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sã ne aducã speranþã, optimism, credinþã în mai bine ºi spor la toate!

Limba românã este patria mea
( )ªi, Doamne, frumos era pe atunci,
cãci ºi pãrinþii, ºi fraþii ºi surorile îmi erau
sãnãtoºi, ºi casa ne era îndestulatã, ºi copiii
ºi copilele megieºilor erau de-a pururea în
petrecere cu noi, ºi toate îmi mergeau dupã
plac, fãrã leac de supãrare, de parcã era toatã
lumea a mea! ªi eu eram vesel ca vremea cea
bunã ºi sturlubatic ºi copilãros ca vântul în
tulburarea sa. ªi mama, care era vestitã pentru
nãzdrãvãniile sale, îmi zicea cu zâmbet
uneori, când începea a se ivi soarele dintre
nori dupã o ploaie îndelungatã: Ieºi, copile
cu pãrul bãlan, afarã ºi râde la soare, doar s-a
îndrepta vremea ºi vremea se îndrepta dupã
râsul meu... ªtia, vezi bine, soarele cu cine
are de-a face, cãci eram feciorul mamei, care
ºi ea cu adevãrat cã ºtia a face multe ºi mari
minunãþii: alunga nourii cei negri de pe
deasupra satului nostru ºi abãtea grindina în
alte pãrþi, înfigând toporul în pãmânt, afarã,

Sesiune ºtiinþificã omagialã
SPIRU HARET  CONTEMPORANUL NOSTRU
Spiru Haret 
ctitorul
învãþãmântului
românesc modern,
spiritul tutelar
al Universitãþii
noastre

Prof. univ. dr.
Aurelian Gh. BONDREA,
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine
ºi al Universitãþii Spiru Haret
Onorat prezidiu,
Distinºi invitaþi,
Stimaþi colegi, membri ai Senatului
universitar,
Astãzi, 15 februarie 2011, este o zi cu o
semnificaþie ºi o încãrcãturã emoþionalã aparte.
Celebrãm împlinirea a 160 de ani de la naºterea
ilustrului nostru înaintaº, Spiru Haret, spiritul tutelar
al Universitãþii noastre ºi marcãm, festiv, aniversarea
a douã decenii de la înfiinþarea Fundaþiei România
de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret, precum ºi a
10 ani de când a început sã emitã postul propriu de
televiziune România de Mâine.
Îngãduiþi-mi, dintru început, sã exprim cele
mai vii ºi alese mulþumiri distinºilor noºtri
invitaþi, care ne onoreazã participând, împreunã
cu noi, la aceastã reuniune de suflet.
Totodatã, permiteþi-mi sã adresez cele mai
calde ºi sincere mulþumiri ºi felicitãri membrilor
fondatori, cadrelor didactice, cercetãtorilor,

studenþilor, absolvenþilor, redactorilor ºi
realizatorilor de televiziune ºi radio, întregului
personal din instituþiile noastre, pentru efortul,
devotamentul ºi solidaritatea manifestate de-a
lungul celor douã decenii, care au fãcut posibil
ca, în pofida dificultãþilor întâmpinate în unele
momente, sã ne declarãm satisfãcuþi de realizãrile
obþinute. Iar satisfacþiile noastre sunt cu atât mai
mari, cu cât tot ceea ce am înfãptuit, am realizat
PRIN NOI ÎNªINE, devizã care, la vremea sa,
i-a fost crez ºi cãlãuzã ºi lui Spiru Haret.
Onoratã asistenþã,
Genericul sub care se desfãºoarã aceastã
manifestare ºtiinþificã este Spiru Haret 
contemporanul nostru. Pe parcursul acestei
reuniuni, vom încerca sã readucem în atenþie,
chiar dacã sumar, imaginea unei personalitãþi
excepþionale prin opera sa, prin puterea sa de
dãruire, prin inteligenþa sa polivalentã ºi
calitãþile sale organizatorice, prin atracþia pe care
a exercitat-o asupra maselor ca intelectual înþeles
ºi iubit de acestea, prin influenþa puternicã pe
care a exercitat-o asupra posteritãþii. În acelaºi
timp, vom sublinia cât de contemporan ne este,
cât de actuale sunt gândirea, faptele ºi
îndemnurile sale ºi vom evidenþia modul în care
instituþiile noastre, preþuindu-i valoroasa
moºtenire, au redescoperit-o ºi au fãcut efortul
de a o duce mai departe, îmbogãþind-o.
Comunicarea pe care o susþin în faþa
dumneavoastrã ºi-a propus sã reliefeze
contribuþia novatoare ºi decisivã a marelui Haret
la ctitorirea învãþãmântului modern în România.
(Continuare în pag.8)

