pânã în 1938, editând
Buletinul comisiunii istorice a
României.
Constantin Brâncuºi, care l-a
cunoscut personal pe Spiru Haret,
fiind solicitat sã facã o machetã
pentru statuia acestuia, a prezentat
o simplã fântânã. Pentru el aºa
fusese Haret, un izvor de apã vie.
Aºa a fost, într-adevãr, pentru naþia
lui: un izvor dãtãtor de viaþã.
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160 de ani de la naºterea lui Spiru Haret
20 de ani de la înfiinþarea Universitãþii Spiru Haret


Lacuna legii poate fi definitã ca fiind omisiunea legii de a rezolva
o problemã care ar trebui în mod necesar sã fie rezolvatã. Imperfecþiunea
legii nu se confundã cu lacuna sa. Distincþia se aratã importantã din
punct de vedere practic, cãci doar lacunele pot fi completate de interpret,
nu ºi celelalte imperfecþiuni. Existã douã metode posibile prin care
judecãtorul descoperã lacunele  au dezvoltat, în comunicarea
SOLUÞIONAREA PROBLEMEI LACUNELOR LEGII, conf. univ. dr.
Constantin Diaconu ºi asist. univ. dr. Adina Turcu-ªtiolicã.



Marian Budã, judecãtor Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, în
PROBLEMA CONFLICTULUI NEGATIV DE COMPETENÞÃ ÎNTRE
DOUÃ SECÞII SAU DOUÃ COMPLETE SPECIALIZATE ALE
ACELEEAªI INSTANÞE, a demonstrat cã, în condiþiile în care
problema existenþei sau inexistenþei conflictului negativ de competenþã
între douã secþii sau între doua complete specializate ale aceleiaºi instanþe
este extrem de controversatã în practica instanþelor judecãtoreºti, între
douã secþii sau între douã complete specializate ale aceleiaºi instanþe
existã conflict negativ de competenþã, chiar în condiþiile legislaþiei actuale.



Prof. univ. dr. Constantin Belu, Facultatea de Drept ºi ªtiinþe
Administrative, Universitatea din Craiova, în CONSIDERAÞII PRIVIND
ÎNCHEIEREA ªI EXECUTAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE
MUNCÃ, a spus:Contractul de muncã s-a desprins, prin specificitatea
sa, din suita contractelor civile, determinând constituirea dreptului muncii
ca ramurã distinctã de drept. Contractul colectiv de muncã este convenþia
încheiatã între patron sau organizaþia patronalã, pe de o parte, ºi salariaþi,
reprezentaþi prin sindicate ori în alt mod prevãzut de lege, de cealaltã
parte, prin care se stabilesc clauze privind condiþiile de muncã,
salarizarea precum ºi alte drepturi ºi obligaþii ce decurg din raporturile
de muncã.



Magistrat dr. Denis Gabriela Ghervase, preºedinte Judecãtoria
Craiova, ºi comisar ºef de poliþie drd. Silviu Vãcaru, ºeful Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organizate Craiova, au prezentat
PRINCIPIUL NON BIS IN IDEM ÎN CONTEXTUL CONVENÞIEI
DE PUNERE ÎN APLICARE A ACORDULUI SCHENGEN: Principiul
non bis in idem nu este un principiu specific instituþiei extrãdãrii, dar
este specific întregii activitãþi de cooperare judiciarã internaþionalã în
materie penalã ºi poate fi definit ca fiind acea regulã de drept conform
cãruia nimeni nu are voie sa fie citat din nou în faþa instanþei sau pedepsit
într-o altã acþiune penalã pentru aceeaºi faptã penalã pentru care a fost
deja condamnat sau achitat conform legii ºi procedurii penale a unui
stat.



În investigarea criminalisticã, versiunea este rezultatul unui proces
logic ºi complex de analizã, bazat pe descoperirea ºi interpretarea
elementelor ce furnizeazã informaþii menite sã conducã la aflarea
adevãrului într-o cauzã penalã. Pe baza datelor administrate, se emit
presupuneri, se dau diferite explicaþii privitoare la fapta comisã, modul
de sãvârºire, persoana fãptuitorului, formele de participaþie, intenþia de
ascundere a urmelor infracþiunii, forma de vinovãþie, mobilul ºi scopul
urmãrit, cauzele ºi condiþiile generatoare sau favorizatoare la sãvârºirea
faptei  a subliniat, în VERSIUNEA  FACTOR DETERMINANT ÎN
ACTIVITATEA DE INVESTIGARE CRIMINALISTICÃ, asistent univ.
dr. Ionel Sandu



Repausul sãptãmânal este un drept de care se bucura orice angajat
indiferent de natura muncii sale. În lucrarea ACORDAREA
REPAUSULUI SÃPTÃMÂNAL ÎN MOD NEDISCRIMINATORIU,
lector univ. dr. Maria Sofia Pagarin, a analizat problematica repausului
sãptãmânal, al salariaþilor  funcþionari publici cu statut special al cãror
program de lucru impune prezenþa acestora la serviciu mai mult de opt
ore. Conform dispoziþiilor legale specifice, durata normalã a programului
de lucru este de opt ore pe zi ºi patruzeci de ore pe sãptãmânã cu un
repaus de odihnã sãpãamânal de douã zile sau douãsprezece ore de lucru
program în cursul zilei, urmate de douãzeci ºi patru de ore timp liber;
douãsprezece ore de lucru program în cursul nopþii, urmate de patruzeci
ºi opt de ore timp liber.



Lect.univ.dr. Gheorghe COSTACHE a prezentat RESPECTAREA
DREPTURILOR OMULUI ÎN VIZIUNEA TRATATULUI DE
REFORMÃ AL UNIUNII EUROPENE în care, printre altele, a spus:
Pânã la al Doilea Rãzboi Mondial, legile fundamentale din majoritatea
statelor conþineau prevederi ample referitoare la drepturile omului, însã,
exceptând prohibiþia sclaviei ºi protecþia minoritãþilor, drepturile
fundamentale ale omului nu au cãpãtat o dimensiune juridicã
internaþionalã. Tragedia milioanelor de oameni, deveniþi victime în timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial, a dezvãluit un adevãr de o simplitate
zguduitoare : rãzboiul nu ar fi putut avea loc dacã în toate þãrile s-ar fi
respectat drepturile ºi libertãþile fundamentale ale omului. Acest concept
este valabil în cazul tuturor rãzboaielor omenirii indiferent ce motiv ar fi
invocat.
Înþelegând pe deplin acest adevãr, Adunarea generalã a Organizaþiei
Naþiunilor Unite, a adoptat la 10 decembrie 1948 Declaraþia Universalã
a Drepturilor Omului.



Cunoaºterea culturii organizaþionale determinã valorificarea
componentelor specifice sau, intervenþii calificate pentru modificarea
unor elemente perturbatoare în scopul optimizãrii climatului de muncã
ºi, pe termen lung, în scopul dezvoltãrii organizaþionale, evitându-se
conflictele de muncã. În acest context, cultura organizaþionalã poate
constitui latura psihologicã a organizaþiei dar ºi contextul socio-juridic
în care personalul medico-sanitar presteazã activitatea  este rezumatul
comunicãrii lectorului univ. dr. Adriana Elena Belu IMPACTUL
CULTURII ORGANIZAIONALE ASUPRA CONFLICTELOR DE
MUNCÃ ÎN ORGANIZAÞIILE PUBLICE SANITARE. STUDIU DE
CAZ.



EVOLUÞIA DREPTURILOR ªI LIBERTÃÞILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI ÎN ROMÂNIA, autoare lect. univ. dr. Ana
Maria Munteanu ºi lect. univ. dr. Cristiana Ecaterina Banu, a adus în
discuþie faptul cã: În lumea contemporanã, instituþia drepturilor omului
reprezintã o cerinþã majorã, în timp ce concepþiile cu privire la drepturile
omului au suferit importante modificãri, în prezent, instituþia arãtatã fiind
consideratã deosebit de complexã. În România, concepþiile privind
drepturile omului s-au cristalizat ºi afirmat în procesul înfãptuirii
aspiraþiilor de libertate ºi unitate naþionalã. Având în vedere toate aceste
aspecte, articolul de faþã îºi propune o scurtã analizã a evoluþiei
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului, atât pe plan intern,
cât ºi internaþional.



PERSOANA FIZICÃ ªI CAPACITATEA JURIDICÃ a fost tema
prezentatã de lect. univ. dr. Andreea-Livia Troanþã-Rebeleº-Turculeanu:
Pentru a fi subiecte de drept persoanele trebuie sã aibã capacitatea
juridicã. Prin capacitatea juridicã a persoanelor se înþelege, în general,
aptitudinea acestora de a avea drepturi ºi obligaþii ºi de a fi subiecte de
drept în raporturile juridice. Capacitatea persoanelor, definitã în acest
mod, poate fi denumitã capacitatea generalã sau capacitatea civilã. Actul
normativ care guverneazã subiectele de drept în general ºi pe cele de
drept civil în special, este Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele
fizice ºi persoanele juridice. În art. 4 al acestui decret se vorbeºte despre
capacitatea civilã care este recunoscutã tuturor persoanelor: Sexul, rasa,
naþionalitatea, religia, gradul de cultura sau originea nu au nici o
înrâurire asupra capacitãþii.
De aici putem trage concluzia cã de regulã, capacitatea persoanelor
poate varia în funcþie doar de natura ºi ramura de drept, de care aparþine
raportul juridic.



Troanþã Rebeleº Turculeanu Teodor Dragoº, în CONSIDERAÞII
PRIVIND GUVERNAREA GLOBALÃ ªI DREPTUL ADMINISTRATIV GLOBAL.PRINCIPII ªI STANDARDE GLOBALE ÎN
DOMENIUL GUVERNÃRII ªI ADMINISTRAÞIEI PUBLICE a
evidenþiat: Studiile asupra guvernãrii globale1, eforturile de sistematizare
a studiilor din diverse sisteme (naþionale, transnaþionale ºi
internaþionale), au condus de curând la introducerea unor noi concepte
în diferitele medii academice din domeniul ºtiinþelor sociale. În contextul
globalizãrii, a dezvoltãrii continue în domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei, a

Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova ºi
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, Craiova au
organizat simpozionul 20 de ani de la înfiinþarea Universitãþii
Spiru Haret, în prezenþa cadrelor didactice, studenþilor,
masteranzilor celor douã facultãþi ºi a unor prestigioºi invitaþi.
Cuvântul de deschidere a manifestãrii a aparþinut profesorului
univ. dr. Gheorghe Bicã. Au susþinut alocuþiuni invitaþii: prof.
univ. dr. Ovidiu Ghidirmic  ªcoala doctoralã în ºtiinþe filologice
Alexandru Piru din Craiova, ambasador Petre Gigea-Gorun,
profesor Constantin Pãun  Colegiul Naþional Vocaþional Elena
Cuza; dr. ec. Florian Buzatu  director SIF Oltenia, economist
Eugen Cãlinoiu  director general DGFPS Dolj, economist Sorin
Iordache  consilier municipal, Craiova, economist Dorel
Pãtraºcu  director Banca Transilvania, conf. univ. dr. Nicuºor
Stanciu  director CEC Craiova.
Au fost prezentate comunicãrile:
 prof. univ. dr. Gheorghe Bicã,  decan al Facultãþii de
Drept ºi Administraþie Publicã Craiova, ºi conf. univ. dr.
Roxana Radu  Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã a
Universitãþii Nicolae Titulescu din Craiova:De la reforma lui
Spiru Haret la reforma actualã din învãþãmântul românesc
 conf. univ. dr. Simion Ciunã  prodecan al Facultãþii de
Management Financiar Contabil Craiova:Spiru Haret sociolog
 lect. univ. dr. Mãdãlina Constantinescu  Facultatea de
Management Financiar Contabil Craiova: Spiru Haret astronom
 prof. univ. dr. Cezar Avram  director al Institutului de
Cercetãri Socio-Umane C.S. Nicolãescu Plopºor- Academia
Românã: Activitatea ºi operele de reformare ale lui Spiru Haret
 conf. univ. dr. Laura Ungureanu  Facultatea de Management
Financiar Contabil Craiova: Spiru Haret - matematician

 lect. univ. dr. Gheorghe Costache ºi lect. univ. dr. Denisa
Bicã  Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Craiova:
Activitatea parlamentarã a lui Spiru Haret între anii
1907-1911
 conf. univ. dr. Nicu Vintilã  Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã Craiova: Spiru Haret ºi criza
bisericeascã
 dr. Georgeta Ghionea ºi dr. Narcisa Mitu  cercetãtori
ºtiinþifici .III ai Institutului de Cercetãri Socio-Umane: C.S.
Nicolãescu Plopºor - Academia Românã: Modernizarea
satului doljean în viziunea lui Spiru Haret
 conf. univ. dr. Ion-Viorel Matei  decan al Facultãþii de
Management Financiar Contabil Craiova ºi asist. univ. Lenuþa
Nuþu al Facultãþii de Management Financiar Contabil Craiova:
Universitatea Spiru Haret  continuatoarea spiritului haretist
 asist. univ. dr. Militaru Petriºor  Facultatea de
Management Financiar Contabil Craiova: Spiru Haret  spirit
transdisciplinar
 prof. univ. dr. Gheorghe MIHAIL  ºef de catedrã la
Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova: Spiru
Haret  destin psihologic ºi destin semnificativ
Organizatorii simpozionului au fost prof. univ. dr. Nicu
Vintilã ºi prof. univ. dr. Ghorghe Mihail. Coordonatorul
volumului omagial, care va fi editat, este lect.univ. dr. Maria
Sofia Pagarin. Prin amabilitatea organizatorilor, în numãrul
prezent ºi în cele viitoare ale Opiniei naþionale vom publica
interesantele comunicãri prezentate.
De asemenea, tot la Craiova au fost prezentate rezultatele
cercetãrii ºtiinþifice, în domeniul DREPT, ale cadrelor didactice
ºi practicienilor din acest domeniu, manifestare a cãrei prezentare
succintã vã oferim în pagina de faþã.

convenþionalã) contractul de locaþiune înceteazã prin: denunþarea
unilateralã; expirarea termenului; rezilierea contractului pentru
neexecutare; pieirea bunului închiriat; desfiinþarea (desfacerea) titlului
locatorului; în anumite condiþii ºi încetarea prin efectul înstrãinãrii, prin
acte între vii cu titlu particular a lucrului dat în locaþiune ºi, conform lit.
c), art. 903 C. civ. R.M., în alte cazuri prevãzute de lege sau contract. În
ceea ce priveºte transmisiunea mortis causa a lucrului dat în locaþiune,
trebuie precizat cã nici moartea locatorului ºi nici cea a locatarului nu
atrage dupã sine încetarea contractului. De aici, rezultã cã drepturile ºi
obligaþiile trec asupra moºtenitorilor  legali sau legatari universali, cu
titlu universal, ori cu titlu particular.



De NECESITATEA ASIGURÃRILOR a convins asist.univ.drd.
Mirela Loredana ªtiolicã: Evoluþia asigurãrilor a apãrut în paralel cu
cea legislativã ºi economicã þinând cont ºi de formele de comerþ.
Necesitatea asigurãrilor este o problematicã larg ºi intens discutatã.
Asigurãrile sunt esenþiale pentru bunãstarea ºi prosperitatea Europei.
Rolul acestora este de a proteja societatea ºi aºa cum dovezile empirice
au arãtat, o afacere prosperã a asigurãrilor conduce la înflorirea
economiei.
Asigurãrile promoveazã creºtere printr-o varietate de moduri fãrã
evoluþiilor majore înregistrate la început de secol XXI, importante grupuri stabilitate ºi realizarea spiritului de antreprenoriat, promoveazã folosirea
de cercetare interdisciplinare ºi reputaþi specialiºti în domeniile ºtiinþelor durabilã a resurselor ºi reduce tensiunea din buget asigurând servicii
juridice, administrative, politice, precum ºi alte ºtiinþe sociale au deschis publice de calitate.
noi domenii de cercetare care suscitã profund interes la nivel global.
TUTELÃ ADMINISTRATIVÃ, autor lect. univ. drd. OanaProprietatea ºi dreptul de proprietate au constituit, de-a lungul Manuela Dincã analizeazã tutela administrativã, aceastã instituþie
timpului, un izvor inepuizabil de teorii, dispute ºi controverse în rândul reprezentând un alt sistem intermediar de realizare a scopului social al
teoreticienilor ºi practicienilor dreptului. Relaþia dintre individ ºi societãþii umane, acela al binelui public, care acþioneazã în concret asupra
proprietate este una atât de complexã, încât aproape niciun demers juridic activitãþii organelor reprezentative ale administraþiei publice. Deºi nu
nu a reuºit sã o descrie în toate aspectele sale. În doctrina juridicã s-a este reglementatã expres de Constituþie, dar nici de Legea administraþiei
afirmat cã proprietatea face parte integrantã din personalitatea publice locale 215/2001, totuºi tutela administrativã este o instituþie a
subiectului de drept sau cã existã o legãturã indisolubilã între proprietate dreptului public în baza cãreia autoritatea centralã a administraþiei
ºi libertate, ca atribut esenþial al personalitãþii umane, de multe ori publice (Guvernul sau Ministerul de Justiþie) ºi reprezentanþii locali ai
punându-se chiar semnul egalitãþii între aceste douã noþiuni - a demonstrat acesteia, au dreptul de a controla activitatea autoritãþilor administraþiei
asist. univ. drd. Bogdan Ghidirmic în lucrarea SEMNIFICAÞIA publice locale, autonome, descentralizate.
ABSOLUTISMULUI DREPTULUI DE PROPRIETATE
Asist.univ. drd. Sandu Adriana Magdalena ºi asist.univ.drd. Vigaru
În ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND Roxana, Universitatea Spiru Haret Bucureºti, în COOPERAREA
GARANTAREA CONSTITUÞIONALÃ A AUTONOMIEI LOCALE ÎN PENALÃ EUROPEANÃ ÎN MATERIA EXTRÃDÃRII. COOPERAREA
ÞÃRILE UNIUNII EUROPENE lect.univ.drd. Alina Elena Tãnãsescu a EUROPEANÃ ÎN DOMENIUL COMBATERII CORUPÞIEI, au cãutat
demonstrat cã autonomia localã este dreptul ºi capacitatea efectivã elemente specifice ºi instrumente juridice de realizare a cooperãrii penale
pentru colectivitãþile locale sã reglementeze ºi sã administreze, în cadrul europeane
legii, pe propria rãspundere ºi în profitul populaþiei respective, o parte
importantã a treburilor publice.
Lect. univ. dr. Mariana Ciocoiu apreciazã în CONTRIBUTII
Autonomia localã este conceputã în context european ca un element JURIDICE IN VEDEREA PROTECTIEI SI OCROTIRII COPILULUI
component al principiilor democratice comune tuturor statelor membre cã: Reglementarea juridicã a drepturilor omului pe plan naþional ºi
ale Consiliului Europei, care prin reglementarea ei legalã ºi aplicarea internaþional a dus la un numãr mare de reglementãri, atât interne, cât
concretã face posibilã descentralizarea puterii. Conceptul de autonomie ºi externe, în privinþa drepturilor ºi libertãþilor omului au creat cadrul
localã a fost definit prin intermediul Cartei europene pentru autonomie juridic necesar afirmãrii drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale
localã, semnatã la 15 octombrie 1985 la Strasbourg, care a intrat în vigoare omului, dar ºi cadrul juridic necesar pentru asigurarea, prin mijloace
la data de 1 septembrie 1988
naþionale ºi internaþionale, a respectãrii drepturilor respective.












Orice subiect de drept trebuie sã rãspundã de actele sale,
asumându-ºi consecinþele ce decurg din angajamentele pe care ºi le ia
sau din încãlcarea unor obligaþii juridice. În dreptul modern, rãspunderea
juridicã reprezintã un principiu fundamental al dreptului. Totodatã,
rãspunderea juridicã este un fenomen social determinând un anumit
comportament al individului faþã de semenii lui ºi societate- a argumentat,
în FORMELE RÃSPUNDERII JURIDICE, asist. univ. drd. av. Iulia Þãpuº



Orice abordare a proprietãþii intelectuale, fie ea de domeniul
juridic, economic sau de domeniul moralei, trebuie sã þinã cont de
diferenþa fundamentalã dintre idee ºi bun tangibil. Date fiind
caracteristicile esenþiale ale creaþiei, de-a lungul timpului au existat mai
multe încercãri de teoretizare a protecþiei proprietãþii intelectuale,
punctele sensibile fiind principiile juridice, economice, filozofice sau chiar
noþiunile tehnologice. Plecând de la aceste idei lect.univ.dr. Sorin
Stãnciulescu a elaborat ºi a prezentat: APRECIERI PRIVIND
În ELEMENTE DE POLIFONIE ÎN DISCURSUL LITERAR AL CARACTERUL
MULTIDI-MENSIONAL
AL
NATURII
SCRIITORULUI DUMITRU ÞEPENEAG, asist. univ. drd. Mihaela PROPRIETÃÞII INTELECTUALE
Geanina Popescu a vizat evidenþierea ºi descrierea lingvisticã, cu ajutorul
unor noþiuni fundamentale ale teoriei enunþãrii ºi ale analizei de discurs
Lect.univ.dr. Denisa Loredana Bicã a dezvoltat ASPECTE
actuale din spaþiul francofon, a structurilor polifonice, care fac trimitere PRIVIND MOªTENIREA ÎN DREPTUL CIVIL ROMÂN: Este cunoscut
la o pluralitate de voci, explicite sau implicite, din discursul literar al faptul cã transmisiunea prin moºtenire nu este o instituþie de creaþie
scriitorului român contemporan de expresie francezã, Dumitru Þepeneag, recentã, ci ea a apãrut încã din timpuri strãvechi, perpetuându-se, cu
întrucât acestea participã împreunã la construcþia ansamblului textual modificãrile inevitabile impuse de permanenta transformare ºi evoluþie
finit ºi îi conferã semnificaþie.
a societãþii, pânã în timpurile noastre. Din punct de vedere juridic,
moºtenirea este un mijloc specific de dobândire sau transmitere a
Cel de-al treilea paragraf al art.288 TFUE prevede cã o directivã proprietãþii pentru cauzã de moarte (de mortis causa), ea reprezentând
este obligatorie în ceea ce priveºte rezultatul ce trebuie atins de cãtre transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate cãtre una sau
fiecare dintre statele membre cãrora se adreseazã însã lasã la latitudinea mai multe persoane aflate în viaþã, care pot fi persoane fizice, juridice
autoritãþilor naþionale alegerea formei mãsurilor necesare ºi metodele sau chiar statul.
de atingere a rezultatului prescris. Obligaþiile conþinute de directive sunt
formulate în mod obiºnuit sub forma unor instrucþiuni adresate statelor
membre. Aceste obligaþii trebuie sã fie transpuse în legislaþia internã în
interiorul unor limite de timp stabilite prin însãºi directiva în cauzã. În
domeniul protecþiei mediului se ridicã o serie de probleme juridice
specifice privind transpunerea directivelor europene de mediu, aceste
aspecte urmând a fi analizate în cadrul prezentului studiu  este rezumatul
lucrãrii PROBLEMATICA OBLIGAÞIEI DE TRANSPUNERE A
DIRECTIVELOR EUROPENE DE MEDIU ÎN LEGISLAÞIA
INTERNÃ prezentatã de asist.univ.dr. avocat Elena Alexandra ILINCA .







Ideea de prevenire nu este nici pe departe nouã. În prezent,
conceptul de prevenire ocupã un spaþiu foarte larg. El este utilizat în
toate ramurile ºtiinþelor penale, fãrã sã i se confere însã întotdeauna
aceiaºi accepþiune. Asist. univ. drd. Oana Gabriela Dumitrache a oferit
CLARIFICARI CONCEPTUALE  DIFERENÞA ÎNTRE CONCEPTUL
DE PREVENIRE ÎN DREPTUL PENAL ªI CONCEPTUL DE
PREVENIRE ÎN CRIMINOLOGIE.



Rãzvan Lazãr, prezentând TERMENUL REZONABIL AL
ARESTÃRII PREVENTIVE ÎN LUMINA CEDO, a subliniat: Libertatea,
ca stare de fapt într-o societate civilizatã, se concretizeazã prin
multitudinea de drepturi pe care aceastã noþiune le conferã individului,
respectiv, libertatea de a acþiona ºi de a se miºca liber, de a nu fi reþinut
sau arestat decât în cazurile expres prevãzute de lege. Astfel, libertatea
constituie posibilitatea de a acþiona , în funcþie de împrejurãri, dupã
propria voinþã, în limitele impuse de lege.
Necesitatea apãrãrii acestui drept fundamental a constituit, în ultima
jumãtate de secol, o preocupare constantã a statelor europene, acestea
aderând la ideea cã libertatea trebuie sã fie protejatã prin garanþii
specifice.
În lucrare, vor fi exemplificate raþiunile pentru care libertatea
reprezintã un drept fundamental, o garanþie, dar ºi o necesitate a unei
societãþi civilizate.



MODALITÃÞILE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE
LOCAÞIUNE. O ANALIZÃ PRIN PRISMA REGLEMENTÃRILOR
LEGALE DIN ROMÂNIA ªI UNELE ÞÃRI DIN EUROPA  a fost tema
cercetãrii asist univ. dr. Paul Robert Titulescu ºi asist. univ. drd. Manuel
Cristian Firicã: Pe lângã acordul de voinþã al pãrþilor (rezilierea
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Analiza sistemului bancar românesc
în contextul crizei economice
Lector univ. dr. Florin COMAN
Activitatea bancarã se desfãºoarã în
România prin societãþi bancare româneºti ºi prin
sucursale ale bãncilor strãine. Numãrul
societãþilor bancare româneºti tinde spre zero,
în prezent acesta fiind nesemnificativ.
Criza economicã în România ºi-a arãtat
primele semne încã din trimestrul al III-lea al
anului 2008. Încercãrile de reformã, care ºi
acum tot la acest stadiu se regãsesc, nu au condus
la o ieºire din aceastã crizã continuã.
În toatã aceastã perioadã au fost suficiente
voci care au spus cã una dintre cauzele care a
condus la adâncirea crizei economice din
România a fost reprezentatã de activitatea
desfãºuratã de sucursalele bãncilor strãine.
Investitorii strãini au descoperit în România
un loc de îmbogãþire rapidã, indiferent de
domeniul de activitate al acestora. Este foarte
important de evidenþiat un exemplu extrem de
simplu: în orice þarã dezvoltatã, în perioada
sãrbãtorilor de iarnã, preþul la bunurile
comercializate înregistreazã reduceri, pe când,
în România, preþurile cresc.
Sã vedem cum este reflectatã imaginea
societãþilor bancare, în aceastã perioadã de crizã,
în paginile presei economice româneºti.
Perioada reprezentatã de anul 2007 ºi, mai
apoi, de prima jumãtate a anului 2008 a fost
caracterizatã în special de acordarea cu lejeritate
de cãtre societãþile bancare (unele într-o mãsurã
mai mare, altele într-o mãsurã mai redusã) a aºa-

ziselor credite cu buletinul. Astfel, profiturile
bãncilor au înregistrat creºteri deosebite, care au
fost repatriate. Societãþile bancare în dezvoltarea
lor s-au bazat în toatã aceastã perioadã, într-o micã
mãsurã pe fonduri proprii ºi într-o mare mãsurã
pe resursele financiare atrase de la persoane fizice
ºi juridice, inclusiv de la alte societãþi bancare
româneºti ºi Banca Naþionalã Românã (BNR).
Persoanele fizice, în goana lor de creºtere a
confortului, au accesat acest produs bancar în
mod excesiv, ajungând astãzi, în condiþiile aspre
ale crizei economice, sã nu poatã rambursa
sumele împrumutate.
Mugur Isãrescu, Guvernatorul BNR,
sublinia urmãtoarele:
 circa 50% din populaþia activã a României
a luat credite, numãrul împrumutaþilor ridicânduse la 4,5 milioane de persoane;
 în intervalul 2007-2009 s-au cumpãrat un
milion de maºini noi, în valoare de 17 miliarde
euro, acestea pe lângã alte bunuri de folosinþã
îndelungatã, ca frigidere, maºini de spãlat etc.
Cele menþionate anterior au fost posibile ca
urmare a atitudinii bãncilor de a lua bani de la
bãncile mamã ºi de a le da românilor pentru achiziþia
de bunuri de consum, pe de o parte, ºi ca urmare a
creºterilor salariale ale românilor pe de altã parte.
Acuzelor în baza cãrora bãncile din
România sunt vinovate pentru 22 de miliarde
euro din totalul datoriei externe de 90 de miliarde
euro guvernatorul BNR le rãspunde cã
într-adevãr bãncile s-au comportat ca un broker
care lua bani de la bãncile mamã ºi îi dãdea apoi
românilor ca sã îºi ia maºini ºi frigidere dar ºi
eu cred cã, la întrebarea cine a îndatorat
România, trebuie sã avem în vedere cã bãncile
au fost intermediari, putem spune cã a ademenit
populaþia, dacã suntem rãi, dar nu s-au
împrumutat ele ca sã îndatoreze România, s-au
împrumutat românii (Bursa, 25.11.2010).
În goana dupã profituri imediate bãncile nu
au þinut cont în activitatea de creditare tip  credit
cu buletinul de riscurile majore ale unor astfel
de operaþiuni. Dupã o perioadã favorabilã
acþionarilor bãncilor, iatã cã în prezent se pune
problema creºterii cheltuielilor bancare ca
urmare a nerambursãrii la scadenþã a ratelor
bancare de cãtre persoanele fizice împrumutate,
lovite de efectele crizei economice ºi de mãsurile
guvernanþilor de contracarare ale acestora.
Astfel, au început a fi luate o serie de mãsuri
de restructurare a sistemului Bancar. Potrivit
site-ului www.zf.ro:
 reþeaua naþionalã de unitãþi bancare s-a
redus cu 48 în trimestrul al treilea al anului 2010,
rãmânând pe piaþã cu 6.187 de sucursale ºi
agenþii, faþã de luna decembrie a anului 2008,
numãrul acestora scãzând cu 365 de unitãþi.
 restructurarea personalului în cadrul
unitãþilor operaþionale, în sensul renunþãrii la
contractele de muncã pe perioadã determinatã
ºi la anumite contracte de muncã pe perioadã
nedeterminatã. Faþã de luna decembrie a anului
2008, personalul bancar s-a redus cu 6,8 %. De
asemenea, la nivelul anului 2009, unele bãnci
au acordat concedii fãrã platã unor categorii de
angajaþi. Bãncile au avut grijã însã sã îºi pãstreze
oamenii cu rol cheie în organizaþie ºi sã dezvolte
departamentele de colectare a creanþelor, ca
urmare a problemelor de nerambursare a
creditelor contractate de cãtre clienþi acestora;
 neacordarea sau acordarea cu mare
dificultate, ºi dupã criterii extrem de riguroase,
de noi credite acordate populaþiei.
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 În goana de a obþine profituri imediate
bãncile au creditat la un nivel destul de scãzut
sectorul productiv al societãþii româneºti, sector
generator de plusvaloare a economiei.
Toate cele menþionate anterior au condus
iatã, la apariþia unor probleme atât pentru
sistemul bancar, cât ºi pentru sistemul economic
/ social românesc.
A fost nevoie de apariþia unui act legislativ
(Ordonanþa de urgenþã nr.50 / 2010) care are ca
scop protejarea împrumuturilor persoanelor
fizice faþã de lista prea lungã a comisioanelor
bancare practicate de bãnci, pentru cã acestea
sã înceapã sã se reorienteze cãtre alte niºe,
precum întreprinderi mici ºi mijlocii, agriculturã
sau infrastructurã.
Întrebarea care se pune acum este ce s-ar fi
întâmplat dacã acest niºe ar fi fost vizate anterior
apariþiei crizei ºi dacã nivelul creditelor cu
buletinul nu ar fi luat o asemenea amploare?
Consider cã atât bãncile, cât ºi societatea
româneascã ar fi fost mult mai ferite de efectele
devastatoare ale crizei economice.
Parþial vina acestei situaþii aparþine BNR
pe motiv cã a pãstrat atât în anul 2007 cât ºi în
prima jumãtate a anului 2008 mãsurile de
limitare a gradului de îndatorare, de relaxare a
creditãrii, mãsuri extrem de exigente între anii
2004-2006. Pe parcursul acestui ultim interval
de timp a fost limitatã dorinþa populaþiei de a
accesa credite. BNR a relaxat normele de
creditare pe motivul apropierii practicilor
româneºti de practicile europene. În toamna

anului 2008, când BNR a reintrodus condiþiile
mai dure de creditare de cãtre bãnci a persoanelor
fizice, deja era prea târziu.
Trebuie menþionat cã nu toate bãncile existente
pe piaþa româneascã au promovat la aceeaºi
intensitate creditarea populaþiei pentru
achiziþionarea de bunuri de consum. Astfel,
problemele negative apãrute sunt de o intensitate
diferitã de la o bancã la alta. Dar acestea existã. ªi
ar trebui sã de-a de gândit acþionariatului bãncilor,
pentru ca aceste probleme sã nu se mai repete.
În prezent sunt societãþi comerciale ºi
persoane fizice care aºteaptã ºtergerea datoriilor
de cãtre bãnci. Acestea se pot ºterge doar dupã
epuizarea tuturor posibilitãþilor de recuperare a
creanþelor, dupã executarea garanþiilor ºi
urmãrirea patrimoniului debitorilor. În situaþia
în care resursele alocate de bancã se considerã
cã depãºesc sumele de recuperat, se poate pune
problema ºtergerii datoriilor ºi înregistrarea
acestora în categoria pierderilor.
Potrivit datelor BNR un sfert dintre
persoanele fizice ºi juridice care au contractat
credite de peste 20.000 lei (aproximativ 4.600
euro) aveau la sfârºitul lunii septembrie 2010
restanþe. Numãrul restanþierilor creºte, din
pãcate, în mod continuu. Potrivit datelor de la
Registrul Comerþului din România existã si
aproximativ 50.000 de societãþi comerciale
aflate în insolvenþã, de la care bãncile nu ºtiu
cât anume vor recupera din creditele acordate.
Potrivit consilierului guvernatorului BNR,
Lucian Croitoru  România depinde de banii
investitorilor strãini pentru reluarea creºterii
economice (www.gandul.info). Inclusiv de
banii bãncilor. Dar aceºti bani trebuie plasaþi de
bãnci cãtre sectorul productiv, chiar dacã acesta
oferã câºtiguri mai mici decât cele obþinute
odinioarã. Astfel, se obþine o siguranþã ridicatã
a rambursãrii sumelor împrumutate, prin
diminuarea riscurilor, câºtiguri mai mici dar
certe ºi pe un orizont de timp cel puþin mediu.
Economia româneascã nu poate creºte prin
consum ci prin dezvoltarea sistemului productiv.
Una dintre cauzele generatoare de întârzieri
în plata ratelor scadente de cãtre societãþile
comerciale se datoreazã statului român, care
neplãtindu-ºi datoriile cãtre acestea nu face
altceva decât sã alimenteze criza economicã.
Guvernatorul BNR, Mugur Isãrescu susþinea
în una dintre multele sale intervenþii urmãtoarele:
Trebuie rezolvatã problema arieratelor.
Iarãºi am intrat în arierate, deºi credeam cã am
scãpat de ele. Nu ne plãtim datoriile. Nu este
economie de piaþã. Într-o economie de piaþã ai
consumat, ai plãtit. Este un obicei care te scoate
din club, te eliminã, consumi ºi nu plãteºti. Este
un sport naþional, iar acum nu plãteºte nici statul.
Statul trebuie sã dea exemplu despre plata la
timp a obligaþiilor sale, nu sã dea exemplu
negativ, pentru cã atunci s-a stricat toatã
atmosfera economiei de piaþã .
Aceastã problemã a fost semnalatã ºi de
ambasadorul Germaniei, la Bucureºti, domnul
Andreas von Metterhein, care a declarat cã
ideea nu este ca doar firmele germane sã-ºi
primeascã banii înapoi. Trebuie ca toþi
investitorii sã-ºi primeascã banii înapoi.
Seriozitatea statului este importantã pentru
reputaþia României în strãinãtate. Se cunoaºte
cât de benefice sunt efectele date de încrederea
într-o organizaþie, dar mai ales în stat. Aceasta
stã ºi la baza obþinerii de cãtre orice stat a unor
împrumuturi externe la costuri reduse.

Cu excepþia erorii privind relaxarea
condiþiilor de creditare în perioada 2007 - prima
jumãtate a anului 2008, mãsurile si propunerile
BNR pot fi considerate ca fiind pozitive, vocea
guvernatorului Mugur Isãrescu fiind de fiecare
datã credibilã.
Astfel, BNR a fost instituþia care a încercat ºi a
reuºit în mare mãsurã sã ia deciziile corespunzãtoare
în vederea atenuãrii efectelor mãsurilor anticrizã
impuse la nivelul societãþii româneºti.
În vederea obþinerii creºterii economice, atât
de aºteptatã de o þarã întreagã, se impune ca
resursele financiare de care dispune orice
societate bancarã sã fie direcþionate nu pentru
creditarea persoanelor fizice (în mod
preponderent) sau pentru creditarea statului
(statul fiind în toatã aceastã perioadã de crizã
un împrumutat constant), ci spre sectorul
economiei private, care realizeazã producþie.
Îmbunãtãþirea realã a nivelului de trai este
aºteptatã peste un an-un an ºi jumãtate, acesta
în situaþia în care mãsurile economice luate sau
care se vor lua îºi vor atinge þintele.
De asemenea, profiturile obþinute de
societãþile bancare, având la bazã resurse proprii
nu foarte mari, ar trebuie reinvestite în economia
româneascã ºi nu transmise imediat bãncilor
mamã. Alinierea dobânzilor acordate de bãnci
clienþilor din România la nivelul dobânzilor
practicate în þara de origine reprezentând o altã
modalitate de intrare în normalitate.
În a doua perioadã a anului 2010 s-au purtat
discuþii interminabile pe seama prevederilor
Ordonanþei de urgenþã nr.50, amintitã deja în
cadrul lucrãrii, ajungându-se pânã la avansarea
unor ameninþãri fãcute de persoane din
conducerea anumitor bãnci, de retragere a
activitãþilor bancare din România.
Prin politica dusã de BNR societãþile
bancare din tara noastrã nu duc lipsã de
lichiditãþi. În momentul de faþã ceea ce împiedicã
creditarea este lipsa de încredere. Potrivit
specialiºtilor bãncii centrale nu se va mai repeta
niciodatã volumul creditãrilor din perioada
anterioarã anului 2008 (Bursa, 29.11.2010).
Sistemul bancar din statele dezvoltate a fost
ajutat sã îºi depãºeascã problemele si din bani
publici, deoarece se anticipeazã efectele
devastatoare cauzate de cãderea bãncilor.
Consilierul BNR, Adrian Vasilescu declara
cã dacã România ar fi fost în situaþia de a salva
bãnci, ar fi putut ajunge în situaþia de a nu mai
putea plãti salarii ºi pensii cu lunile (Bursa,
29.11.2010). Aceastã poziþie consider cã nu este
cea mai potrivitã, deoarece sunt convins cã ºi
bãncile din care desfãºoarã activitãþi în România
au fost sprijinite de statul roman, chiar dacã la
un nivel redus faþã de alte state din lume.
Gãsirea celor mai bune soluþii pentru ieºirea
din crizã a condus ºi la atacuri virulente din
partea anumitor personalitãþi academice la
adresa marilor bancheri ai lumii. Amintesc aici
atacul profesorului Bradford DeLong de la
Universitatea Berkley la adresa preºedintelui
Bãncii Mondiale care propusese în Financial
Times un model economic asemãnãtor
întoarcerii la etalonul aur.
Anumite persoane renumite în domeniul
financiar-bancar au propus chiar renunþarea la
euro, dar aceastã mãsurã, potrivit companiei
britanice de servicii financiare Evolution
Securities, ar conduce la insolvenþa sistemului
bancar european. Astfel, potrivit studiului
realizat bãncile din þãri precum Franþa, Germania
si Marea Britanie, ar putea înregistra pierderi
de 360 de miliarde de euro dacã moneda
europeanã s-ar prãbuºi. Pe lângã pierderile din
sistemul bancar s-ar înregistra pierderi uriaºe ºi
la nivelul multinaþionalelor.
Mervyn King, guvernatorul Bãncii Angliei
susþinea în cadrul unei conferinþe cã o soluþie
radicalã de reformare a sistemului financiar
poate fi reprezentatã de desfiinþarea sistemului
bancar bazat pe rezerve fracþionare. Eliminarea
explicitã a sistemului de rezerve fracþionare
conduce la recunoaºterea faptului cã pretenþia
susþinerii depozitelor sigure pe baza unor active
riscante este alchimie (Bursa, 26.11.2010).
Revenind la situaþia bãncilor din România,
parte a sistemului bancar european, consider cã
printre mãsurile care trebuie luate pentru
eliminarea, cel puþin parþialã, a efectelor crizei
economice se regãsesc:
1. acordarea creditelor bancare cu prioritate
sectorului productiv, diminuându-se considerabil
volumul creditelor acordate statului român sau
persoanelor fizice;
2. atragerea fondurilor europene la un nivel
ridicat, cunoscutã fiind situaþia cã
România cotizeazã cu sume la bugetul
Uniunii Europene care depãºesc cu mult sumele
absorbite de entitãþile româneºti. Aceasta nu
neapãrat din cauza lipsei ideilor de afaceri ci a
nepriceperii întocmirii documentaþiilor care stau
la baza absorbirii fondurilor europene;
3. cresterea investiþiilor în agriculturã si
infrastructurã;
4. reinvestirea în economia româneascã a
profiturilor obþinute de bãnci si nu rapida repatriere
a acestora în þãrile de origine a bãncilor mamã;
5. diminuarea riscurilor bancare, cu riscul
diminuãrii profiturilor obþinute de bãnci. Bãncile nu
trebuie sa aibã în vedere câºtiguri mari pe termen
scurt, ci câºtiguri rezonabile pe termen mediu si lung.
Guvernatorul BNR, Mugur Isãrescu prevede
implicarea tot mai ridicatã a bãncii centrale în
economia realã, pentru a asigura stabilitatea
financiarã, dar ºi cadrul de transmisie a
mecanismelor de politicã monetarã, unde a dat
ca exemplu majorarea dobânzilor la bãnci în
contrast cu evoluþia ratei BNR. Oficialul BNR
considerã cã banca centralã trebuie sã aibã ºi o
perspectivã a clienþilor bancari, dacã are printre
obiective stabilitatea financiarã. ªi te uiþi la
clienþii bãncilor, nu din compasiune sau din
complezenþã, sã vedem ce fac, ci pentru cã
experienþa a arãtat cã fiecare îºi urmãreºte
interesul. Bancherul scoate bani si din piatrã
seacã, foarte bine s-a spus aici. Dacã ar putea ar
lua ºi cinci piei de pe client. Nu poate. Si de aici
vine adevãrul pieþei, si funcþionarea economiei
de piaþã. Pentru cã trebuie ºi pe partea cealaltã
sã se izbeascã de unul (client-n.r.) solid. Care
înþelege, are educaþia financiarã, înþelege ce e
aia un credit si ºtie sa citeascã un contract.
Într-un interviu acordat postului Antenei 1,
analistul economic Ilie ªerbãnescu a subliniat cã
Nu vãd nicio contribuþie a bãncilor la factura ieºirii
din crizã a României(Observator, 30.11.2010).
Având in vedere cele de mai sus, se desprinde
concluzia ca bãncile au contribuit cu prisosinþã
la apariþia crizei economice ºi cã sunt datoare
societãþii noastre, ele deþinând, alãturi de statul
român, cheia depãºirii acestui moment critic.