mele, plinã de
minunãþii, pe cât
mi-aduc aminte;
ºi-mi aduc bine
aminte, cãci braþele
ei m-au legãnat când
îi sugeam þâþa cea
dulce ºi mã alintam
la sânu-i, gângurind
ºi uitându-mã în
Ion Creangã
ochi-i cu drag! ªi
1 martie 1837 
sânge din sângele ei ºi
carne din carnea ei 31 decembrie 1889
am împrumutat, ºi a
vorbi de la dânsa am învãþat. Iar înþelepciunea
de la Dumnezeu, când vine vremea de a
pricepe omul ce-i bine ºi ce-i rãu.( )
(Amintiri din copilãrie)

REPOZIÞIONAREA SOCIALÃ
A UNIVERSITÃÞII - ASTÃZI

Caracterul novator al concepþiei
sociologice haretiene

Prof. univ. dr. Carmen FURTUNÃ
Onorat prezidiu,
Distinºi colegi,
Dintru început, cred cã se impune sã fac douã
precizãri.
Prima se referã la faptul cã toþi cei care au
cercetat, mai profund sau mai superficial,
fenomenul Haret ºi-au pus întrebarea cu
privire la cauzele care au determinat polarizarea
operei ºtiinþifice haretiene între celebra sa tezã
de doctorat, intitulatã Asupra invariabilitãþii
marilor axe ale orbitelor planetare, susþinutã
la Paris, în luna ianuarie 1878 ºi Mecanica
socialã, publicatã în anul 1910, lucrare care
surprinde din nou, prin originalitate ºi valoare,
comunitatea ºtiinþificã internã ºi internaþionalã.
A doua are în vedere faptul cã opera socialã,
desfãºuratã de Haret încã din primii ani dupã
întoarcerea sa în þarã, a dobândit curând o amploare
crescândã, astfel încât, atât în studiile biografice,
cât ºi în analizele ºi sintezele fãcute pentru a i se
prezenta personalitatea, opera sa ºtiinþificã este
umbritã de cea social-culturalã ºi politicã.
Explicaþia acestei situaþii o oferã însuºi Spiru
Haret care, în Mecanica socialã,
consemneazã: nu am avut timp liber, nici
libertatea de spirit necesarã, în mijlocul
preocupãrilor pe care mi le impuneau funcþiile
grele ce le îndeplineam.
Dar, în pofida faptului cã opera ºtiinþificã
haretianã nu are o mare întindere, ea este
excepþionalã, bucurându-se de un rãsunet deosebit
în lumea ºtiinþificã de la sfârºitul secolului
al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea.
În cele ce urmeazã, voi supune atenþiei
dumneavoastrã, pe scurt, câteva din ideile
cuprinse în lucrarea Mecanica socialã.
Spiru Haret începe scrierea lucrãrii
Mecanica socialã la 29 mai 1910, într-o
vreme zbuciumatã, ºi o încheie la 14 noiembrie
în acelaºi an, fiind publicatã la editura francezã
Gauthier-Villars, la sfârºitul lunii decembrie
1910. Este necesar a fi subliniat faptul cã
acþiunea socialã a lui Haret, ca om de stat,
observarea atentã a vieþii social-politice