Simpozion omagial

LA CEAS DE EMINESCU
Lector univ. dr. George V. GRIGORE
Cancelarul Facultãþii de Arte
La sediul Facultãþii de Arte din
Palatul Culturii ºi Sporturilor aflat în
Parcul Tineretului (Sala Polivalentã),
a avut loc simpozionul omagial La
ceas de Eminescu, organizat de cãtre
cele douã catedre ale acestei facultãþi,
respectiv Catedra de Muzicã ºi Catedra
de Teatru. ªtim prea bine cu toþii cã în
fiecare an, pe 15 ianuarie, de la Nistru
pân la Tisa, tot românul, care are o
inimã în piept ce bate româneºte, ºtie
cã este mare sãrbatoare naþionalã:
sãrbãtorim ziua în care stelele au
hotãrât ca acest cocon domnesc, acest
mag cãlãtor în stele sã facã popas
de-o viaþã pe plaiurile Mioriþei ºi sã
ne lase comoara sufletului sãu,
versurile sale de aur.
Titu Maiorescu, cel ce
reprezenta noua generaþie junimistã,
cu o nouã concepþie asupra vieþii
sociale ºi culturale româneºti, cel
care l-a sprijinit moral ºi material pe
parcursul întregii vieþi, dar mai ales
dupã tragicul moment al declanºãrii
bolii sale, avea sã scrie despre
Eminescu urmãtoarele: Ceea ce
caracterizeazã mai întâi de toate
personalitatea lui Eminescu este o
aºa covârºitoare inteligenþã, ajutatã
de o memorie cãreia nimic din cele
ce-ºi întipãrise vreodatã nu-i mai
scãpa (nici chiar în perioadele
bolnave declarate), încât lumea în
care trãia el dupã firea lui ºi fãrã nici
o silã era aproape exclusiv lumea
ideilor generale ce ºi le însuºise ºi le
avea pururea la îndemânã. În aceeaºi
proporþie tot ce era caz individual,
întâmplare externã, convenþie
socialã, avere sau neavere, rang sau
nivelare obºteascã ºi chiar soarta
externã a persoanei sale ca persoanã
îi era indiferentã.
Cea mai realistã analizã
psihologicã a lui Eminescu i-o
datorãm lui I.L.Caragiale. Dupã
pãrerea lui Caragiale, trãsãtura
caracteristicã a lui Eminescu era
faptul cã avea un temperament de
o excesivã neegalitate. Viaþa lui
Eminescu a fost o continuã oscilare
între atitudini introvertite ºi
extrovertite. Aºa l-am cunoscut
atuncea, aºa a rãmas pânã în cele
din urmã momente bune: vesel ºi
trist; comunicativ ºi ursuz; blând ºi
aspru; mulþumindu-se cu nimica ºi
nemulþumit totdeauna de toate; aci
de o abstinenþã de pustnic, aci apoi
lacom de plãcerile vieþii; fugind de
oameni ºi cãutându-i; nepãsãtor ca
un bãtrân stoic ºi iritabil ca o fatã
nervoasã. Ciudatã amestecãturã! 
fericitã pentru artist, nefericitã
pentru om.
De acolo de sus, din tãriile
cerului unde îºi moaie pana în
albastrul norilor ºi continuã sã scrie
versuri, marele român Mihai
Eminescu ne trasmite mesajul sãu,
încãrcat de simbol ºi valoare:
Trãind în cercul vostru strâmt/
Norocul vã petrece,/ Ci eu în lumea
mea mã simt/ Nemuritor ºi rece.
Simpozionul a constituit prima
manifestare artisticã a noii Facultãþi
de Arte, în care s-au reunit
muzicienii ºi actorii. Dupã
deschiderea fãcutã de cãtre
Cancelarul facultãþii, lector univ. dr.
George Grigore, programul artistic
a fost prezentat de cãtre conf. univ.
dr. ºi compozitor Maia Ciobanu, din
partea catedrei de muzicã, care a
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punctat fiecare moment cu un scurt
ºi
inspirat
comentariu.
Acompaniamentul liedu-rilor a fost
inspirat creat artistic de cãtre lector
univ. dr. Dorina Arsenescu.
Programul s-a desfãºurat dupã
cum urmeazã:  POEZIE: Georgiana
Popa  an III, actorie, clasa
conf.univ. dr. Mirela Gorea, ªi
dacã .  LIED: Izabela Barbu  an
I  clasa de canto, clasa conf.univ.dr.
Georgeta Pinchiriac, ªi dacã de
Petru Stoianov  POEZIE: Cristina
Choleva  an III  actorie  clasa
Mirela Gorea, Odã în metru antic 
LIED: Adrian Marginean  an III 
canto, clasa conf.univ.dr. Georgeta
Pinchiriac, De ce nu-mi vii? de
Gheorghe Dima  POEZIE:
Alexandra Gogan  an III  actorie
 clasa Mirela Gorea, Ai noºtri tineri
 ARTICOLE POLITICE : Catalin
Frasinescu  an III - actorie  clasa
Mirela Gorea, Ce sã spun, iubesc
acest popor; Mihai Dimitriu  an III
- actorie - clasa Mirela Gorea,
Bãtrânii ºi tinerii; Andrei Cercel 
an III  actorie, clasa Mirela Gorea,
Persoana þãranului scoasã la mezat
 LIED : Adrian Marginean - an III
 canto, clasa conf.univ.dr. Georgeta
Pinchiriac, Dintre sute de catarge,
de Doru Popovici  COMUNICARI
STIINTIFICE: prof. univ.dr.
Georgeta ªtefãnescu  Barnea.
...despre volumul de lieduri pe
versuri de Mihai Eminescu;
lect.univ.dr. Crinuþa Popescu: Locul
muzicii în poezia eminescianã.
Programul
comunicãrilor
ºtiinþifice a fost mai scurt decât
numãrul lucrãrilor aflate în mapa
simpozionului, durata manifestãrii
fiind chiar de un ceas (pe agenda de
lucru a facultãþii figurând numeroase
activitãþi). Prof. univ. dr. Carmen
Stoianov a prezentat aceastã ultimã
parte a programului. TVRM,
televiziunea noastrã de suflet,
partenerã în atâtea ºi atâtea activitãþi
de creaþie artisticã autenticã, a
participat cu o echipã de filmare care
a realizat ºi câteva interviuri cu
cadrele didactice implicate în
realizarea simpozionului.
Coordonarea ºtiinþificã a
programului: prof. univ. dr. Carmen
Stoianov ºi lect. univ dr. George
Grigore.
Coordonarea artisticã: conf.
univ. dr. Maia Ciobanu ºi asist. univ.
dr. Ioana Visalon.
Organizator: lect. univ. dr.
Dorina Arsenescu
Întreaga echipã sperã ca acest
debut, sub semnul lui Eminescu, sã
fi fost de bun augur pentru proiectele
viitoare ale Facultãþii de Arte.

Asigurarea calitãþii
la Universitatea Spiru Haret
(Urmare din pag. 1)
Definirea clarã ºi înþelegerea profundã a rolului Universitãþii în
societate se regãseºte în opþiunea sa strategicã, prin orientarea
permanentã spre viitor, înþelegând prin aceasta cã este o universitate
deschisã ºi adaptabilã la schimbãrile mediului, caracterizat prin
globalizare, dezvoltarea tehnologiei informaþionale ºi trecerea spre
societatea bazatã pe cunoaºtere. În acest sens, Universitatea Spiru
Haret s-a adaptat din mers cerinþelor Bologna ºi Lisabona,
urmãrind, prin politicile sale, sã contribuie la creºterea nivelului de
educaþie prin reducerea costurilor sociale, prin calitatea procesului
de învãþãmânt ºi prin dezvoltarea continuã a activitãþilor de
cercetare ºtiinþificã a cadrelor didactice ºi studenþilor.
Obiectivele strategice ale Universitãþii sunt în concordanþã cu
standardele naþionale ºi europene de asigurare a calitãþii.
Universitatea îndeplineºte toate criteriile de performanþã cerute.
Evaluarea calitãþii se realizeazã anual, astfel cã fiecare membru al
comunitãþii academice a Universitãþii este conºtient cã are propria
responsabilitate în asigurarea calitãþii învãþãmântului, principiul
educaþiei centrate pe student fiind instituþionalizat. Opinia
studenþilor ºi a celorlalte pãrþi interesate este sursa continuã de
îmbunãtãþire a calitãþii programelor, metodelor de predareînvãþare, evaluare (pe parcurs ºi finalã, computerizatã),
manualelor, cercetãrii ºtiinþifice ºi a activitãþilor suport.
Câteva dintre obiectivele strategice care sunt demne de a fi
considerate experinþe pozitive ºi stau în permanenþã în agenda
conducerii Universitãþii pentru îmbunãtãþire continuã sunt:
 funcþionarea sistemului de management al universitãþii prin
subsistemele sale, în deplinã conexiune ºi armonie, astfel încât
imprimã tuturor membrilor comunitãþii responsabilitatea respectãrii
criteriilor fundamentale prevãzute în Carta universitãþii, respectiv:
competenþã profesionalã, demnitate, corectitudine ºi loialitate;
 aplicarea politicii ºanselor egale în angajarea ºi promovarea
pentru fiecare treaptã ierarhicã a cadrelor didactice ºi ridicarea
standardelor de performanþã;
 modernizarea permanentã a conþinutului studiilor, din
perspectiva schimbãrilor în domeniul educaþiei, generate de
cerinþele societãþii contemporane bazatã pe cunoaºtere, pe
informatizare, urmãrind creºterea volumului, structurii ºi a calitãþii
cunoºtinþelor studenþilor, corelarea conþinutului general al studiilor
cu exigenþele generate de restructurãrile economice ºi sociale
contemporane, de noile structuri ºi dinamici ale profesiilor ºi
ocupaþiilor pe plan naþional ºi european;
 dezvoltarea continuã a bazei materiale prin investiþii, pe lângã
investiþii notabile în infrastructurã ºi tehnologie IT cu reþea
intranet între structurile sistemului realizate pânã în prezent;
 dezvoltarea continuã a relaþiilor cu instituþii din þarã, Europa ºi
din lume în schimbul de idei, studenþi, cadre didactice ºi în
proiectele de cercetare ºi inovare, precum ºi creºterea vizibilitãþii
ºi recunoaºterii valorilor sale;
 promovarea unei politici financiare, ce are drept principiu fundamental
perceperea unor taxe de ºcolarizare moderate, cu scopul susþinerii
studenþilor care provin din straturile sociale puternic defavorizate
financiar. Este în intenþia universitãþii sã aibã mereu o contribuþie
semnificativã la conformarea în fapt cu principiile echitãþii sociale;
 promovarea unor relaþii puternice între universitate ºi societate,
prin forme variate de interacþiune (transfer de cunoºtinþe,
programe culturale, sportive, ºtiinþifice, profesionale etc.);
 perfecþionarea sistemului de management al calitãþii prin proceduri
specifice clare, flexibile, proiectate ºi aplicate în concordanþã cu
cerinþele pieþei muncii europene ºi cu legislaþia naþionalã ºi creºterea
complexitãþii funcþiei de control instituþional ºi de îndrumare.
Specificul Universitãþii Spiru Haret nu provine doar din capacitatea
instituþionalã de a oferi servicii educaþionale, ori din ariile
profesionale pentru care pregãteºte studenþii, ci din rolul sãu
haretian (adoptat de la Spiru Haret), asumat de la înfiinþare, de a
difuza în societate valorile ºtiinþei, culturii ºi artei, principiile ºi
realizãrile societãþii bazate pe ºtiinþã, care îi întregeºte misiunea.
La Mulþi Ani, Universitãþii Spiru Haret!

ÎNVÃÞÃMÂNT MEDICAL ROMÂNESC
Conf. univ. dr. Corneliu ZEANA

În istorie, rolul personalitãþilor este precumpãnitor.
Învãþãmântul românesc îi
datoreazã perioada sa de maximã
înflorire, care s-a rãsfrânt asupra
progresului pe care l-a înregistrat
þara în perioada României mari,
cãci de la învãþãmânt pornesc
toate, puternicei personalitãþi a
lui Spiru Haret. În cele ce
urmeazã ne vom limita la
învãþãmântul medical. Privitor la
sistemul de sãnãtate din
România, toate opiniile converg
spre a admite o constantã
evoluþie nefavorabilã, aspect
ilustrat de indicatorii statistici, de
analizele experþilor internaþionali
în sãnãtate publicã, comentat de
mass media ºi exemplificat de
sondajele de opinie, dacã mai era
nevoie ºi de aºa ceva, într-o
problemã cu totul evidentã.
Aceastã stare este rezultatul unei
politici dezastruoase, dusã în
ultimele douã decenii în
organizarea sistemului de
sãnãtate, dar ºi învãþãmântul
medical are partea sa de
responsabilitate. Ne vom ocupa
numai de aspectele legate de
formarea medicilor, enumerând
principalele cauze ale declinului.
Acestea þin de sistem, de selecþia
studenþilor ºi de calitatea ºi
interesul corpului didactic,
aceasta din urmã fiind cea mai
importantã.
Ca sistem, introducerea
învãþãmântului clinic pe module
de supraspecialitãþi nu a dat
rezultate, deoarece lipseºte
studentul de o viziune
integrativã, nu acoperã în
suficientã mãsurã formaþia de
bazã a medicului, neglijeazã
profund profilaxia ºi dãuneazã
coeziunii ºi continuitãþii. În plus,
la noi lipsesc modulele moderne
de patologie biochimicã,
psihologie medicalã, mult prea
puþinã imunologie clinicã,
lipseºte patologia iatrogenã (a

treia cauzã recunoscutã de moarte).
Se pune prea puþin accent pe
activitatea practicã. Ar fi extrem de
necesarã reintroducerea la
parametrii de odinioarã a stagiului
practic de varã, inclusiv (sau
îndeosebi) în instituþii medicale
private, mai ales cã acestea
reprezintã viitorul.
Selecþia candidaþilor pentru
facultãþile de medicinã, extrem de
riguroasã în toatã Uniunea
Europeanã, SUA, Japonia º.a, foarte
concurenþialã ºi la noi înainte de
1989, când erau câte 10-12
candidaþi pe un loc, a devenit
simbolicã, mai cu seamã dupã ce sa introdus sistemul locurilor cu
platã în facultãþile de stat, un aspect,
dealtfel, profund anticonstituþional.
Pe de altã parte, liceul furnizeazã
absolvenþi mai slab pregãtiþi,
deoarece nivelul general al ºcolii
s-a degradat pe toate palierele, în
condiþiile salarizãrii nestimulative
a învãþãtorilor ºi profesorilor din
ºcolile medii.
Cea mai plinã de consecinþe
este însã scãderea interesului ºi
calitãþii corpului profesoral din
facultãþile de medicinã. Angajarea
profesorilor pe termen nelimitat,
pânã la vârsta de pensionare, este o
cauzã de plafonare, în condiþiile
lipsei concurenþei stimulative din
alte þãri. În toate facultãþile
performante din lume contractele
sunt pe duratã limitatã, putându-se
reînnoi. Nu doar exigenþele
profesionale conteazã, ci ºi cele de
ordin moral. Noua lege a educaþiei
stipuleazã, din pãcate atât de târziu,
cã nu pot fi toleraþi în învãþãmânt
plagiatorii ºi cei care au comis
fraude ºtiinþifice, adicã falsuri
grosolane în aºa zise lucrãri de
cercetare. Dacã aceastã prevedere
se va ºi aplica în mod riguros,
efectul benefic se va arãta fãrã
întârziere, deoarece profesorul este
un reper ºi un model pentru student.
Profesorii din disciplinele clinice
consacrã tot mai mult timp

activitãþii medicale desfãºuratã în
spital sau, mai ales, în cabinetele
private cãrora li se dedicã, dealtfel,
cu prioritate. În toatã societatea
româneascã de azi se manifestã o
nestãvilitã dorinþã de câºtiguri cât
mai mari, iar, în medicinã, acest
aspect a cãpãtat proporþii jenante.
Ne referim la forþarea câºtigurilor,
unele licite, altele ilicite. În aceste
condiþii, interesul profesorului,
numit ad vitam, pentru procesul
didactic s-a restrâns foarte mult.
Înainte de 1989, un profesor nu
lucra decât în clinicã, nu avea
cabinet privat, aºa cum dealtfel este
interzis medicilor, în þãrile UE, SUA
etc, din spitalele de stat sã lucreze
ºi în privat. A lucra în ambele
sisteme înseamnã neglijarea
spitalului de stat în favoarea
cabinetului privat. Iniþiativa
actualului Ministru al Sãnãtãþii de
a alinia România la standardele
europene sau americane, prin
separarea stat sau privat, pare lipsitã
de voinþa politicã necesarã
implementãrii, rãmânând la nivelul
unui deziderat
Dupã 1989, a urmat un val de
promovãri la nivel de profesor
universitar cu aspect, pe alocuri, dar
nu în manierã izolatã, de
contraselecþie, fiind respinºi
candidaþi cu reale performanþe,
îndeosebi personalitãþi care
dobândiserã o poziþie de înaltã
reputaþie în vest ºi care doreau sã
contribuie la ridicarea ºcolii
româneºti de medicinã. În urma
concursurilor mãsluite, din pãcate
destul de numeroase, au fost
promovaþi unii candidaþi care ºi-au
falsificat pur ºi simplu dosarul de
concurs, menþionând drept
publicate cãrþi inexistente, titluri
fãrã acoperire etc. În dauna unor
candidaþi oneºti ºi valoroºi. Cu
încãlcarea flagrantã a Legii
Învãþãmântului ºi a regulamentelor
de concurs. Contestaþiile ºi chiar
procesele nu au avut nici un
rezultat. Viermii corupþiei ºi
putreziciunii au pãtruns adânc în
carnea universitãþilor. Încurajaþi de
impunitate, unii dintre aceºti nou

numiþi profesori au trecut la fals
ºtiinþific ºi la plagiat grosolan,
aspecte deasemenea rãmase
nesancþionate. S-a structurat o
adevãratã mafie a doctoratelor,
nivelul acestora s-a prãbuºit, s-a
ajuns chiar la diplome false.
În aceastã atmosferã,
studenþii
la
medicinã
promoveazã în masã cu note 9 de
sau 10, nu existã practic
repetenþi. Cum e posibil ca
examenul la o disciplinã clinicã
(pneumologie, cardiologie) sã se
dea fãrã o discuþie individualã cu
studentul? Dealtfel, facultãþile
noastre de medicinã au un numãr
excesiv de studenþi, cu sutele pe
serie, în timp ce numãrul de
studenþi este drastic limitat în
toate facultãþile de înalt prestigiu.
În Elveþia, cu ºcoli medicale de
elitã, o facultate are pe serie doar
circa 30 de studenþi. La Mayo
Clinic (SUA), cel mai ridicat
procent de promovabilitate a fost
de 33. Fãrã exigenþã, calitatea se
prãbuºeºte. Pentru comparaþie: în
timp ce în facultãþile de medicinã
marea majoritate promoveazã cu
note maximale, la Universitatea
Spiru Haret, în facultãþile cu
unele materii similare (anatomie
etc) - cu profil EFS sau
Kinetoterapie - doar jumãtate
dintre studenþi au obþinut note
de trecere.
Cum se poate redresa aceastã
stare de lucruri? La nivelul de
vârf al sistemului de învãþãmânt
e nevoie de o grupare de oameni
cu personalitate ºi devotament, în
stare sã-ºi asume riscurile
inerente, avându-l ca model pe
Spiru Haret. Creºterea nivelului
de exigenþã. Eliminarea din
sistem a celor care au comis
fraude ºtiinþifice, plagiate, falsuri
în dosarele de concurs, mitã etc.
Înfiinþarea unei Facultãþi de
Medicinã în cadrul Universitãþii
Spiru Haret ar putea, dacã ar
rãzbi prin numeroasele piedici
ce-i stau în cale, sã furnizeze un
model viabil.
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Prof. univ. dr.
EUGEN VIRGIL NICOARÃ
 eminescianul mag
cãlãtor în stele
Lector univ. dr. George V. GRIGORE
Cancelarul Facultãþii de Arte
Coborât parcã din pictura unei
biserici strãmoºeºti, cu barba albã ºi
privirea blândã, domnul profesor
universitar doctor Eugen Virgil Nicoarã
trece pe holurile zgomotoase ale
Facultãþii de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret aproape
insesizabil. Calcã atent sã nu deranjeze
procesul didactic de la Catedra de Arta
Actorului, ce uneori îºi iese din matcã
efectiv, astfel repetiþiile teatrale
continuând pe holuri, pe scãri, acolo
unde se poate întâlni un student cu un
alt student ºi poate apãrea ºansa
eliberãrii energiilor creatoare, în
favoarea finisãrii actului final al
interpretãrii scenice din timpul
examenelor vocaþionale de Improvizaþie ºi Arta Actorului. În timpul
examenelor de admitere, maeºtrii ce
coordoneazã anii de studiu selecteazã
acei tineri care sunt dãruiþi cu posibil
talent, iar, apoi, în creuzetul fierbinte al
procesului pedagogic, se distileazã
calitãþile ºi se finiseazã materialul brut,
ivindu-se în lumina scenicã adevãrata
valoare, viitorul artei interpretative
româneºti filmice ºi teatrale.
Cu rãbdare, domnul profesor
universitar doctor Eugen Virgil
Nicoarã s-a aplecat asupra zonei
documentare a artei Thaliei ºi a creat,
pentru tinerii înzestraþi ai facultãþilor
cu profil vocaþional, o nouã istorie a
acestei arte. Sunt patru volume care
au apãrut pânã acum la Editura
Fundaþiei România de Mâine: Istoria
teatrului din perspectivã antropologicã, vol.: Antichitatea, Evul Mediu;
Istoria teatrului din perspectivã
antropologicã, vol.II: Renaºterea,
Barocul; Istoria teatrului din
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perspectivã antropologicã, vol.III:
Clasicismul, Iluminismul, Apogeul
german, Romantismul; Istoria
teatrului
din
perspectivã
antropologicã, vol.IV: Epoca marilor
înnoiri.Dar efortul creator al
domnului profesor universitar doctor
Eugen Virgil Nicoarã nu s-a oprit aici,
fiind pregãtit deja volumul urmãtor,
respectiv: Istoria teatrului de
perspectivã antropologicã, vol.V
Teatrul ºi-a ieºit din matcã (1940 
zilele noastre).
La aceeaºi editurã a apãrut ºi
cartea Teoria Teatrului de-a lungul
timpului, astfel, domnul profesor
universitar doctor Eugen Virgil
Nicoarã împlinind o datorie
didacticã, aºa cum o numeºte chiar
el în prefaþa acestui volum,
continuând astfel: Studenþii aveau
nevoie de un astfel de curs. ªi eu îl
fãceam. Nu bãnuiam atunci cât de
iniþiaticã poate fi o astfel de
explorare. Iniþiaticã, nu în sensul
revelãrii cine ºtie cãror taine, ci în
acela de formare superioarã, atât a
autorului, cât ºi a celor cãrora li se
adreseazã. Mai ales lor.
Nãscut la 28.02. 1934, în
Bucureºti, a urmat, în perioada
1954-1958, Facultatea de Teatru,
secþia Teatrologie, din cadrul
Institutului de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã Bucureºti. În anul
1959 este licenþiat în calitate de
Critic de Teatru. În decembrie 1970,
primeºte titlul de Doctor în Filologie,
la Universitatea din Bucureºti, ca
urmare a susþinerii tezei de doctorat.
Cãsãtorit cu deosebitul om ºi
artist plastic Angela Colomei,

domnul profesor universitar doctor
Eugen Virgil Nicoarã se regãseºte
pe sine în dualitatea nou apãrutã ºi
creeazã, cu o vervã rar întâlnitã,
versuri ºi prozã, cronici ºi eseuri.
În perioada 1958  1960 este
redactor la Revista Teatru. Din anul
1960 este cadru didactic la
Universitatea Naþionalã de Artã
Teatralã ºi Film, urmând cariera
pedagogicã ºi devenind profesor
universitar. Anul 1999 face ca,
odatã cu schimbãrile apãrute în
societatea româneascã, ºi domnul
profesor universitar doctor Eugen
Virgil Nicoarã sã doreascã o
schimbare în viaþa sa, acceptând
oferta segmentului particulat al
învãþãmântului superior românesc,
respectiv devenind profesor la
Universitatea Ecologicã Bucureºti
 Facultatea de Arte. Odatã cu
transferul Facultãþii de Teatru din
cadrul Universitãþii Ecologice la
Universitatea Spiru Haret, în anul
2002, domnul profesor universitar
doctor Eugen Virgil Nicoarã devine
profesor haretist în cadrul Facultãþii
de Arte, Catedra de Arta Actorului.
În tot acest timp, a efectuat
documentãri
în
U.R.S.S,
Cehoslovacia, Polonia, Italia, Franþa
Germania, Marea Britanie, Statele
Unite ale Americii (una de trei luni).
Publicã, în afara domeniului
cãruia i s-a dedicat cu pasiune ºi

sentiment, la Editura Universitãþii din
Bucureºti: Danton în dramaturgia
universalã; Teatrul francez între cele
douã rãzboaie (în colaborare cu
Angela Colomei); Federico Garcia
Lorca ºi omul curat ca apa de izvor;
Omul nou în dramaturgia lui Cehov
ºi la Editura Didacticã ºi Pedagogicã,
1983, Istoria teatrului universal,
vol.II (în colaborarea cu Ileana
Berlogea, Silvia Cucu).
La Editura Semne a publicat 
poezii( Anotimpurile; Angela
Colomei; Evreul ideal; Cei ce s-au
dus ºi-au devenit izvor; A pus în tine
Domnul nemãrginiri de gândire
(Mihai Eminescu); Psalmii mei;
Astronaut prin cosmosul Brâncuºi;
Angeliada; Oameni frumoºi ca ziua
de arminderi; Rugãciune fãcãtoare
de minuni; Mãria Sa, Priveliºtea;
Ave Celesta in Aeternitas; Cosmicul
lampadofor; Demiurgii), romane:
(Vulnerabilul invincibil; Romane
cât lacrimã de cer senin; Romane
cât floare de Nu Mã Uita; Romane
cât un crâmpei de rai; Romane cât
un diamant de rouã; Romane cât o
licãrire de stea; Romane cât un
grãunte de muºtar; Romane cât o
adiere de dor)
Pentru deosebita activitate în
domeniul teatrului ºi a vieþii teatrale
româneºti, în general, Universitatea
Naþionalã de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã I.L.Caragiale

La etajul I din sediul Facultãþii de
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
Publice, au fost deschise
expoziþiile fotografice PEOPLE
IVE PHOTOGRAPHED ºi
PUZZLE, semnate de
Vlad CHIREA.
Vlad Chirea are 23 de ani ºi s-a
nãscut la Slobozia, judeþul
Ialomiþa, dar locuieºte, de peste
20 de ani, în Bucureºti.
Vlad a debutat în presã ca
fotoreporter la cotidianul
Libertatea, în anul 2008,
acolo unde lucreazã ºi în prezent.
În ultimii ani a colaborat cu
NewsIn Foto ºi cu Mediafax Foto,
liderul naþional pe piaþa de
fotografie de presã. În acest
moment, Vlad este student
în anul II, la Universitatea
Spiru Haret, Facultatea de
Jurnalism, Comunicare
ºi Relaþii Publice.

În direct cu NASA

ªTIINÞA LA PORÞILE FANTEZIEI, FANTEZIA
LA PORÞILE ªTIINÞEI (II)

Science et vie  revistã respectând riguros
adevãrurile ºtiinþifice, deci ºi dogmele
momentului  vorbeºte despre surpriza
fuzioniºtilor grãbiþi ºi mai adaugã ºi alte cercetãri
în care SF-ul, deci fantezia debordantã a fost net
depãºitã de realitate ºi practicã.
H.G. Wells, de pildã, a scris un roman de purã
fantezie, Omul invizibil, pentru ca la mai puþin
de un veac de la avatarurile personajului cãrþii,
profesorul Xiang Zhang de la Universitatea
Berkeley (ce nume au americanii de astãzi!...) sã
anunþe cã echipa lui a reuºit sã facã un obiect
invizibil! Pentru moment, invizibil doar la radiaþii
infraroºii, dar de aici pânã la domeniul vizibil al
radiaþiilor electromagnetice nu mai este decât un
pas practic de fãcut. Care se va face, ne asigurã
profesorul Xiang, aºa cã doamna Rowling,
mama persona-jului Harry Potter, se va trezi în
curând cã pelerina care-l fãcea pe micul vrãjitor
Harry invizibil se va vinde, cine ºtie, nu doar la
prãvãlii absconse de obiecte vrãjitoreºti ci ºi la
magazinul din colþul strãzii
Celulele suºã sau stem: aceeaºi poveste.
Cum era sã credem cã vreodatã vom reuºi sã ne
creºtem membre sau organe, aºa cum fac
salamandrele? Apariþia clonei Dolly, apoi
descoperirea profesorului Shinya Yamanaka cã
celule ale pielii fiecãruia dintre noi pot fi
manipulate sã devinã celule stem, pe care le vom
folosi dupã a cincea, a ºasea zi de diviziune pentru
a le diferenþia în celule ale ficatului, pancreasului,

axoni, hematii pune capãt fanteziei. Nu
interzicând-o ºtiinþific ci transformând-o în
realitate. În tratamente pe care ni le vom aplica 
ºi le vor aplica urmaºii noºtri  pentru a se
transforma în semizei nemuritori ºi fecunzi.
Îl putem copia pe urs pentru a ne induce
capacitatea de a hiberna, susþine profesorul André
Mallan, de la universitatea din Strasbourg. Pentru
ce? Din motive demografice. Când vom fi prea
mulþi va trebui sã dezlãnþuim exoduri spre Marte
sau spre planetele Proximei Centauri, cu echipaje
ºi pasageri îngheþaþi în anii de zbor ºi resuscitaþi
în momentul contactului cu o planetã vizitabilã,
eventual locuibilã. Cum facem? Întorcându-ne pe
lanþul filogenetic pânã la tehnologii pe care
strãmoºi din scara evoluþiei le stãpâneau în mod
natural dar ºi le-au pierdut, în sutele de milioane
de ani de cavalcadã evoluþionistã.
Teleportarea? Nimic mai simplu, în serialul
Star Trek. ªi nu imposibilã, în experienþe de
mecanicã cuanticã, în care un foton, apoi un electron
au fost transmiºi practic instantaneu dintr-un loc al
spaþiului în altul! Experienþe reuºite la Lausanne,
Innsbruck ºi Copenhaga pot fi descrise astfel: se ia
obiectul Cutare  foton, electron, sau un atom de
beriliu (cum au fãcut fizicienii americani de National
Institute of Science and Technology), sau o halcã
de 10 atomi de cesiu (Institutul Niels Bohr), sau
cãpitanul Jean Luc Piccard (sã zicem) , se citeºte
starea obiectului (cu alte cuvinte sunt descrise toate
ecuaþiile fizice ale tuturor componentelor sale), care
va fi transmisã cãtre locul aterizãrii; acolo biþii se
transformã în atomi (cum? mister cuantic ) ºi iatãl pe foton, electron, atom, grup de atomi, J.L. Piccard
apãrut ca din neant, prin tehnologii de pur Science
Fiction pe care fizicienii veacului al XXI-lea chiar
le aplicã. Mã rog, poate cã de teleportarea lui Jean
Luc Piccard se vor ocupa fizicienii veacului XXII,
în rest, totul este posibil, ansibla telepurtãtoare de
obiecte inventatã de scriitoarea Ursula K. Le Guinn
în Lumea lui Roccanon va fi, curând, utilizabilã
ºi în lumea noastrã.
Sã clonãm animale, inclusiv dintre cele
ale speciilor dispãrute? De ce nu, din moment
ce oiþa Dolly a dat un atât de strãlucit exemplu,
iar mamutul bebeluº Liuba, descoperit intact
într-un strat de permafrost siberian ne oferã
celule din care biologii pot extrage ADN-ul
mamuþesc? Stephen Schuster de la Universitatea
Pennsylvania ne anunþã cã este posibil ca, peste
câþiva ani, o femelã de elefant sã dea naºtere
unei dubluri a Liubei! De aici încolo, drum
deschis, pentru orice clonare, de animal din
specii dispãrute, cãþel sau pisicã iubitã de

proprietarul bogãtaº sau, cine ºtie, chiar de
resuscitare, cândva, a unui mare savant sau artist
(sau bogãtaº, sau politician, din pãcate), al cãrui
trup nu s-a descompus cu totul...
Despre roboþi, ce sã mai vorbim. Au ºi ei un
set de legi  implementat de celebrul scriitor SF
Isaac Assimov  ºi au, probabil, mii de laboratoare
în care se încearcã combinarea IA (programe de
computer de inteligenþã artificialã) cu posibilitãþile
pe care le oferã electronica, mecanica, materialele
compozite. În 10-20 de ani va fi construit un
supercomputer care sã aibã capacitãþile de
procesare ale unui creier uman, ne spune prietenul
David Anderson, fizician ºi aviator american,
aterizat de zece ani pe mica insulã-ºcoalã
Atlantykron de pe Dunãre. Iar în alþi 20-30,
asemenea computere egale cu noi în capacitatea
de gândire se vor transforma în laptopuri de 1000
de dolari bucata. De ce sã nu punem asemenea
creiere în robo-cercetãtorii pe care îi vom trimite
pe Lunã ºi Marte, în minisubmarinele care se vor
scufunda în mãri ºi oceane, în maºinile noastre
agricole, în proletarii din uzinele integral
automatizate ºi robotizate? Sau, de ce nu  fie-i
þãrâna uºoarã scriitorului Philip K. Dick, cã multã
dreptate a avut  în androizii cu care, sper eu, vom
convieþui paºnic în aceeaºi societate a cunoaºterii
ºi conºtiinþei care va fi cea a secolului XXI în cea
de-a doua sa jumãtate?
Controlul creierelor ºi al conºtiinþelor, cum
îºi imagineazã dr. Allan Snyder de la Centrul pentru
Spirit (!) din Sydney? Efectul pozitiv fiind
neuroterapiile care pot apãrea, importante mai ales
spre 2040-2050, când speranþa de viaþã se va situa
între 85 ºi 90 de ani ºi când persoanele vârstnice
vor trebui apãrate, la scarã planetarã, de Alzheimer,
Parkinson ºi alte maladii neurodegenerative. Dar,
fireºte, existã ºi temeri: dacã un Big Brother
supergenial ºi-ar subordona, sã zicem, toatã
cunoaºterea anilor 2030-2040 privind creierul
uman, ºi dacã ar gãsi mijloace psihice prin care sã
stãpâneascã milioane, miliarde de creiere, distopia
perfectã ar fi finalul pentru specia Sapiens.
Cãlãtorii în timp? Încã nu, dar cine ºtie?...
Perpetuum mobile? Nu, cãci trebuie sã avem
respect pentru legile termodinamicii  ºi, în plus,
cu fuziunea nuclearã ºi cu rentabilizarea Soarelui
prin inevitabilele unelte de energie verde ne
vom astâmpãra, oricum, foamea de energie.
Nemurirea? Vezi mai sus Pacea eternã pe
planetã? Ei, cum ar spune Kipling, asta e o altã
poveste, pentru care vã invit la o dezbatere, asupra
utopiilor pragmatice, într-un foileton viitor

Alexandru MIRONOV

Bucureºti i-a conferit, în anul 2002,
distincþia Magna cum Laudae,
însoþitã ºi de Medalia I.L.Caragiale.
Lucrãrile domnul profesor universitar
doctor Eugen Virgil Nicoarã prezintã
istoria teatrului din perspectivã
antropologicã. Trei milenii de teatru
prezentate prin intermediul teoriilor
elaborate cu privire la destinul acestora.
Trei milenii, ca o singurã clipã, dar
aceastã clipã se confundã cu veºnicia
însãºi. Sunt studiate diversele, dar
fecundele epoci istorice ºi literare 
teatrul antic, teatrul religios, commedia
dell arte, realismul, naturalismul,
simbolismul,
expresionismul,
futurismul, dadais-mul, suprarealismul,
dar ºi reprezentanþii lor, atât pe plan
naþional, cât ºi internaþional (Eschil,
Sofocle, Euripide, Aristofan,
Shakespeare, Ibsen, Strindberg,
Caragiale, Shaw, Wedekind, Cehov,
Pirandello, Gorki, Claudell, ONeill,
Giraudoux, Cocteau, Garcia Lorca,
Camil Petrescu, Victor Ion Popa, Mihail
Sebastian, Lucian Blaga, etc.). Este
tratatã, cu acribie, teoria teatrului, din
punct de vedere istoric, dar ºi literar,
exemplificând cu marii creatori ºi
operele lor de seamã ºi cu un studiu
aparte asupra tehnicilor teatrale folosite,
asupra personajelor specifice, asupra
artei spectacolului pentru fiecare gen în
parte. Aceste lucrãri beneficiazã ºi de o
importantã bibliografie pentru istoria
teatrului, deosebit de utilã atât pentru
studenþi, cât ºi pentru specialiºti. Pe
lângã bogãþia de informaþii,
interpretãrile originale ºi expresia
stilisticã le recomandã ca pe o lecturã
deosebit de atractivã.
Teatrul are Sfinþenia lui, iar unul
dintre oamenii hãrãziþi a-i duce crucea
 ca efort creator  este domnul
profesor universitar doctor Eugen
Virgil Nicoarã. Despre sutele de actori,
care au fost studenþii domniei sale,
spunea într-unul din volume:
...studenþii mei. Emulii mei. De
dragul cãrora am ºi întreprins
fantastica explorare a necunoscuturilor (...) Când cãlãtoria propriu-zisã
va înceta, ei vor avea bucuria sã
constate cã au rãmas înscriºi în
continuare pe mirifica orbitã. Iar
priveliºtile desluºite vor fi din ce în ce
mai frumoase.
O nouã invitaþie la studiu, la
cercetarea celor neînþelese.
Mulþumim pentru tot, pentru cele
ce ne-a dãruit ºi pentru cele ce ne vor
fi dãruite, domnului profesor universitar doctor Eugen Virgil Nicoarã,
eminescianul mag cãlãtor în stele.