dinaintea uºii; închega apa numai cu douã
picioare de vacã, de se încrucea lumea de mirare;
bãtea pãmântul, sau peretele, sau vrun lemn, de
care mã pãleam la cap, la mânã sau la picior,
zicând: Na, na!, ºi îndatã-mi trecea durerea...
când vuia în sobã tãciunele aprins, care se zice
cã fãcea a vânt ºi vreme rea, sau când þiuia
tãciunele, despre care se zice cã te vorbeºte
cineva de rãu, mama îl mustra acolo, în vatra
focului, ºi-l buchisa cu cleºtele, sã se mai
potoleascã duºmanul; ºi mai mult decât atâta:
oleacã ce nu-i venea mamei la socotealã
cãutãtura mea, îndatã pregãtea, cu degetul
îmbãlat, puþinã tinã din colbul adunat pe opsasul
încãlþãrii ori, mai în grabã, lua funingine de la
gura sobei, zicând: Cum nu se deoache cãlcâiul
sau gura sobei, aºa sã nu mi se deoache copilaºul
ºi-mi fãcea apoi câte-un benchi boghet în frunte,
ca sã nu-ºi prãpãdeascã odorul!... ºi altele multe
încã fãcea... Aºa era mama în vremea copilãriei

româneºti, analizele sale pertinente ºi minuþioase
au stat la temelia ideilor sale sociologice.
Mecanica socialã cuprinde, în afara unei
prefaþe ºi a unei introduceri, un capitol de punere
în temã cu privire la noþiunile matematice utilizate,
urmat de un al doilea capitol referitor la folosirea
metodelor matematice în studiul unor fenomene
ºi probleme sociale. Este abordatã, apoi,
reprezentarea matematicã a fenomenelor sociale
ºi se trece la modelarea mecanico-matematicã a
acestora. Reprezentarea fenomenelor sociale se
face prin curbe continue, prezentând ca exemplu
curba mortalitãþii, apoi asociazã trei coordonate
fiecãrui individ într-o reprezentare cartezianã
tridimensionalã: intelectualã, moralã ºi economicã.
În modelarea mecanicã, Haret adoptã modelul
newtonian cu postulatele inerþiei ºi ale acþiunii ºi
reacþiunii, introduce principiul conservãrii energiei
etc., considerând cã energia societãþii nu se
conservã, ci creºte. Însã în societate este valabil
principiul minimului de efort, care apare în
preocuparea de a obþine un randament cât mai mare
cu un efort cât mai mic.
(Continuare în pag.8)

Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA
În prezent, la începutul secolului XXI, se
produc schimbãri fundamentale în condiþiile
societale, care afecteazã statutul universitãþilor ºi
care determinã necesitatea reconsiderãrii misiunii,
obiectivelor, funcþiilor ºi mecanismelor de
funcþionare a acestora.
Analizele ºi investigaþiile întreprinse pânã
acum au pus în evidenþã un ansamblu de complexe
ºi esenþiale probleme ºi de teme, nu numai de
reflecþie, ci ºi de acþiune. Seria acestora este lungã,
dar cuprinde câteva de relevanþã deosebitã.
Între acestea, pe primul plan se situeazã,
nexus-ul cercetare-învãþãmânt, care a generat
tema restructurãrii autonomiei universitare, în
lumina idealurilor humboldiene ºi a modelului
universitãþii ca organizaþie ºi instituþie socialã
producãtoare de structurare ºi diseminare a
cunoaºterii, generaþiilor succesive de tineri.
Acest start al universitãþii a fost adoptat, (alãturi
de altele, cel napoleonian ºi englez), în Europa
ºi, ulterior, ºi în afara Europei, în condiþiile în
care idealurile humboldiene s-au nãscut într-o
constelaþie istoricã ºi socio-culturalã specificã
secolului al XIX-lea, în care relaþiile dintre
dezvoltarea economico-socialã ºi producerea
cunoaºterii erau abia în procese incipiente de
dezvoltare ºi organizare. Dar, ºtiinþa de-abia
începea sã devinã o profesiune ºi urma sã fie
introdusã în universitãþi ca activitate
fundamentalã, cheie.
Astãzi, pe baza schimbãrilor fundamentale
în condiþiile societale ale universitãþilor este
imperios necesarã reconsiderarea ansamblului
componentelor structurale ºi funcþionale ale
universitãþii, pentru ca acestea sã fie în mãsurã
sã rãspundã exigenþelor ºi aºteptãrilor
multiplelor categorii de beneficiari ai serviciilor
pe care le oferã acestora.
Abordarea ºi soluþionarea corectã a acestui
obiectiv impune imperios luarea în considerare
a urmãtoarelor realitãþi:

- crearea spaþiului european al cercetãrii ºi
învãþãmântului superior;
- apariþia unor noi factori naþionali ºi locali,
interni sau externi, care induc transformãri
semnificative în viaþa ºi activitãþile universitare,
în principal în cele de învãþãmânt ºi cercetare;
- reducerea cheltuielilor publice pentru
învãþãmântul superior, concomitent cu accentuarea
raþionalitãþii economice în determinarea sensurilor
ºi valorii instituþiilor educaþionale ºi a serviciilor
publice pe care le oferã;
- continua creºtere a intervenþiilor, atât a
susþinãtorilor, cât ºi a beneficiarilor, în
problemele interne ale învãþãmântului superior
ºi ale unitãþilor sale componente;
- transformãrile ºi aºteptãrile din ce în ce
mai multiple ºi mai diferenþiate din partea
studenþilor, faþã de pregãtirea ºi formarea
universitarã, în condiþiile schimbãrii
componenþei generaþiilor succesive de studenþi,
din perspectiva exigenþelor învãþãrii pe parcursul
întregii vieþi.
Pe acest fond, este esenþial a analiza ºi a
descifra particularitãþile structurilor de cercetare
ºi de învãþãmânt ale universitãþilor ºi ale
relaþiilor esenþiale dintre acestea.
Aceasta, deoarece se ºtie cã cercetarea
ºtiinþificã reclamã mai multã flexibilitate ºi
capacitate de a rãspunde unor exigenþe diverse
provenite din partea partenerilor externi de
colaborare. ªi cã, prin natura ºi esenþa sa, ea este
obligatã sã se angajeze în cooperãri ºi cercetãri
multi, inter ºi transdisciplinare. Ceea ce reclamã
eforturi de timp mai mari în activitãþi
manageriale specifice, dincolo de cele
academice, universitare.
Structurile de învãþãmânt, în schimb,
rãmân, prin esenþa lor, bazate pe disciplinaritate,
pe obligaþiile personalului didactic de a realiza
obiectivele pregãtirii ºi formãrii abilitãþilor ºi
competenþelor specifice educaþiei superioare, de
specialitate ºi, din ce în ce mai mult, de masã.
(Continuare în pag.3)

În cadrul GALEI de decernare a PREMIILOR FORUMULUI
MUZICAL ROMÂN pe anul 2010, colaboratorul nostru,
profesorul VALERIU RÂPEANU, a primit Premiul MUSICA VIVA
pentru ciclul de emisiuni Istoria cu învãþãturã, realizatã la TVRM
Educaþional.
În pagina 5, vã prezentãm lista completã a laureaþilor.

ADUNAREA SOLEMNÃ DE LA ATENEUL ROMÂN
Continuãm sã publicãm alocuþiunile rostite cu ocazia celebrãrii a 160 de ani de la naºterea lui Spiru Haret,
aniversãrii a douã decenii de la înfiinþarea Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret
ºi a 10 ani de existenþã a Televiziunii România de Mâine

Alocuþiunea

profesorului Victor AMBROCI,
director al Liceului teoretic Spiru Haret, din Chiºinãu

Stimate domnule preºedinte,
stimate domnule rector,
domnule primar general
onoratã asistenþã, distinºi colegi,
prieteni
Pentru toþi oamenii de culturã,
astãzi este un adevãrat prilej de
sãrbãtoare. Aniversarea a 160 de ani
de la naºterea celui mai însemnat
promotor al politicii educaþionale