PANTEON  PANTEON  PANTEON  PANTEON

ANOTIMPURILE
Sunt evenimente dupã care iþi potriveºti ceasul.
Existã locuri unde ajungi pentru a te convinge cum
aratã mãsurãtorile astrale.
Vii în Lunca Siretului pentru a te convinge de
rotirea anotimpurilor ºi rostirile lor.
Ajungeam întâia oarã la Mirceºti într-o varã
îndepãrtatã împins de chemarea reflectãrilor picturale
de bibliotecã. Am privit îndelung cum aburii uºori ai
nopþii din fantasme se ridicã ºi, plutind deasupra luncii,
printre ramuri se despicã. Reveneam pe când cumplita
iarnã cernea norii de zãpadã, într-un ianuarie subjugat
de geruri ºi de taine adânci. Mi s-a întâmplat sã cobor
din trenul cãlcând Moldova pe când oricine observa
momentul, semnele lui: s-a dus zãpada albã de pe întinsul
zãrii, s-au dus zilele Babei ºi nopþile vegherii. Cât mai
era de aºteptat pânã ce sã se iveascã semãnãtorii harnici
cu sacul subsuoarã? ªi, de la sine ºtiut, ea însãºi, Rodica,
sensibilã ºi potrivitã la zisele junilor semãnãtori.
Anotimpurile, în mintea mea de adult mã
urmãresc în croiala zilelor ºi nopþilor de la Mirceºti.
Orice mers încoace se înscria în ritualul trasat de Poet.
Am taxat orice abatere de la desenul preluat ºi însuºit
la ora de Românã o ieºire din paradigmã, abandon de
la reguli compuse odatã pentru totdeauna.
Din locul ales de stãpân, din marginea satului,
pornesc drumurile noastre spre Univers. Ai a te sforþa,
cu mâna streaºinã, întru cercetarea distanþelor,
convocând trãiri depãrtate ºi cantonând în vecinãtatea
lor. Când simþi cã ritualul aºezãrii la teren ºi-a
consumat treptele de aºteptare, de apropiere, te simþi
dezlegat sã te apropii, într-un traiect centripet, domol
coborâtor, spre uºã. Dincolo, îþi poþi reprezenta
interioare gândite cu fast, frânturi de existenþã,
alcãtuind prin juxtapunere diorama unei vieþi de om
aºa cum a fost. Scriitorul ºi opera, creatorul ºi viaþa
îºi gãsesc semne de comunicare cu noi, definind întrun fel anume pentru fiecare reliefuri, rostogoliri de
evenimente, orizonturi ºi transcendenþe.
Celor cu drag de Alecsandri din copilãrie le vin
în întâmpinare, izolate ori adunate-n cer grãmadã,
liniºtite ori pline de temperament, oricum persuasiv,
ademenitor, insistent ºi convingãtor, secvenþe de
istorie culturalã ºi naþionalã. Se consumã acest prelung
proces de rechemãri, reaºezãri ori impuse iniþieri
urmãriþi îndeaproape de gazda inspiratoare. Mai întâi
de tânãrul dichisit, cu faþã de arnãut ºi priviri
haiduceºti. Va apãrea curând ºi statornic în rotunjimea
vârstei, luminos, înþelept ºi tãcut. Nu sunt strigãri în
aceste puþine încãperi de conac boieresc devenit
celebru. Mai degrabã poþi distinge trageri de mânecã
discrete ori ºoapte rostite cu priceperea argumentului.
Eºti într-un spaþiu de creaþie ºi trebuie sã iei în seamã
prezenþa în aer a materiei gândind. Iþi ies în drum stãri
alotropice ale existenþei polifonice pe care o reprezintã
în culturã, în istorie, în rãsfrângerea evenimentelor
timpului sãu. De privit o faci cu luare aminte. Iþi

rãmâne ºansa reconstituirilor de tot felul, în registre
posibile. Pe aici s-au miºcat aduºi de întâmplãri ce nu
pot fi descãrnate de semnificaþii mãrimi din epocã.
Aici s-au consumat, sub pulpana acestei locuinþe, mai
degrabã modeste, zile de prins în calendar. Se adunã
între pereþii rezistenþi la intemperii istorice (le-au
traforat existenþa douã rãzboaie mondiale ºi încã multe
seisme desprinse din tectonica vremii) respirãri
memorabile. Despre ce reprezintã semnificaþie ºi
durata gãseºti îndeajuns pentru a te circumscrie
înþelegerii lor. Muzeul din inima opticã a Moldovei a
fost însoþit de noroc. Mai întâi prin reflexul de donator
al proprietarului de drept. Au fãcut-o ºi alþii cu gândul
la noi, cei de dupã, veþi spune. Aºa este. Dar câþi puteau
s-o mai facã ºi au ratat prilejul? A fost pe rol actorul
de care au depins multe în drumul spre noi al acestei
locuinþe de familie - soþia Paulina. A fost Academia
Românã cu iniþiative care au potenþat valoarea
culturalã a aºezãmântului din Lunca Siretului. (Eu
n-aº da cu pietre nici în autoritãþile culturale vremelnic
ocupante sub streaºina evenimentelor, cãrora muzeul
de azi le datoreazã atât de mult). Relaþia noastrã cu
Alecsandri - paºoptistul, unionistul, patriotul,
diplomatul, poetul, prozatorul, dramaturgul,
animatorul cultural câºtigã dimensiuni ºi accente
adiacente ajungând încoace.
Oricum, Dicþionarul consacrat traducerii
anotimpurilor s-ar lipsi de o filã de album
indispensabilã în apropierea înþelegerii lor. ªi ar fi
fost pãcat.

Neagu UDROIU

Portretele celor pe care îi preþuim

Lidia Obeadã  un valoros promotor cultural

La una dintre expoziþiile la care
am vorbit, icoane fãcute de Ion Lazãr,
am cunoscut un om special, pe care
mã grãbesc sã îl pun ºi eu în valoare,
în rândurile care urmeazã. Se numeºte
Lidia Obeadã.
Cu o generozitate rar întâlnitã
într-o societate dominatã de egoismul
meschin ºi de tunurile date peste
noapte, Lidia Obeadã face o figurã
aparte. Este mereu surâzãtoare, într-o
lume mohorâtã, mereu cuceritoare prin
cromatica aleasã pentru hainele ei,
într-un oraº cenuºiu, mereu tonicã,
printre niºte oameni blazaþi, mereu
deschisã la un proiect nou, printre niºte
statui reci, mereu cu nasul pe sus.
În secunda doi mi-a oferit un
album foarte reuºit intitulat Iubire de
pietrar, cu Nichita Stãnescu ºi
Aurelian Titu Dumitrescu pe copertã.
Îmi oferã o dedicaþie, mult prea
mãgulitoare pentru fãptura mea. Dau
pagina ºi citesc: Autor  Lidia
Obeadã. Aha ! Este un album de o

eleganþã desãvârºitã. Nu mai spun cã
în interior gãsesc imagini cu colegii
mei din deceniile trecute, aºa cã mã
emoþionez pe loc, pânã aproape de
lacrimi adevãrate. Pe parcursul a 200
de pagini se întâlnesc mulþi oameni

de culturã, o viaþã întreagã în imagini,
documente ºi sentimente.
În secunda trei, trecem la
organizarea evenimentului. Eu am
lucrat cu mulþi oameni, dar numai
unii dintre ei se pricepeau, dar ea
este, cum sã vã spun eu sã înþelegeþi
mai repede ? Este un profesionist.
În secunda patru, am fost sigur
cã totul o sã iasã perfect ºi cã sarcinile
mele ºi ale tuturor din jurul nostru
erau foarte mult uºurate. Cu o
naturaleþe fãrã cusur, Lidia Obeadã
ºi-a asumat toate dimensiunile dificile
ale proiectului nostru.
În secunda cinci, am realizat cã
am un prieten pentru urmãtoarele
decenii, dacã va îngãdui Dumnezeu
sã trãim. Nu vã mai þin cu prea multe
detalii, Lidia Obeadã a organizat
perfect searã magicã, despre un
subiect magic, sãrbãtorile de la
finalul anului. A fost mai întâi o
expoziþie inegalabilã de icoane, apoi
un moment teoretic dedicat

colindelor, iar, la final, un concert 
eveniment, care o sã stea mult timp
în memoria tuturor spectatorilor, cu
formaþii grele aduse din multe judeþe,
cu coruri din Bucureºti etc, etc.
Chiar dacã nu era necesar ºi am
ºtiut ce om de valoare am întâlnit,
îl mai întreb ºi pe Profesorul Google
ce a fãcut acest om? Zeci de
programe culturale, întâlniri,
conferinþe, simpozioane, deplasãri,
expoziþii, concerte, toate, toate,
toate purtând o marcã inconfundabilã  Lidia Obeadã.
Dacã România ar avea câteva zeci
de asemenea personaje, fãcute din
oameni eficace, modeºti ºi care dau bine
în orice echipã, sigur criza ar trece mult
mai repede, iar efectele ei colaterale ar
însemna mai puþinã durere, tristeþe ºi
frustrãri pentru români.
La mulþi ani! Special pentru
cititorii Opiniei naþionale ºi pentru
Lidia Obeadã.

Aristotel BUNESCU

De la arta plasticã la arta culinarã ºi înapoi

Misterele pictorului Petricã Bãdilã

Aºa cum este politios, sã începem cu
prezentãrile. Deci: Pictorul Petricã Badilã s-a
nãscut pe 12 decembrie 1955, a absolvit
Universitatea Naþionalã de Arte din Bucureºti,
secþia picturã, clasa prof. dr. Gheorghe Anghel
ºi prof, dr. Alexandru Chira.
Picturile sale înnobileazã multe colecþii
particulare ºi de stat din þarã, ori de peste hotare,
în mod special din Italia, Grecia, Franþa ºi Olanda.
Petricã Bãdilã se simte cel mai bine în peisaje,
acolo unde natura explodeazã în culori, miresme ºi
sunete. L-am vizitat recent ºi mi-a arãtat cele mai
noi lucrãri, de mari dimensiuni, fãcute în Italia.
Pregãteºte intens o expoziþie personalã la Bucureºti.
Comentarii critice:
Pentru Petricã Bãdilã, universul naturii este
un crez artistic, o profesiune de credinþã, un mister
ce îºi dezvãluie noi ºi noi faþete, ori de câte ori el
are rãgazul sã le descopere ºi sã le imortalizeze
pe pânzã; el transformã frumuseþea naturalã în
expresie esenþialã a unei stãri de spirit: opera de
artã ca mesager unic ºi inconfundabil al creaþiei
umane. (Doina Iºfãnoni)
Definit generic ca areal al naturii exterioare,
genul peisajului a constituit ritmic, de-a lungul
timpului, fie un pretext, un context sau un motiv
pictural. Reîntoarcerea în ºi la peisaj, adoptat ca motiv
ºi ca subiect de sine stãtãtor, reprezintã nu numai o
temã, ci ºi un concept pe care, în general, arta
contemporanã sau cea aºa-zis postmodernã îl
anatemizeazã, stigmatizându-i importanþa revelatoare.
Din acest punct de vedere, indiferent la
fluctuaþiile stilistice sau ale aºa-zisului

sincretism artistic, ataºamentul lui Petricã Bãdilã
poate fi considerat un refugiu spiritual
confortabil în contingentul naturii.
Îi doresc ca acest deziderat sã-i devinã un
cult complementar la ceea ce poate fi definit ca
peisaj interior, figurativ specific portretului
psihologic uman, pentru care autorul acestor
lucrãri, deºi ajuns la vârsta maturitãþii
decizionale, ar trebui sã manifeste, în egalã
mãsurã, un interes profund  calitate pe care
i-am întrevãzut-o în studiile sale portretistice.
(Prof. dr. Alexandru Chira)
Existã oameni pentru care a picta înseamnã a
încerca sã reproducã natura pe o suprafaþã planã,
folosindu-se de reguli deja ºtiute, acestea
neînsemnând altceva decât un fel de alfabet care,
odatã învãþat, devine profesie. Petricã Bãdilã are deja
o profesie. El a învãþat sârguincios sã facã peisaje în
care natura se regãseºte mai mult sau mai puþin
înzestratã cu puterea de a spune ºi altceva în afara
de ceea ce se vede. (Prof. dr. Gheorghe Anghel)
Iatã trei comentarii care încearcã sã dezlege
o parte din misterele care îl fac pe domnul Bãdilã
un pictor autentic.
Dar, eu mai ºtiu un mister al sãu. Este un maestru
ºi în arta culinarã, nu numai în artele plastice.
ªi cum este greu, deocamdatã, sã invit toþi
cititorii la o masã cu un meniu alcãtuit din opere
(toate delicii pentru papilele gustative) semnate
tot Petricã Bãdilã, dar ca sã fiþi în temã ºi cu acest
aspect, iatã o reþetã propusã de marele maestru în
arata culinarã P.B. Deci, rasol cu broccoli:
Se cumpãrã cam 700 grame de broccoli ºi un
rasol de vacã. Atenþie nu se va utiliza carnea de

Reflecþii sãptãmânale

Ocaua micã

care se desparte de soþia sa lãsându-i absolut
tot ce e în casã, de la obiecte de preþ la cãrþi...
de la lucruri personale, la amintiri. Adicã tot
Cu ceva timp în urmã, un internaut îºi
trecutul.
valorifica trecutul pe un celebru site de
Te poþi debarasa de trecut; alungã tot ce-þi dã
licitaþii. Se puteau achiziþiona poza fostei
prilejul aducerii aminte, renunþã la revederea
iubite, o pereche de papuci, un ceainic, ºi
locurilor ºtiute ºi o parte din tine va trece în
multe alte asemenea obiecte.
uitare. Despãrþire prin amnezie.
Este aºa de simplã aruncarea sau
Trecutul tãu poate fi donat sau vândut numai
comercializarea trecutului? Nu-l purtãm cu noi celor care fac parte din el; ceilalþi îºi cumpãrã
pentru totdeauna, nu este inseparabil de viaþa
numai repere ale propriului trecut.
noastrã?
Sã fim totuºi negustori cinstiþi!
Se pare cã nu, dacã e sã-i dãm crezare lui
ªtefan Gheorghidiu, eroul lui Camil Petrescu,
Alexandru LUCINESCU

viþel. Rasolul de vacã este mult mai gustos, în
comparaþie cu cel de viþel, sub vârsta de opt luni.
Carnea se spalã bine în apã rece, apoi se pune la
fiert cu legume, tot în apã rece. Vom folosi doi
morcovi, o ceapã crestatã pe jumãtate, ceapa nu se
taie aici. Existã tradiþia ca ceapa sã se taie în formã
de cruce, dar este mai bine sã fie crestatã. Apoi
punem o þelinã tãiatã pe jumãtate. Nu uitaþi un
degetar de sare. Se lasã la fiert, apoi se îndepãrteazã
spuma. Fiertul dureazã o orã ºi jumãtate. Carnea
de vacã fierbe mai greu, dupã cum au observat
gospodinele. Se înþeapã în continuare carnea cu
un beþiºor pentru frigãruie. Dacã intrã uºor, carnea
este gata fiartã. Legumele se scot înainte de
terminarea fierberii. Scoatem carnea din supa bunã
de vacã - supa se poate servi cu gãluºte, ori tãiþei
de casã. Curãþãm tendoanele ºi pãstrãm numai
carnea. Apoi tãiem carnea în cubuleþe cu un cuþit
bine ascuþit. Broccoli se pune la fiert în apã clocotitã
timp de ºapte  opt minute. Nu se fierbe în apa
rece, aºa cum fierbem carnea. Dupã ºapte  opt
minute avem broccoli fiert, dar care îºi pãstreazã
frãgezimea. Se stoarce puþinã lãmâie peste broccoli
sã nu îºi modifice culoarea, un verde proaspãt
(Pictorul tot la culori se întoarce. n.a.). Se face apoi
un pat frumos de broccoli, peste care punem carnea
fãcutã mici cubuleþe. Acoperim totul cu hrean sau
sos Remoulade. Folosim pentru ornamente rondele
mici din morcovii scoºi din supã.
Ce vin bem aici ?
Se recomandã un vin demisec. Poftã bunã!
Semneazã cel care a gustat deja,

Aristotel BUNESCU
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AVEM NEVOIE DE SUCCES! EI NI-L OFERÃ.
Kebab  cu succes în Turcia

Lansatã la
Belfast, caravana
filmului
românesc
va continua la
Dublin, Londra
ºi Reykjavik

Piesa Kebab de Gianina Cãrbunariu, cunoscut dramaturg ºi regizor,
montatã în limba turcã (traducere de Sheilla Iaia) de regizoarea Zishan
Ugurlu ºi având în distribuþie tineri actori turci, se joacã sãptãmânal cu
casa închisã într-unul dintre cluburile de teatru renumite din Beyoglu.
Zishan Ugurlu este actriþã ºi regizoare turcã rezidentã la New York,
unde lucreazã cu Great Jones Repertory Company la teatrul La Mama. A
jucat în numeroase producþii, dintre care The Trojan Women regizat de
Andrei ªerban. Este directorul artistic al Actors Without Borders-ITONY,
Kebab fiind si prima sa piesã montatã în Turcia. Cei trei actori în rolurile
principale, Gulce Oral (Mady), Arda Cetinkaya (Voicu) si Gorkem Kasal
(Bogdan) sunt studenþi în cadrul Departamentelor de Teatru de la
Universitatea Kadir Has ºi de la Universitatea Bilgi.

CRINA COCO POPESCU,
prima alpinistã care a realizat
circuitul Seven Volcanoes
Crina Coco Popescu a devenit prima alpinistã din lume care a încheiat
cu succes circuitul Seven Volcanoes, dupã ce a cucerit Mount Sidley
(4.285 metri), cel mai înalt vulcan al Antarcticii. Seven Volcanoes
presupune escaladarea celor mai înalþi vulcani de pe cele ºapte continente.
Crina a cucerit Mount Sidley alaturi de Alex Abramov, Mario
Trimeri si Scott Woolams. În vârstã de 16 ani, Crina Coco Popescu a
devenit prima alpinistã care a urcat pe Mount Sidley.
Este cea mai tânãrã membrã a CLUBULUI MONTAN ALTITUDINE,
care participã la expediþii în munþi înalþi.
Data naºterii: 3.12.1994
Oraº: Râºnov
Ocupatie: elevã
Palmaresul Crinei Coco Popescu este realizat începând cu vârsta de
10 ani, majoritatea reuºitelor fiind recorduri ºi premiere pentru vârsta ei;
2011 - 4 ianuarie, ascensiunea pe Mt. Vinson  cel mai înalt vârf al
Antarcticii, în cea mai importantã expediþie a ei de pânã acum, Antarctica
2010  2011.
Odatã ajunsã în vârful muntelui Vinson, COCO a devenit ºi cea mai
tânãrã alpinistã din lume care a urcat pe Mt. Vinson în Antarctica.
2010 - 20 iunie, Alaska - McKinley (6194m) - cel mai tânãr alpinist
din Europa - cel mai înalt vârf din America de Nord, Circuitul SEVEN
SUMMITS
2010 - 21 mai: Mexic - Pico de Orizaba (5635m) - cel mai înalt vulcan
din America de Nord, Circuitul SEVEN VOLCANOES;
2010  ianuarie, Papua, Indonezia - Carstensz Pyramid (4884m.),
cea mai tânãrã alpinistã din lume, prima alpinistã din România - cel mai
înalt vârf din Australia ºi Oceania, cel mai tehnic vârf din Circuitul SEVEN
SUMMITS;
2010  ianuarie, Papua Noua Guinee - Mt. Giluwe (4368m.), cea
mai tânãrã alpinistã din lume, prima alpinistã din România - cel mai înalt
vulcan din Australia ºi Oceania, Circuitul SEVEN VOLCANOES;
2010  ianuarie, Australia - Mt. Kosciuszko - cel mai înalt munte
din Australia, varianta Dick Bass a Circuitul SEVEN SUMMITS;
2009  iulie, Rusia, Mt. Caucaz, vf. Elbrus (5642m) - cel mai înalt
vârf din Europa, Circuitul SEVEN SUMMITS, cel mai înalt vulcan din
Europa, Circuitul SEVEN VOLCANOES;
2009 - iunie ,Tanzania, Mt. Kilimanjaro, vf. Uhuru (5895m) - cel
mai înalt vârf din Africa, Circuitul SEVEN SUMMITS, cel mai înalt
vulcan din Africa, Circuitul SEVEN VOLCANOES;

2009  ianuarie, Argentina, Anzii Cordilieri - Aconcagua(6963m),
traseul Traverseul Ghetarului Polonez, cea mai tânãrã persoanã din
lume - cel mai înalt vârf din America de Sud, Circuitul SEVEN SUMMITS
2008  decembrie, Chile, Atacama - vf. Ojos del Salado(6893m),
cea mai tânãrã persoanã din lume - cel mai înalt vulcan din lume, cel mai
înalt vulcan din America de Sud, Circuitul SEVEN VOLCANOES
2008 - vf. Alam Kooh(4850m), pe faþa nordicã, premierã pentru
România;
2008 - Masivul Alborz (Iran), vf. Damavand (5671m), cea mai tânãrã
persoanã din lume - cel mai înalt vulcan din Asia, Circuitul SEVEN
VOLCANOES;
2008 - Mt.Caucaz - vf. Kazbek.(5047m) ), cea mai tânãrã persoanã
din lume;
2007 - Turcia - vf.Ararat(5165m), cea mai tânãrã persoanã din lume;
2007 - Mont Blanc(4810m);
2007 - Alpi - Mont Dolent(3800m);
2005 - Alpi - Dente del Gigante(4014m);

Colivia, regia
Adrian Sitaru Marelei Premiu
la Festivalul
Internaþional
de Scurtmetraje
de la Praga

Intrând în competiþie alãturi de
alte 14 filme, semnate de regizori din
Noua Zeelandã, Thailanda, Islanda,
Israel, Marea Britanie, Danemarca,
Belgia, SUA, Canada, Norvegia,
Polonia, Iran, Suedia, productia
româno-olandezã Colivia, în regia
lui Adrian Sitaru, a fost desemnatã
câºtigãtoarea Marelui Premiu,
informeazã ICR Praga.
Festivalul Internaþional de
Scrutmetraje de la Praga, aflat la cea
de-a ºasea ediþie, s-a desfãºurat între
19 ºi 23 ianuarie 2011. Festivalul
este organizat de Film Servis
Festival Karlovy Vary, producãtorul
renumitului Festivalul Internaþional
de Film de la Karlovy Vary.

România, invitatã de onoare
la Festivalul Internaþional
de Film de la Göteborg
În acest an, România participã,
pentru prima datã, ca invitatã de
onoare la Festivalul Internaþional de
Film de la Göteborg, organizat în
perioada 28 ianuarie  7 februarie.
Festivalul Internaþional de Film
de la Göteborg este cel mai mare
festival de acest gen din Scandinavia,
cu o cifrã anualã de 130 000 de
spectatori. Programul românesc,
conceput ºi organizat de Institutul
Cultural Român de la Stockholm, se
desfãºoarã sub titulatura Noul val al
filmului românesc.
România participã cu ºase
producþii lansate în 2010, patru filme
de referinþã ale cinematografiei
româneºti dinainte de 1989, o
selecþie de ºase scurtmetraje, precum
ºi cu o retrospectivã de filme
experimentale semnate de regizorul
avantgardist suedez de origine
românã Mihail Livadã. În plus, ICR
Stockholm a obþinut privilegiul de a
organiza nu mai puþin de ºase din
totalul de 40 de seminarii de pe
durata festivalului.
La seminarii sunt prezente
personalitãþi din lumea filmului din
România ºi din Suedia, precum
regizorii Cristi Puiu, Marian Criºan,
Alexandru Solomon, Bogdan
George Apetri, Erik Gandini, ºi
jurnaliºtii Adina Brãdeanu, Hynek
Pallas, Annika Gustafsson ºi Nils
Petter Sundgren, o figurã legendarã
a criticii suedeze de film.
Un seminar aparte îi este dedicat
lui Mihail Livadã (19081992), care
a trãit cea mai mare parte a vieþii în
Suedia ºi care este considerat unul
dintre
fondatorii
filmului
experimental din aceastã þarã.
Despre el vor vorbi scriitorii Birgitta
Holm ºi Lasse Söderberg, profesorul

universitar John Sundholm ºi Nils
Petter Sundgren. Sanjin Pejkovic,
doctorand în teoria filmului la
Universitatea din Lund, va susþine
douã seminarii, primul despre
evoluþia valului de film românesc ºi
al doilea despre memoria colectivã
ºi modul în care istoria este redatã
prin intermediul filmului.
Filmele noi alese sã facã parte
din festival sunt Aurora, regia Cristi
Puiu, Morgen, regia Marian Criºan,
Kapitalism  reþeta noastrã secretã,
regia Alexandru Solomon,
Periferic, regia Bogdan George
Apetri, Marþi, dupã Crãciun, regia
Radu Muntean ºi Principii de viaþã,
regia Constantin Popescu. Înaintea
proiectãrii filmelor, publicul va
putea viziona scurtmetrajele
Megatron, regia Marian Criºan,
Colivia ºi Valuri, regia Adrian
Sitaru, Lampa cu cãciulã, regia
Radu Jude, Troleibuzul 92, regia
ªtefan Constantinescu ºi Pentru el,
regia Stanca Radu. O perspectivã
mai puþin cunoscutã publicului
suedez va fi oferitã de patru bijuterii
cinematografice,
clasicele
Reconstituirea, regia Lucian
Pintilie, Nunta de piatrã, regia Dan
Piþa ºi Mircea Veroiu, Croaziera,
regia Mircea Daneliuc ºi Concurs,
regia Dan Piþa.
Festivalul de film de la
Göteborg se aflã la a 34-a ediþie.
Tema din acest an este conceptul de
prezenþã, cu toate aspectele pe care
acesta le capãtã în societatea
contemporanã  prezenþã fizicã vs.
prezenþã virtualã, ºtiri în timp real,
evoluþia noþiunii de timp. Aceste
tematici se vor regãsi în cele 450
de filme din 70 de þãri difuzate la
ediþia din acest an.

Eminescu - Ziua Culturii
Naþionale: sensurile unei opþiuni,
Identitatea naþionalã - o idee în
crizã. Cauze, metamorfoze, efecte,
Lumea româneascã: între degradarea imaginii de sine ºi
oprobriul extern, Conºtiinþa
naþionalã în Satul Global,
Paradoxul identitar al tinerei
generaþii, Redescoperirea
identitãþii prin culturã, istorie,

Pianistul Eduard Stan deschide,
la Londra, Concertele Enescu

Stagiunea Concertelor Enescu
reîncepe, la 3 februarie 2011, dupã
serile memorabile ale lui 2010, cu
un concert extraordinar oferit
publicului londonez de cãtre Eduard
Stan, un promotor neobosit ºi
original al lui Enescu.
Din program: Grieg: Din vremea
lui Holberg (Suita in stil vechi) op.
40; Liszt: Din Années de
PElerinage; Schubert / Liszt: Auf
dem Wasser zu singen; Schubert:
Impromptu in Fa minor op. 142 (D
935) nr. 1; Enescu: Suita nr. 2 pentru
pian in Re major op. 10.
Caracterizat drept un pianist
deosebit de sensibil, posedând o
culturã foarte flexibilã a tuºeului, o
tehnicã perfectã ºi o mare capacitate
de înþelegere a muzicii, pe care o

Roma

simte, o face sã trãiascã (ziarul
german Weserkurier), Eduard
Stan a concertat în majoritatea
þãrilor europene ºi în SUA. A cântat
în sãli renumite precum
Filarmonica din Berlin, Musikhalle
din Hamburg, Salt Lake City
Temple Square, PUC California, ºi
la mai multe festivaluri
internaþionale. Încã de la debutul
sãu pianistic, Eduard Stan a
beneficiat de îndrumarea celebrei
profesoare de pian Stela Drãgulin.
Talentul sãu a fost remarcat ºi
cultivat ulterior de cãtre renumitul
pedagog german Karl-Heinz
Kämmerling, maturizarea sa
artisticã fiind desãvârºitã dupã
întâlnirea cu maestrul Arie Vardi
(Israel), mentorul sãu, la clasa
cãruia a absolvit examenul de solist
la Conservatorul Superior din
Hanovra. A colaborat cu
personalitãþi importante ale vieþii
muzicale ºi culturale internaþionale,
cum ar fi: Herbert Blomstedt,
Matthias Goerne, Paul BaduraSkoda, Karl Engel, Boris Berman
ºi Martin Dörrie. La concursurile
internaþionale din Köln, Hamburg
si Braunschweig a fost distins cu
premii în repetate rânduri.
De mulþi ani, concerteazã cu
regularitate în duo, împreunã cu
violonistul Remus Azoiþei, cu
violoncelista Laura Buruiana,
precum ºi alãturi de cvartetele
Voces ºi Ad Libitum. Eduard
Stan a fost profesor la
Conservatorul Superior din Lübeck
în perioada 2000 - 2007.

Omagiu pictorului Horia Bernea

Joi, 20 ianuarie 2011, la
Accademia di Romania din Roma
a avut loc vernisajul expoziþiei
Horia Bernea ºi Cetatea Eternã.
Manifestarea reprezintã un omagiu
adus memoriei pictorului român
spiritualitate, Recunoaºterea prin învãþãmântului. Dr. Maria Criºan
Horia Bernea, de la dispariþia
a vorbit despre George Coºbuc
educaþie, Un imperativ istoric:
cãruia s-au împlinit 10 ani.
ca un adevãrat poet naþional ºi
Pactul Naþional pentru
Profund legat de Cetatea
traducãtor universal. Au mai
Deºteptarea României.
Eternã, Horia Bernea a pãstrat cu
contribuit în cadrul dezbaterilor
Au fost prezenþi responsabili din
aceasta un raport fecund. În 1997
C. Mocanu, Geo Stroe,
educaþie, cadre didactice,
Accademia di Romania a gãzduit o
preºedintele Academiei Dacocercetãtori, sociologi, psihologi,
expoziþie personalã a sa, urmatã de
Române, Aurel David ºi mulþi
editori, reprezentanþi media
un stagiu de creaþie în anul urmãtor,
alþii.
(Radio România Cultural),
când Galeria Spicchi dellEst a
Conferinþa s-a desfãºurat într-o
bibliotecari, elevi ºi studenþi. Îi
expus ciclul sãu Pavimenti, legat
atmosferã de lucru, emanând
amintim pe profesorul Nicolae
direct de prezenþa sa la Roma. O altã
Georgescu, eminescolog, cel care entuziasm ºi dorinþã de cercetare a mãrturie a comuniunii dintre artistul
valorilor culturii naþionale. S-a
a publicat multe dintre lucrãrile
Horia Bernea ºi Roma este
lui Eminescu, ocupându-se în mod vorbit liber, manifestându-se
catalogul Roma caput mundi. Un
totuºi îngrijorarea faþã de faptul cã ghid subiectiv al Cetãþii Eterne,
deosebit de exegeza poeziilor lui
mulþi tineri nu cunosc sau uitã
Eminescu, decanul Facultãþii de
realizat în perioada 1998-1999, la
valorile culturale naþionale.
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
Roma, împreunã cu teologul ºi
Moderatorii conferinþei ºi
Publice din cadrul Universitãþii
antropologul Teodor Baconschi,
parteneri de proiect au fost Sorin
Spiru Haret, doamna Ana
actual ºef al diplomaþiei româneºti.
Munteanu, de la Editura Minerva, Ivan, directorul Revistei naþionale
Expoziþia de la Accademia di
Tribuna învãþãmântului, ºi
care a vorbit despre integrala
Romania reuneºte o serie de opere
doamna Carmen Pesantez,
poeticã a lui Eminescu apãrutã la
ale artistului rãmase în colecþii
directorul Bibliotecii Pedagogice
editurã. De asemenea, au avut
publice ºi private de pe teritoriul
Naþionale I.C. Petrescu.
intervenþii scriitorul Gherasim
Italiei ºi este completatã de
Ne-am bucurat cã printre
Luca, profesorul Mihai Prepeliþã,
sugestive materiale fotografice ºi de
participanþi s-au aflat ºi elevi ºi
inspector Marian Banu, de la
publicaþii, mãrturie a activitãþii sale
studenþi, pentru cã trebuie sã
Inspectoratul ªcolar al
impresionante ºi a legãturii
acþionãm cu toþii, toate
Municipiului Bucureºti, care au
profunde cu Urbea. La deschidere
generaþiile, pentru apãrarea
arãtat, printre altele, cã limba ºi
au participat o serie de personalitãþi
valorilor culturii, istoriei ºi
literatura românã îºi pãstreazã
ale lumii culturale ºi artistice care
spiritualitãþii româneºti.
rolul primordial în reforma
au evocat figura artistului.
În deschiderea expoziþiei a luat
Bibliotecar Maria Andreia FANEA, cuvântul doamna Anca Manolescu,
Biblioteca Pedagogicã Naþionalã I.C. Petrescu cercetãtor în antropologie religioasã.

CULTURÃ, ISTORIE, IDENTITATE
La dezbaterea din seria
Conferinþele educaþiei XVII de joi
20 ianuarie 2011, ora 16.00, sala
Istrate Micescu a Bibliotecii
Pedagogice Naþionale I.C.
Petrescu a fost neîncãpãtoare.
Manifestarea a stat sub semnul
Zilei Culturii Naþionale, data de
naºtere a lui Eminescu.
Dintre temele dezbaterii amin-tim
urmãtoarele: Ziua lui Mihai

În perioada 28-30 ianuarie
2011, cinematograful Queens Film
Theatre din Belfast a gãzduit un
program cultural de amploare,
organizat la iniþiativa Institutului
Cultural Român de la Londra. Au
fost proiectate ºase dintre cele mai
recente ºi premiate filme româneºti,
în prezenþa invitaþilor de onoare, au
fost organizate un atelier
masterclass pentru studenþii de la
facultãþile de film ºi un concertpetrecere de deschidere.
Douã dintre filme au rulat în
premierã în Marea Britanie:
Morgen, regia Marian Criºan ºi
Felicia, înainte de toate, regia
Rãzvan Rãdulescu & Melissa de
Raaf. Peliculele Autobiografia lui
Nicolae Ceauºescu, regia Andrei
Ujicã, Aurora, regia Cristi Puiu,
Marþi, dupã Crãciun, regia Radu
Muntean ºi Portretul luptãtorului la
tinereþe, regia Constantin Popescu

au fost vizionate ºi în cadrul altor
festivaluri importante, precum
London Film Festival, beneficiind
de cronici apreciative (4 ºi 5 stele
în TimeOut London).
Trei invitaþi de onoare au
cãlãtorit la Belfast pentru întâlniri
cu publicul cinefil ºi presa de
specialitate: regizorul Cristi Puiu,
actorul András Hatházi ºi criticul
de film Iulia Blaga. Dupã proiecþia
filmului Morgen, spectatorii au
participat la concertul-petrecere de
deschidere, susþinut de Nico de
Transilvania, DJ de origine românã
stabilit la Brighton.
Proiectul Cinema Romania
Now, organizat de Institutul
Cultural Român de la Londra în
parteneriat cu Queens Film Theatre
din Belfast, deschide seria
evenimentelor de promovare a
filmului românesc în 2011 în Marea
Britanie. Sunt în pregãtire secþiuni
româneºti la Festivalul Internaþional
de Film de la Dublin, EastEnd Film
Festival din Londra ºi Festivalul
Internaþional de Film de la
Reykjavik.

Popasuri culturale

Muzeul Cãilor Ferate
Române

Amplasat în imediata vecinãtate a principalei porþi feroviare a
Capitalei, unde, indiferent de orã sau zi, este multã forfotã, Muzeul Cãilor
Ferate Române este unul dintre cele mai interesante muzee din Bucureºti,
un loc unde poþi afla lucuri inedite despre istoria cãilor ferate din România.
Tot aici vei gãsi ºi date importante despre unul dintre pionierii cãilor
ferate, Anghel Saligny. Din pãcate, Muzeul CFR are un singur dezavantaj:
este un tezaur puþin cunoscut de bucureºteni.
Ideea unui muzeu al cãilor ferate a apãrut în anul 1924. Atunci,
inginerul Theodor Balº a salvat de la dezmembrare mai multe locomotive
ºi vagoane vechi, pânã atunci rãtãcite prin diferite depouri, aºteptându-ºi
momentul când vor fi trimise la fier vechi. Astfel a scãpat de la casare
legendara locomotivã Cãlugãreni, una dintre primele locomotive care au
circulat pe linia de cale feratã Bucureºti Filaret  Giurgiu. Ca o soluþie de
moment s-a recurs la gararea pe liniile din parcul Stadionului Giuleºti a
întregului material rulant salvat. Aºa s-a format nucleul Muzeului Cãilor
Ferate, inaugurat la 10 iunie 1939, cu ocazia sãrbãtoririi a 70 de ani de la
deschiderea liniei Bucureºti Filaret  Giurgiu.
În primãvara anului 1944, o ploaie de bombe incendiare a atins
stadionul, distrugând ºi incendiind o mare parte din exponatele muzeului.
Toamna, ceea ce a mai rãmas a fost evacuat într-o salã de la parterul
Palatului administrativ CFR. Când aceasta nu a mai fost disponibilã, prof.
ing. Dimitrie Leonida a acceptat sã gãzduiascã resturile Muzeului CFR
în Muzeul Tehnic din Parcul Carol.
La începutul anilor 50, Muzeul CFR a fost mutat pe Calea Griviþei, în
apropiere de Gara de Nord. Clãdirea din acest loc, grav avariatã de bombe,
a fost refãcutã de CFR în 1952, spre a servi ca sediu pentru Casa tehnicii
cãilor ferate, înfiinþatã la începutul anului 1953. În cadrul acestei unitãþi, a
fost inaugurat, la 1 mai 1953, cel de-al doilea muzeu al cãilor ferate. Deºi
era amenajat în condiþii ilustrative superioare, acest muzeu a devenit cu
timpul necorespunzãtor din mai multe puncte de vedere. Ca urmare, s-a
aprobat refacerea lui pe alte baze. Solemnitatea inaugurãrii Muzeului Cãilor
Ferate, în noua lui hainã, a avut loc în dimineaþa zilei de 31 octombrie
1969, dupã plecarea de la linia 14 a trenului aidoma celui care, cu exact
100 de ani înainte, a deschis linia feratã Bucureºti Filaret  Giurgiu.
În prezent, Muzeul CFR dispune de trei sãli cu exponate. Adunate,
acestea materializeazã o adevãratã istorie fragmentatã a cãilor ferate, pe
care, oricând, este bine sã o rememorãm. Astfel, prima salã adãposteºte
machete de locomotive cu abur, lucrate artistic, printre care, la loc de frunte,
se aflã renumita Pacific. Tot aici, este o superbã garniturã a unui tren de
epocã, alcãtuitã dintr-o locomotivã cu abur seria 130, plus douã vagoane
de marfã: unul acoperit ºi altul descoperit. Garnitura are o lungime de 9 m,
locomotiva fiind de 5 m, cu tot cu tender. Un imens ceas, din gara Lugoj,
este o altã piesã cu greutate a Muzeului Cãilor Ferate. Mergând mai
departe, avem ocazia sã descoperim plãci ce odinioarã erau montate pe
vechile locomotive cu abur. Maffei, Hanomag ori Reºiþa sunt numai câteva
dintre numele ºtanþate pe ele. Acestea reprezintã coloºii industriali, care,
pe vremuri demult apuse, produceau monºtri mâncãtori de cãrbuni.
Sala mijlocie este punctul forte al Muzeului CFR. Aici este locul
unde întâlnim istoria drumurilor de fier, în modul cel mai pur. Pornind
de la resturile lustrelor luxosului Orient Expres ºi pânã la teleimprimatorul
rapid Hughes (30 de cuvinte/min., fãrã decodificarea mesajului, cu un
design unic  clape de pian), ori firmanul sultanului Abdul Medjid (1857)
 de concesionare a liniei de cale feratã Cernavodã  Constanþa, toate
exponatele au în spate o poveste. Mai mult sau mai puþin plãcutã. O astfel
de poveste, dar care îþi atrage atenþia instantaneu, este spusã de masa
din marmurã cu vechea hartã a þãrii, aparþinând lui Anghel Saligny.
Împodobitã cu stema ºtearsã a regalitãþii, masa din marmurã a inginerului
face parte din colþul dedicat celui ce a învins Dunãrea. Alãturi de ea,
familia marelui inginer Saligny a mai donat masa de lucru, o cãlimarã
argintatã, ochelarii, douã tablouri, o trusã tehnicã ºi un covor. Alãturi de
aceste exponate, ce ar face cinste oricãrui muzeu al lumii, gãsim o serie
de piese de pe locomotivele cu abur. Dintre acestea, cutia de unsoare
Gheorghe Cosmovici este privitã cu respect de cãtre muzeograf. Asta ºi
din pricina faptului cã este o mare inovaþie româneascã, care a facilitat
funcþionarea locomotivei cu abur, cu posibilitatea schimbãrii uleiului la
trei ani. Toate aceste exponate sunt adevãrate mãrturii ale perioadei de
început a cãilor ferate. Fiecare are o semnificaþie anume, distingându-se
prin mesajul istoric pe care îl reprezintã.
Despãrþitã de un tunel în care se aflã garatã o bicicletã mecanicã
(drezinã), care circula pe calea feratã între cele douã rãzboaie mondiale,
ultima salã abundã în felurite machete. De la boghiuri ºi pânã la vagoane
de marfã ori automotoare. Toate reproduse pânã la cele mai mici detalii
ale modelelor adevãrate. Tot acolo existã o masã a impiegatului de miºcare,
din secolul al XIX-lea, dotatã cu toatã aparatura specificã. De asemenea,
aici mai avem expuse: o centralã de ceasuri Siemens-Halsche, vechi unelte
de lucru la calea feratã, precum ºi un drapel care a aparþinut societãþii
sindicale a mecanicilor de locomotivã din Cluj, din anul 1927. În prezent,
acesta face parte din patrimoniul naþional.
Muzeul CFR ocupã un loc aparte în peisajul cultural al Capitalei.
Aici fiecare lucrãtor al cãilor ferate se regãseºte sufleteºte, rememorând
cu pioºenie trecutul ºi munca înaintaºilor.
Fiecare dintre noi, vizitând un muzeu, poate deveni, dupã cum scria
marele Octavian Goga, un drumeþ statornic al lumii veºnic neschimbate.

Unde se aflã Muzeul CFR?
Muzeul CFR se afla pe Calea Griviþei, la numãrul 193B, în apropiere
Inaugurarea a fost precedatã de
un concert de pian susþinut de Paul de Gara de Nord.
Muzeul se poate vizita de miercuri pânã duminicã, între orele 10.00 - 16.00.
Coriolan Cartianu, cuprinzând
lucrãri din creaþia lui Enescu,
Brahms, Constantinescu, Liszt,
Foto ºi text: Mihãiþã ENACHE,
cu un intermezzo liric  poezii de student, anul II, Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice
Tudor Arghezi, Ion Pillat, Lucian
Blaga, Nichita Stãnescu, Ana
Blandiana ºi Marta Petreu, în
lectura actriþei Adina Cartianu.
Paul Coriolan Cartianu este
student la Mozarteum University
din Salzburg ºi se bucurã de
recunoaºtere internaþionalã în urma
numeroaselor recitaluri susþinute în
România, Statele Unite, Franþa ºi
Germania, precum ºi a premiilor
importante obþinute la concursuri
internaþionale.
Horia Bernea despre Roma
(extras din volumul Horia Bernea,
Teodor Baconsky - Roma Caput
Mundi. Un ghid subiectiv al Cetãþii
Eterne sprijinit pe dialoguri, note,
fotografii, articole ºi desene,
Bucureºti, Humanitas, 2000):
Roma e, pentru mine, o
extraordinarã articulare vitalã, care
rãspunde cald ºi sãritor oricãrei
întrebãri ºi neliniºti a sufletului meu.
Fac, creºtin fiind, aceastã excesivã
pledoarie pentru Roma dându-mi
seama cã, în fond, totul în jurul
Mediteranei este unitar, mãrturie
perpetuatã a Revelaþiei. Chiar dacã
Iisus Hristos spune Eu plec ºi vine
stãpânul lumii acesteia, Roma e
garanþia speranþei concrete.
Expoziþia este deschisã pânã pe
10 februarie 2011.
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional

00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
04:00 La hanul morãriþei(r)
05:00 Cãlãtori în timp (r)

MIERCURI  2 februarie 2011
06:00 Promo USH
06:10 Ani de liceu (r)
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
06:00 Promo USH
07:00 Contrapunct (r)
06:05 Cronica scepticului (r)
08:00 Stele de mâine.
06:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
Emisiune de Dumitru Lupu
08:00 Stele de mâine.
08:30 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Dumitru Lupu
Emisiune de Alexandru Lucinescu
08:30 Parodi Press. Emisiune de Nicolae Iliescu 09:00 Românul, cetãþean european.
09:00 Nimic fãrã lege. Emisiune de Florin Fãiniºi
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
Spiru Haret*
13:00 Academica  ªtiinþã.
13:00 Autografe muzicale.
Emisiune de Alexandru Mironov
Emisiune de Dumitru Cucu
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
Alexandru Oproiu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo USH
15:00
Teleamfiteatrul
Universitãþii
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
18:30 Stagiunea muzicalã TVRM.
Emisiune de Viorel Popescu
Emisiune de Stela Cristea
19:00
Lumea vãzutã de aproape.
19:00 Comorile oraºului.
Emisiune de Neagu Udroiu
Emisiune de Cezar Lungu
20:00 Noi consumatorii.
19:30 Stele de mâine.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
Emisiune de Dumitru Lupu
20:30 Circulaþi, vã rog!
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica  Economia pentru cine?
21:00 Vedetele ºi fanii lor.
Emisiune de Narcisa Tcaciuc
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici 22:00 Lumea sporturilor.
22:30 Film documentar  Tehnologia azi
Emisiune de Cristina Matei
23:00 Contrapunct.
22:30 Film documentar - Filme, filme, filme
Emisiune de George Marinescu
23:00 Contrapunct.
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de George Marinescu
Spiru Haret* (r)
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
04:00 Apel telefonic (r)
Spiru Haret* (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)
04:00 Calendar cultural(r)
05:00 Vedetele si fanii lor (r)

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)

LUNI  31 ianuarie 2011

VINERI  4 februarie 2011

MARÞI  1 februarie 2011

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)

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 Calendar cultural  luna februarie.
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
20:00 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:30 Nocturna. Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Ani de liceu. Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Film documentar- Tehnologia azi
23:15 Muzart. Emisiune de Nicolae Dumitru

TVRM Cultural
LUNI  31 ianuarie 2011
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 Un rãspuns pentru fiecare
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  1 februarie 2011
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
Iubirea vieþii mele (SUA, 1940)(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

JOI  3 februarie 2011
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 Academica ªtiinta.
Emisiune de Alexandru Mironov (r)
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
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

22.00 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  2 februarie 2011
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 Arhiva TVRM (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  3 februarie 2011
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 Arhiva TVRM

SÂMBÃTÃ  5 februarie 2011
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
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

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  4 februarie 2011
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 Muz-art (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 Muz-art (r)
04.30 Românul, cetãþean european (r)
05.00 Consum cultura (r)

SÂMBÃTÃ  5 februarie 2011
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)

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 Film artistic  ªarpele alb (China)

Conform reglementãrilor CNA filmul poate fi vizionat
de copii cu acordul pãrinþilor. Film artistic - dramã
(2004). Regia: Wu Jie Tai. Distribuþie: Pan Yue Ming,
Liu Tao, Chen Zihan. Filmul este una dinte
nenumãratele ecranizãri ale Legendei ªarpelui Alb. Un
tânãr ºi nevinovat învãþãcel se îndrãgosteºte de o tânãrã
femeie, fãrã sã ºtie cã, de fapt, este o întrupare a Rãului.

00:00 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  6 februarie 2011
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 ªlagãr fix. Realizator 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 artistic: Uniþi în dragoste
Genul: dramã - Austria (2002). Vreni ºi Sali sunt fãcuþi
unul pentru celãlalt. Din pãcate, taþii lor se ceartã din
cauza unei bucãþi de pãmânt iar urmãrile sunt
dezastruoase pentru ambele familii. Numai când din
cele douã familii s-a ales praful, Sali ºi Vreni au ocazia
sã-ºi trãiascã povestea de dragoste, chiar dacã numai
pentru o noapte...

01:00 Dor de-acasã (r)
03:00Galele TVRM (r)
05:00 Scena ca istorie (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

A doua ediþie a Festivalului
de Flamenco de la Bucureºti
O lunã de muzicã, dans ºi film

*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii
pentru sesiunea de examene. Emisiunea este
Ambasada Spaniei în România ºi Institutul Cervantes din Bucureºti organizeazã Festivalul
realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt. Flamenco Clasic ºi Noile Genuri, ediþia a II-a  un eveniment dedicat tradiþiei ºi actualitãþii artei
flamenco - în perioada 4 februarie  8 martie 2011, în mai multe sãli culturale ale Capitalei.
Festivalul de Flamenco revine în Capitalã sub noi auspicii; flamenco a fost declarat, alãturi de
Cant de la Sibila din Mallorca ºi castellets catalane, parte a Patrimoniului Imaterial al Umanitãþii.
Urmeazã o lunã de muzicã, dans ºi film flamenco, pentru toate vârstele ºi iubitorii tuturor
09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
genurilor. ArCuB  Centrul de Proiecte Culturale al Primãriei Municipiului Bucureºti, Ateneul
10.00 Academia copiilor
Român, Sala Radio ºi Cinema Elvira Popescu vor fi gazdele acestui festival.
11.00 Lumea vãzutã de aproape
Flamenco-ul este complex ºi amplu, are multe rãdãcini, e o explozie de culturi diverse, pornind
de la acei gitanos plecaþi din India ºi ajunºi în Spania. E un limbaj extrem de bogat ºi oferã foarte
12.00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
mult, atât din punctul de vedere al artistului ºi muzicianului, cât ºi din cel al bucuriei muzicale
13.00 Invitatul de la ora 13 (r)
oferite publicului. (Ara MALIKIAN).
14.00 Scrisori de acreditare
Aceastã ediþie aduce douã tablao de flamenco; unul dintre ele, propune figuri clasice ºi tinere
14.30 În cãutarea folk-ului pierdut
talente: cantaor-ul Jesús Chozas, chitaristul Rafael Andújar, bailaor-ul Juan Manuel Carrillo ºi
15.30 Gândeºti, deci exiºti
bailaora Ana Alonso, care vor prezenta colajul Flamenco en estado puro. Cel de-al doilea spectacol,
16.00 Adevãratele stele
intitulat Cursul de flamenco, este susþinut de grupul Soniquete, format din adolescenþi din Jerez
17.30 Virtuþi ºi vicii (r)
de origine gitano. Înainte de a deveni o trupã, ei au creat o asociaþie cu scopuri educative, de
promovare a flamenco-ului în cadrul propriei comunitãþi.
18.00 Viaþa ca un spectacol
Trei dintre cei mai buni muzicieni spanioli vor veni de asemenea la Bucureºti: chitaristul José
19.00 Aplauze pentru haretiºti
María
Gallardo del Rey, pianista Rosa Torres Pardo ºi Ara Malikian (armean naturalizat spaniol)
19.30 Interesul general
acesta din urmã, acompaniat de José Luis Montón, un geniu al chitarei flamenco. În sfârºit,
20.00 Generalul cinema
programul festivalului cuprinde o serie de filme, de ficþiune ºi documentare, care transpun pe
20.30 Cronica scepticului
marele ecran arta flamenco-ului.
21.00 Galele TVRM
Flamenco este un gen muzical, care a apãrut ºi s-a dezvoltat în Spania, preponderent în regiunea
22.30 Lumea vãzutã de aproape (r)
Andaluzia. Acest gen e caracterizat de o ritmicitare pronunþatã, fiind folosite castaniete, ºi adesea
23.30 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
cântecele flamenco sunt însoþite de dansul omonim. Deºi originea flamenco e consideratã Andaluzia,
regiunile Extremadura ºi Murcia au contribuit la dezvoltarea câtorva forme muzicale. Rãdãcinile
00.30 Invitatul de la ora 13 (r)
flamenco nu sunt cunoscute cu precizie, însã adesea sunt citate influenþe din culturile Islamicã,
01.30 Academia copiilor (r)
Sefardã, þigãneascã, alãturi de cultura localã andaluzã. Influenþele Latino-Americane ºi în special
02.30 Scrisori de acreditare (r)
cele cubaneze au contribuit, de asemenea la formarea câtorva subgenuri.
03.00 Gândeºti, deci exiºti (r)
03.30 Viaþa ca un spectacol (r)
04.30 Galele TVRM (r)
Stimaþi cititori,
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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 Muz-art
16.00 Cinefilia
16.30 Consum cultura
17.30 Dor de acasã  direct
19.30 Panteon
20.00 En garde!
21.00 Film artistic strãin
Pãcatul lui Harold Diddlebock (SUA, 1947)
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)
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SPIRU HARET - percepþii asupra unui profil astrologic
Personalitate ºi realizare de sine
Cunoaºterea personalitãþii, a
omului, care a fost Spiru Haret, este
la fel de importantã ca ºi realizãrile
ºi opera sa. Datele biografice, care
s-au pãstrat ºi pe care le-am sintetizat
în aceastã lucrare, se completeazã cu
profilul astrologic, ce dezvãluie noi
ºi interesante detalii.
Personalitatea
Spiru Haret s-a nãscut la Iaºi,
la 15 februarie 1851, respectiv 27
februarie 1851 dupã calendarul
Gregorian, introdus la noi abia în
1919. Din însemnãrile sale, ca ºi din
mãrturiile celor care i-au fost în
preajmã de-a lungul vieþii, putem
contura calitãþile copilului, ale
tânãrului ºi desãvârºirea lor în
personalitatea adultului:
*  copilul era serios, dar blând
la fire, retras de copiii gâlcevitori ºi
stând la sfat cu cei buni; liniºtit ºi
tãcut în bancã; prompt ºi decisiv, rar
ºi lãmurit, da rãspunsul când era
întrebat din obiectele clasei.
(Sãvescu, Toma A., 1911)
* lectura unor articole din
revista Isis ºi Natura, despre Luna
ºi locuitorii ei, îmi înflãcãraserã
mintea pânã într-atâta încât
petreceam noaptea ceasuri întregi,
cu ochii la stele, cãutând sã ghicesc
ceea ce rudimentara mea ºtiinþã
astronomicã nu putea sã-mi dea.
(Haret, Spiru, 1937)
* Deºi în aparenþã arãta o fire
închisã, rece, ascundea un suflet
bun ºi credincios, când se convingea
cã a gãsit cine sã-l înþeleagã. Cu
energia sufletului sãu cald, cu
îndemnul prietenilor, cu o scrisoare,
cu o vorbã de nãdejde, cu atâtea
mijloace, izbuteºte el sã însufleþeascã pânã la entuziasm ºi
abnegaþie pe cei care pânã la el erau
desconsideraþi ºi suspectaþi. El
cerea de la toþi muncã fiind el însuºi
un exemplu prin munca ºi
perseverenþa sa (Nicolescu, Marin,
1933). În aceeaºi lucrare se
consemneazã faptul cã îºi împãrþea
ziua aproape pe minute, începând
activitatea în zori ºi lucrând pânã
noaptea târziu.
* Sub aparenþa unui om rece
ºi impasibil, el purta o inimã caldã,
vibrând uºor la nevoi ºi suferinþã.
(Tãuºan, L.,1911)
* Mihail Sadoveanu, la 20 de
ani de la moartea sa, scria:
Personal l-am cunoscut de aproape
în tinereþea mea ºi l-am iubit cu
respect, ca un discipol. În 19051906, când mã duceam sã-l vãd, îi
vorbeam cu înflãcãrarea vârstei
despre opera educativã a cercurilor
culturale ºi despre bibliotecile
populare. Intervenea cu zgârcenie
de vorbe ºi observaþii precise ºi,
totuºi, simþeam în el emoþiunea
faptei bune, a cãrei realizare o
pregãtea. (Dinu, Constantin, 1970)
Adolescentul liniºtit, fãrã
expansiuni de bucurie sau de
violenþã - cum ne este descris, se
remarcã la maturitate prin: pasiune
pentru cercetare, tenacitate, putere
de muncã, ambiþie, perseverenþã,
sobrietate, fire retrasã, rezervatã,
cinste ºi corectitudine.
Astrograma solarã a zilei de 27
februarie 1851 ne dezvãluie un
nativ Peºti nãscut sub o configuraþie

astralã extrem de specialã, care,
împreunã cu mediul în care a
crescut, i-a permis sã devinã o
personalitate distinsã a vremii sale,
dar ºi a vremurilor urmãtoare. Se
remarcã, astfel, dispunerea
planetelor grupat, nouã dintre ele pe
un arc de numai 100º, cu Jupiter Marele Benefic în opoziþie cu
ultimele douã din ºir, ceea ce, în
astrologie, numim modelul
Evantai (Cipercã, Dan, 1998).
Nativul cu un astfel de model, prin
planeta ansã, aici Jupiter, situat sub
stelele norocoase Epi ºi Arcturus
(cele ce promit succes, ambiþie,
generozitate, independenþã, orgoliu,
ideal superior, popularitate,
inspiraþie), controleazã grupul mare
de planete (situate pe Capricorn,
Vãrsãtor, Peºti ºi Berbec), cãtre care
se orienteazã energia jupiterianã.
Conºtient sau inconºtient, nativul cu
acest model îºi foloseºte planetaansã pentru a-ºi conduce viaþa,
acþiunile ºi pentru a-ºi satisface
scopurile pe care ºi le propune. Un
alt aspect ce se remarcã este
numãrul mare, rar întâlnit de
conjuncþii (patru dacã s-a nãscut în
prima parte a zilei, cu Luna în
Capricorn, ceea ce este cel mai
probabil), ºi anume: Luna-Venus,
Mercur-Marte, Uranus-Pluton, dar
mai ales Neptun-Soare. Aceasta din
urmã ne relevã capacitãþi cu totul
ieºite din comun, de natura
inspiraþiei Divine sau a iluminãrii,
un har ºi o chemare care explicã
preocupãrile sale pentru studiul
cosmosului, sau sacrificiul de sine
spre binele celorlalþi, cei
neajutoraþi.
Despre viaþa sa particularã se
ºtiau foarte puþine lucruri, inclusiv
în timpul vieþii, ºi ca urmare ne
parvin destul de puþine informaþii.
Fire discretã ºi modestã, a trãit cu
nefericirea pierderii unui copil la
puþinã vreme de la naºtere, dar ºi-a
sublimat iubirea prin dragostea ºi
munca pentru copii ºi tineri. Marte
în conjuncþie cu Mercur în Vãrsãtor
denotã munca de idei, o gândire
superioarã, de avangardã, raþionalã,
care îºi cautã aplicaþia concretã în
toate domeniile cãtre care ºi-a
îndreptat atenþia. Gânditorul,
cercetãtorul ºtiinþific ºi filosoful sau supus unei chemãri pe care
numai o conºtiinþã superioarã ar fi
putut s-o împlineascã: ridicarea
nivelului de educaþie ºi culturã al
spaþiului românesc al acelei vremi.
Munca sa de pionierat în acest sens
se susþine prin cele trei planete din
Berbec (semn al luptãtorului ºi al
deschizãtorului de drumuri), Saturn,
Uranus ºi Pluton sau - cu alte
cuvinte - conºtiinþa, intelectul
progresist ºi renaºterea (pentru
educaþie ºi culturã). Astfel, primul
român doctor în matematici la
Sorbona, autor al unei teze de rãsunet
la acea vreme, care a furnizat noi
direcþii de cercetare ulterioarã pentru
savanþi precum Henri Poincaré,
Felix Tisserand ºi J. Meffroy, a
refuzat, ca fost bursier pe banii
statului la Paris, oferta de a lucra în
Franþa, acolo unde talentul sãu de
cercetãtor ºtiinþific ar fi avut
condiþiile necesare pentru o realã
aplicaþie. Omul de ºtiinþã, ministrul

mecanicii raþionale; introduce
pentru prima oarã la noi metode
matematice prefigurând teoriile
probabilitãþilor; publicatã în
francezã ºi românã, 1910
* Înfiinþeazã ~1200 de ºcoli
rurale, iar numãrul absolvenþilor
cursului primar, dupã 10 ani de
ministeriat, creºte de la 6 460 la 26
992, ºi se dubleazã practic numãrul
învãþãtorilor;
* Nicolae Coculescu este numit,
la 1 aprilie 1908, directorul
Realizãri în ºtiinþã, educaþie,
Observatorului Meteorologic ºi
sociologie, culturã
* Traducerea Tratatului de Astronomic. Semnãtura aparþine
astronomie al lui Quetelet, în clasa ministrului Instrucþiunii ºi Cultelor,
Spiru Haret. De asemenea, a fost
a VI-a, din limba francezã;

ºi politicianul, filosoful ºi omul de
culturã s-au împlinit la maximum de
potenþial în raport cu þara ºi poporul
român faþã de care s-a simþit dator ºi
cãrora s-a dedicat în totalitate.
Decizia sa a minimalizat cãutarea
unei împliniri în plan personal ºi a
alimentat tensiuni interioare imense,
ce rãzbãteau la suprafaþã foarte rar,
când gãsea pe cineva care sã-l
înþeleagã.

* Teza de doctorat Despre
invariabilitatea axelor mari ale
orbitelor planetare (1878);
* Comunicare la Academie
Pata cea mare roºie de pe planeta
Jupiter, care ridica problema
existenþei vieþii pe o altã planetã a
sistemului nostru solar, precum ºi
Despre acceleraþiunea secularã a
miºcãrii medii a Lunii (1880);
* Proiectul de reformã a
calendarului pentru trecerea la stilul
nou, în 1900;
* Recensãmântul populaþiei din
1903, dupã noi formule statistice
(Depercieux);
* Lucrarea Mecanica socialã,
care prezintã aplicarea formulelor
matematice la studiul fenomenelor
sociale ºi sistemelor materiale,
asupra cãrora sunt aplicate legile

printre fondatorii Societãþii
Astronomice Române (Flammarion),
care, mai târziu, a dus la înfiinþarea
Observatorului Astronomic - Amiral
Vasile Urseanu din Bucureºti;
º.a.m.d. (Bâldescu, Emil, 1970 ºi
Dinu, Constantin, 1972).
Filozofia lui Spiru Haret.
Materialist sau idealist?
Viaþa sa dedicatã muncii a avut
ca fundament principiile unei
filosofii a existenþei prin comunitate
socialã (Jupiter în Balanþã); el
considera cã: forþa vie sau energia
este singura ºi adevãrata bogãþie a
întregii societãþi. Ea reprezintã forþa
de expansiune ºi progres în direcþia
economicã, intelectualã ºi moralã,
precum ºi puterea de rezistenþã
contra pericolului. Sau: Ignoranþa

este cea mai mare nenorocire, ca
urmare, instrucþia este pârghia de
eliminare a ei. (Haret, Spiru, 1969)
Cãutarea pârghiilor potrivite de
modernizare a societãþii, pe
principii ºtiinþifice ºi de aplicare a
matematicii ºi fizicii în studiile
sociologice, l-au plasat în sfera
materialiºtilor din epoca comunistã,
precum ºi pentru faptul cã a luptat
pentru instruirea þãrãnimii. Critica
din partea ambelor partide Liberal
(al cãrui membru a fost) ºi
Conservator, pentru spiritul sãu
progresist, se datora introducerii
ºtiinþelor pozitive în ºcoli,
echivalent cu un ipotetic ateism.

Concepþiile înaintate despre lume ºi
viaþã se ridicã deasupra oricãror idei
ale vremii considerând cã: Natura
vieþii sociale pare sã fie materia
supusã aceloraºi legi ca ºi
cosmosul. (Bâldescu, Emil, 1972).
Catalogat ca revoluþionar,
instigator, poporanist, a fost,
totuºi, cel mai prolific ministru al
Instrucþiunii ºi Cultelor, datoritã
forþei de a armoniza contrariile
(diplomaþie), consecvenþei ºi marii
sale capacitãþi de adaptare. Cu
siguranþã ar fi fãcut faþã oricãrui
sistem politic, întrucât subordona
politicul intereselor ºtiinþei ºi
culturii române ºi nu invers. Spiru
Haret era, de asemenea, un idealist
progresist (Soare-voinþã, energieconºtiinþã - în conjuncþie cu
Neptun-ideal), ºi un evoluþionist

(Uranus în opoziþie cu Jupiter) în
adevãratul sens al cuvântului,
întrucât proiecta în acest spirit
inclusiv instituþia bisericii, respectiv
a Bisericii Ortodoxe Române,
cãreia îi cerea sã evolueze în ritm
cu vremurile: Toate instituþiile
omeneºti evolueazã ºi însãºi
biserica. Cu toate cã se þine a trãi
dupã regulele puse acum o mie de
ani, evolueazã ºi ea fãrã voie, pentru
cã trãieºte în mijlocul oamenilor
care se schimbã ºi nu poate nici un
organism omenesc sã trãiascã în
afarã de societatea timpului sãu.
Aceasta este legea evoluþiunii.
(Haret, Spiru, 1937)

Cultura ºi patriotismul
* A sprijinit creaþia în toate
formele ei: muzica, teatrul, artele
plastice etc. Vioara Stradivarius, de
pildã, i-a fost cumpãratã lui George
Enescu la iniþiativa sa, din donaþia
de 10 bani a fiecãrui elev.
* A înfiinþat Colecþiile Biblioteca pentru toþi ºi Biblioteca
pentru popularizarea ºtiinþei.
* A primit acuzaþii, din partea
colegilor de partid sau a opoziþiei,
pentru antrenarea scriitorilor în
activitãþile ºcolare ºi arondarea lor
partidului liberal: ( )pentru
asemenea politicieni veroºi ºi snobi,
creaþia artisticã nu avea ce cãuta în
ºcoalã. În realitate, contribuþia unor
mari scriitori ai þãrii noastre la
realizarea unor opere utile în primul
rând ºcolii nu putea fi decât o

acþiune lãudabilã, de pe urma cãreia
ºcoala româneascã a avut enorm de
câºtigat. (Dinu, Constantin, 1970)
Iubirea de þarã, ca izvor al
patriotismului sãu a fost profundã ºi
stabilã, hrãnitã cu siguranþã din acea
Venus în Capricorn, apropiatã de
Luna care semnificã lumea, þara,
poporul ºi rãdãcinile lor seculare. Cu
rãbdare ºi consecvenþã s-a consacrat
cãutãrii echilibrului, armoniei ºi
binelui colectiv: În ochii minþii
mele, România viitoare nu se
prezintã sub figura unui rãzboinic,
cu coiful pe cap ºi cu mâna înarmatã,
ci sub aceea a gestului pãcii ºi a
luminii, propãºind limba ºi cultura
româneascã numai prin farmecul
inteligenþei ºi geniului propriu
naþional (Spiru Haret).
Spiru Haret 
realizare de sine
Principiile astrologiei moderne,
actuale, considerã realizarea de Sine
ca fiind capacitatea omului de a
conºtientiza adevãrata sa menire în
plan individual ºi de foarte multe
ori ºi în plan colectiv - ca în cazul
unor personalitãþi sau a oamenilor
înzestraþi cu har. Nodul Lunar Nord
sau Sensul Vieþii lui Spiru Haret
este plasat la 4ºLeu, pe Casa muncii
în horoscopul solar. Munca privitã
ca Sens pentru un Semn al Puterii
ºi regalitãþii, cum este Leul, se putea
manifesta doar din posturi de mare
decizie, cum a fost aceea de
ministru. Considerãm realizatã
depãºirea Nodului Sud (al unei vieþi
anterioare) ºi îmbinarea calitãþii de
gânditor sau cercetãtor cu cea a
decidentului responsabil faþã de
þarã. Ideile sale filosofice au
acoperit o largã arie, dar este
remarcabilã pãrerea sa în legãturã
cu existenþa liberului arbitru ºi
limitele acestuia în acþiunile ºi
gândirea umanã:
În rezumat, liberul nostru
arbitru îºi recunoaºte limitele în mai
multe direcþii. (Haret, Spiru, 1969)
Aºadar, Spiru Haret a fost,
potrivit scrierilor sale filosofice, un
adept al existenþei capacitãþii
omului de a-ºi folosi Liberul Arbitru
prin propria voinþã. De altfel,
simbolistica gradului 4 Leu se
referã la forþã, voinþã, dorinþe
puternice, exact aºa cum s-a
manifestat ºi el, acceptându-ºi, în
acelaºi timp, limitele în faþa vieþii;
astfel, cel ce nu a putut sã se bucure
de copilul sãu a iubit copiii ºi ºcoala
ºi a iubit munca. Se poate spune,
pe drept cuvânt, cã a reuºit sã îºi
atingã menirea înscrisã în harta
naºterii, într-o manierã idealistã,
sublimând împlinirea individualã,
prin realizãrile în favoarea celor
neajutoraþi, acest lucru echivalând
cu un sacrificiu de sine. Discreþia
care se observã faþã de viaþa
personalã, conturatã extrem de vag
în tot ceea ce s-a pãstrat despre
Spiru Haret, inclusiv în amintirile
unor rude sau apropiaþi, dovedeºte
cã s-a dedicat întru totul
responsabilitãþilor asumate la nivel
social, colectiv, transferând întreaga
sa energie în acel scop.
Este foarte posibil ca frustrarea
resimþitã prin renunþarea la postul
oferit de statul francez, ca ºi prin

ACTIVITATEA POLITICÃ A LUI SPIRU HARET
între anii 1907-1911
(Urmare din pag. 1)
În acelaºi timp, a întrebat autoritãþile, inclusiv pe episcopi, protoerei,
proprietari ºi arendaºi despre necesitatea reformãrii sistemului politic al României.
Cu sprijinul prefecþilor, a luat iniþiativa ca procesele intentate aºa
ziºilor instigatori sã se bucure de dreptatea legii.
Voluminoasele dosare, întocmite pentru fiecare judeþ, au fost studiate
de cãtre Spiru Haret, iar concluziile au fost expuse în camera deputaþilor
la 13 august 1907 iar în 15 august, acelaºi an, incluse într-un raport pe
care ministrul îl va adresa regelui ca sã pot aduce în sufletul Majestãþii
Voastre  se menþiona în Raport  încrederea deplinã pe care o am eu cã,
în opera de regenerare ºi de întãrire a neamului românesc, Ea se poate
sprijini cu încredere pe spiritul de ordine, pe respectul legii ºi pe
devotamentul corpului didactic rural ºi al preoþimii de la sate.
Luând apãrarea învãþãtorilor ºi preoþilor din lumea ruralã, analistul
Haret comunica parlamentarilor, membrilor guvernului ºi majestãþii sale
cã este greºit modul cum au fost crescuþi în ºcoale viitorii preoþi ºi
învãþãtori, insuficienta preocupare a autoritãþilor faþã de corpul didactic
din mediul rural, modul iraþional în care erau aplicate pedepsele nu numai
celor nouã preoþi ºi optsprezece învãþãtori arestaºi ºi judecaþi ci ºi
întregului corp de peste 11000 de membrii.
Spiru Haret a fost primul care a început o acþiune de regenerare a
satului românesc printr-o susþinere materialã ºi moralã a celor care erau
chemaþi sã facã educaþie în satul românesc.
Haret acþionase încã din primii ani de activitate politicã sã se facã
obºti pentru a arenda moºii, sã se fereascã þãranii de bãuturile alcoolice,
sã opunã þãranii rezistenþã faþã de cãmãtarii satelor, sã se construiascã
localuri de ºcoalã, biserici ºi cãmine în toate satele unde þãranul sã
capete învãþãturã ºi fricã de lege ºi de Dumnezeu.
Activitatea celei de a treia perioade ministeriale s-a axat cu prioritate
însã asupra învãþãmântului primar.
În concepþia ministrului, România avea nevoie de mulþi copii la
ºcoalã, toþi cât vor încãpea în ºcolile existente.
În august 1905, într-un interviu dat reprezentanþilor presei bucureºtene,
Haret era îngrijorat de faptul cã numãrul analfabeþilor nu scade îndestul,
cã numãrul absolvenþilor ºcoalelor rurale rãmâne aºa de mic.
Revenind în august 1908 asupra aceleiaºi probleme, ministrul declara
în faþa Camerei Deputaþilor cã nici chemãrile legale, nici amenzile nu
s-au mai executat aºa cum cere legea. El considera cã aceste greºeli se
datorau autoritãþilor dar ºi pãrinþilor, învãþãtorului ºi revizorilor care nu
au apelat la puterea lor de convingere, fie chiar la constrângere dacã
cere trebuinþa ºi dacã permite consideraþia de umanitate.
Spiru Haret nu era însã adeptul excesului de zel, considerând cã
sub aceastã însuºire se ascunde lipsa cercetãrii serioase a faptelor.
Spiru Haret era foarte atent la felul în care autoritãþile îºi fãceau
datoria, chiar dacã considera cã uneori era nevoie, aplicând legea, sã
oblige pe pãrinþi sã-ºi trimitã copiii la ºcoalã.
Perioada anilor 1908-1910 este etapa în care Haret s-a arãtat interesat
de disciplina corpului didactic. Absenþele nemotivate ale învãþãtorilor,

institutorilor, profesorilor, precum ºi vocabularul folosit de aceºtia
constituiau prioritãþi ale Ministerului Învãþãmântului ºi Cultelor.
Haret era partizanul desenului de pe naturã, al învãþãrii lucrului manual
în ºcoalele normale, al organizãrii unor expoziþii anuale, al folosirii terenurilor
experimentale ce guvernul, conform legii, le aloca ºcolilor.
În anul 1910, la sfârºitul celei de a treia perioade ministeriale,
Ministerul Învãþãmântului, la
îndemnul lui Spiru Haret, dãdea
publicitãþii
un
raport
al
consecinþelor aplicãrii legii
învãþãmântului primar, raport care
a fost comentat în Camera
Deputaþilor în mai, acelaºi an.
Conform acestui document, în
anul ºcolar 1893/1894, când s-a fãcut
prima lege specialã a învãþãmântului
primar în þara existau 3.149 de ºcoli
rurale.
În anul ºcolar 1896/1897, când
Spiru Haret devine pentru prima
datã ministru existau 3.446 de ºcoli
rurale.
În anul ºcolar 1909-1910, când
pãrãseºte ministerul, numãrul de
ºcoli crescuse la 4.695, ceea ce aratã
o creºtere de 1249 de ºcoli.
Concomitent cu mãrirea
numãrului de ºcoli a crescut ºi
numãrul învãþãtorilor sãteºti dupã
cum urmeazã: din anul 1864 pânã
în anul 1896 s-a mãrit numãrul cu
962 de învãþãtori (de la 2667 la
3629), iar în cei 12 ani (1897-1910)
de aplicare a legii învãþãmântului,
numãrul învãþãtorilor s-a mãrit cu
2375 (de la 4085 la 6460).
Totodatã a crescut ºi frecvenþa
elevilor cu circa 50% în anul ºcolar
1909-1910 faþã de anul ºcolar 18971898.
Reuºita implementãrii legii învãþãmântului a constat ºi în scãderea
numãrului analfabeþilor cu circa 20%, în perioada 1896-1910, afirmaþie
fãcutã de Spiru Haret în ºedinþa Camerei deputaþilor din 4 martie 1910: 
dupã statistica din anul 1899 - afirma Haret în discursul sãu  procentul
ºtiutorilor de carte era de 22%, iar dupã cea din 1909 acest procent se
ridicã la 39,4%, adicã creºterea de 17%; iar, dacã ne raportãm numai la
populaþia satelor, vedem 15,2% ºtiutori de carte în 1899 ºi 34,7% în 1909,
adicã o creºtere de 19,5%1.
Urmãrind reducerea numãrului analfabeþilor, Spiru Haret s-a ocupat
de învãþãmântul adulþilor reamintindu-le periodic prefecþilor ºi

primarilor îndatoririle comunelor, despre care vorbea cu amãrãciune
într-o circularã din 12 decembrie 1907 adresatã autoritãþilor locale: Cu
pãrere de rãu trebuie sã constatãm cã, de 43 de ani de când sa decretat
la noi învãþãmântul obligatoriu ºi gratuit  se spunea în documentul amintit
mai sus  comunele au fost departe de a se achita în mod satisfãcãtor de
sarcinile care li sau lãsat în seamã Nu aiurea trebuie cãutatã cauza
relei stãri a învãþãmântului nostru
primar ºi a imensului numãr de
analfabeþi ce avem ºi care ne pune
în rândul þãrilor celor mai inculte
din lume Este imposibil ca starea
aceasta de lucruri sã continue.2
Pentru a îmbunãtãþi rezultatele
ºcolilor ºi cursurilor de adulþi, Haret
a prevãzut în bugetul ministerului,
în fiecare an sume pentru a
încuraja munca învãþãtorilor ºi a
cerut revizorilor ºcolari sã
urmãreascã silinþele lor, sã facã
tablouri de cei mai sârguitori3.
Reuºind sã punã rânduialã
acolo unde a fost nevoie ºi a fost cu
putinþã, Haret a adus câteva
inovaþii, printre care conferinþele
profesorilor pe specialitãþi
(instituite încã din 1899), carii
aveau de scop schimb de idei între
profesori
ºi
reprezentaþii
autoritãþilor centrale pe de o parte,
între profesori de aceeaºi
specialitate, pe de alta4.
Ministrul considera cã era în
interesul învãþãmântului ca între
corpul didactic ºi administraþie sã
existe un raport de colaborare.
Pentru stabilirea ºi închegarea unui
fel de osmozã între minister ºi
profesorime, a încurajat congresele
corpului didactic ºi s-a folosit de
conferinþele pe specialitãþi5.
În acest scop, în noiembrie 1907 a înfiinþat comisiile pedagogice iar
în septembrie 1908 a simplificat examenul de sfârºit de an la ºcolile
secundare. Într-un discurs þinut de Spiru Haret în faþa reprezentanþilor
corpului didactic din Bucureºti din 6 mai 1909, ministrul atrãgea atenþia
asupra neregulilor despre care avea cunoºtinþã: cataloage pierdute
sau þinute în dezordine, note greºite, ºtersãturi ºi îndreptãri în cataloage
fãcute în mod arbitrar, lucrãri scrise distruse în loc de a fi pãstrate în
arhiva ºcoalei permisiune acordatã unor ºcolari de a trece examene
pentru câte douã, trei, patru ºi chiar cinci clase6.

rãceala afectivã ºi neîmplinirile din
propria familie sã fi fost foarte
profundã ºi pe fondul efortului
intens în munca sa, sã-ºi fi epuizat
rapid forþele, fãcând loc unei boli
incurabile; spiritul lui a trecut în
neant la numai 61 de ani, pe 30
decembrie 1912 (stil nou). Cu doar
un an înaintea morþii, scria într-o
scrisoare:
Cât timp îmi va rãmâne de trãit
, voi socoti ziua de 12 decembrie
1911 ca cea mai frumoasã zi din
viaþa mea. Nu numai cã a fost pentru
mine o rãsplatã covârºitoare pentru
munca trecutã ºi pentru greutãþile
învinse, dar ea a stabilit între mine
ºi acei ce m-au sãrbãtorit atunci
legãturi nedisolubile, care sunt o
garanþie sigurã pentru succesul
muncii viitoare. (Dinu, Constantin,
1970). Omagierea sa, prin volumul
cuprinzând 151 de articole despre
viaþa ºi opera sa, Ale tale, dintru ale
tale, o considera a fi o compensare
a muncii sale de 35 de ani.
Contemporan cu Eminescu, a
cãrui flacãrã a ars ºi mai rapid,
(Marin, Florina, 2009), viaþa lui
Spiru Haret poate constitui o
paralelã la viaþa marelui nostru poet.
Dedicarea în muncã, puþinele
realizãri în plan afectiv ºi motivaþia
asumatã la nivel (colectiv) de þarã,
prin patriotismul exacerbat, tocmai
pentru a compensa atitudinea unor
conaþionali ºi curentul vremii, le
sunt comune. Astfel, dacã lui
Eminescu îi datorãm o operã
realizatã în sensul unei renaºteri
spirituale (sau trezirea spiritualã a
României), lui Spiru Haret îi suntem
datori pentru o operã de renaºtere
materialist-structuralã ºi moralã,
ambele datând din timpuri
premergãtoare realizãrii Marii Uniri
de la 1918. În contextul evenimentelor aniversare actuale, este
interesant de subliniat rezonanþa pe
care o au tranzitele planetare peste
harta natalã a lui Spiru Haret, chiar
ºi acum. Viaþa de dupã moarte a
unui spirit nu înceteazã sã rezoneze
cu ceea ce urmaºii cautã sã realizeze
în raport cu forþele constructive sau
distructive care apar. Remarcãm
astfel tranzitul Nodului Lunar Nord,
a Soarelui ºi a lui Saturn peste
ultimele grade din Capricorn, unde
se aflã Venus natalã ºi prezumtiv
Luna lui Spiru Haret, la înfiinþarea
Universitãþii Spiru Haret ºi
Fundaþiei România de Mâine, în
ianuarie 1991. De asemenea, la
revenirea Nodului Nord în aceeaºi
poziþie, în vara anului 2009,
prezenþa Lunii Negre în acelaºi loc
al hãrþii natale, a semnalat
necesitatea de a depãºi vulnerabilitãþile instituþiei, legate de nume
ºi renume, ca ºi incapacitatea
sistemului de a se ridica la înãlþimea
cerinþelor ºi conºtiinþei morale
impuse de numele ilustru al acestei
ºcoli. Anul aniversar 2011 este, din
aceastã perspectivã, cu Saturn în
Balanþã în tranzit peste Jupiter natal
al lui Spiru Haret, un an al
necesitãþii de restructurare moralã
ºi de reabilitare fundamentalã a unei
instituþii cu nume de elitã.
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Dacã la toate acestea se adãugau ºi posibilitãþile de fraudã (substituire de
persoane, ºpagã, etc.) observãm cum istoria se repetã deoarece ºi astãzi aceste
nereguli sunt un mijloc de stricãciune moralã ºi de îndemn la necinste7.
Spiru Haret a încurajat serbãrile ºcolare considerând principalele
evenimente ale istoriei noastre, un mijloc important de cunoaºtere ºi
educaþie.
Datoritã lui Haret, ziua de 24 ianuarie 1909 a fost sãrbãtoritã fastuos
în toate satele Vechiului Regat.
Luptându-se cu inerþia politicienilor din acea vreme, Spiru Haret a
încercat prin toate mijloacele sã-i sensibilizeze iar atunci când nu a reuºit,
ºi-a dat chiar demisia.
La 1 iunie 1908, Haret a trimis demisia sa din Guvernul Dimitrie
Sturdza comunicându-i: Dacã nu mi se permite sã administrez ºcoalele
cum înþeleg eu, vã rog fiu descãrcat de o sarcinã care-mi impune numai
responsabilitãþi ºi nimic altceva. Vã rog sã credeþi cã în nici un chip nu
pot sã merg mai departe în condiþiunile acestea8.
O altã reuºitã a lui Spiru Haret a fost ºi înfiinþarea în anul 1892 a
Comisiei Monumentelor Istorice pe care a alipit-o în anul 1907 pe lângã
Casa Bisericii. Era o dorinþã a lui Kogãlniceanu, Laurian ºi Bãlcescu
încã din anii 1843-1845, preluatã apoi de cãtre Haºdeu ºi alþi academicieni,
inclusiv Nicolae Iorga.
Cu sprijinul lui Spiru Haret a fost publicatã ºi colecþia Hurmuzachi,
în amintirea lui Eudoxiu Hurmuzachi care a dãruit Academiei Române
o preþioasã adunare fãcutã de el. Comisia Istoricã a României a publicat
numeroase cronici interne ºi externe, documente, inscripþii, etc.
Spiru Haret a avut dificultãþi în aprobarea proiectului de lege în
februarie 1910, dupã ce fusese respins în martie 1909. Tot ministrul
învãþãmântului a numit pe I. Bogdan, D. Onciul, I. Bianu ºi Demostene
Russo ca membrii în conducerea Comisiei, care îl avea ca secretar pe
Al. Lapedatu. Aceastã Comisie s-a bucurat de subvenþii importante acordate
de cãtre Ministerul Învãþãmântului dar ºi de cãtre alte instituþii, având în
perioada 1910-1912 o activitate de publicare de documente prodigioasã.
În încheiere, amintim ºi faptul cã lui Spiru Haret i se datoreazã Opisul
cu atribuþiile inspectorilor ºcolari, atribuþiile funcþionarilor Ministerului
Învãþãmântului, inclusiv ale ministrului.
Ca stil de lucru semnalãm ºi faptul cã reformatorul învãþãmântului
românesc nu mergea în toate zilele la minister. Aici el venea numai odatã
sau de douã ori pe sãptãmânã pentru a primi publicul în audienþã.
El asculta pe toatã lumea pe rând, iar dacã era nevoie, acorda audienþe
ºi acasã, fixând dinainte ziua ºi ora hotãrâtã pentru fiecare.
Academicianul lucra acasã, unde i se aducea hârtiile ºi unde veneau
ºefii de serviciu cu materialul necesar.
Spiru Haret nu neglija nici arhivele ºi nici bibliotecile bucureºtene.
Era drept cu toatã lumea dupã cum afirma Nicolae Iorga, nu ceda la cereri
nedrepte ºi ilegale.
Se pricepea la oameni, alegându-ºi colaboratorii dupã merit, ºi nu
dupã apartenenþa la Partidul Liberal.
Spiru Haret rãmâne ºi astãzi un exemplu, atât pentru lumea politicã,
cât ºi pentru corpul didactic, pedagogic ºi lumea ºtiinþificã în general, un
pilon pentru moralitatea românilor de atunci ºi de acum.