româneºti ºi aniversarea a 20-a de la
înfiinþarea Fundaþiei
România de Mâine
sunt circumstanþe
oportune pentru ca
românii de pretutindeni sã se uneascã,
încã o datã, într-un
spirit ºi cuget, într-o
afirmare ºi promovare
a valorilor naþionale. În
acest context, vã
transmit, din partea
Liceului teoretic Spiru
Haret, unicul liceu cu
acest
nume
din
Republica Moldova, a
colectivului de profesori, elevi ºi pãrinþi,
felicitãri cordiale,
cãlduroase, frãþeºti.
Instituþia de învãþãmânt pe care
o reprezint ºi care poartã cu mândrie
numele ilustrului savant ºi pedagog,
reformatorul consecvent în
domeniul instrucþiunii publice,
Spiru Haret, trãieºte, de asemenea,
clipe de jubilaþiune. Pe lângã faptul
cã marcãm aniversarea patronului
nostru spiritual, recent, am împlinit
20 de ani de când ªcoala numãrul
56, care sub regim sovietic era una
de instruire în limba rusã, a obþinut

statut de instituþie naþionalã ºi 10 ani
de când ni s-a conferit numele
prodigiosului
ministru
al
instrucþiunii publice.
De atunci, ne-am asumat o
responsabilitate cu atât mai mare cu
cât numele lui Spiru Haret a devenit
angajament al promovãrii educaþiei
de valoare. Mai mult decât aici, în
România, în Basarabia, haretismul
semnificã axare pe valorile
naþionale, în pofida impactului pe
care îl mai au, spre regret, cele cinci
decenii de sovietizare ºi, mai nou,
în pofida tendinþelor de asimilare a
pseudovalorilor Occidentului.
Membrii corpului didactic al
liceului nostru, elevii noºtri, de
altfel ca ºi mulþi alþi români între
Prut ºi Nistru conºtientizeazã în
profunzime faptul cã, prin Spiru
Haret cultura naþionalã oferã punþi
de strãbatere a hotarului cu þara
deoarece un Spiru Haret din
Chiºinãu se activeazã în cheia
promovãrii valorilor acestei culturi.
Limba românã, istoria românilor,
tradiþiile seculare ale poporului
român sunt domenii de permanentã
investigare în instituþia noastrã,
dupã cum au ºi fost, cu toate
opreliºtile ºi invectivele din partea
regimului care a þinut, timp de
aproape un deceniu, partea noastrã
de þarã, în aceleaºi cãtuºe
antivalorice,
antinaþionale,
antifireºti ca ºi anii de tristã pominã.
Evenimente mari la Liceul Spiru

Haret sunt considerate zilele de 15
ianuarie, 15 februarie, 27 martie Ziua tricolorului, 31 august - Ziua
limbii române, 1 decembrie - Ziua
naþionalã a românilor de
pretutindeni. Pentru elevii ºi
profesorii de la noi a devenit un
deziderat prioritar cunoaºterea
aprofundatã a patriei strãmoºeºti,
previzitarea locurilor cu o
însemnãtate istoricã, culturalã a
peisajelor pitoreºti, motiv pentru
care noi organizãm excursii în
diferite zone româneºti, traducând
astfel în viaþã ºi unul dintre
îndemnurile lui Spiru Haret. De
asemenea, muncim considerabil
pentru cunoaºterea ºi promovarea
tradiþiilor ºi specificului fiecãrei
zone din realul lingvistic românesc,
pentru a ne regãsi în variile
manifestãri regionale, pentru a
valorifica diversitatea unitãþii
noastre. Ca sã nu rãmânem doar în
zona emoþiilor, þinem sã menþionãm
cã liceul nostru pune în valoare
orice relaþie de colaborare cu
stabilimente culturale din România.
Prilejuri de
parteneriat cu
instituþiile din þarã sunt pentru noi
ocazii de unire spiritualã cu el.
Sperãm cã acest for, la a cãrei
invitaþii onorante am rãspuns cu
multã cãldurã, va reprezenta o
ocazie în plus de a constitui
posibilitãþi de realizare a unor
strategii de conlucrare. Ne bucurã

sã stabilim perspective de
colaborare în domeniul educaþiei,
perspective ce s-ar materializa în
elaborãri de programe, participãri
în proiecte comune, preluarea
experienþei de la instituþiile
bucureºtene ºi de la alte centre
culturale ale þãrii, participarea
elevilor noºtri la olimpiadele
naþionale organizate de instituþiile
acreditate din România. Þinem sã
vã asigurãm de disponibilitatea de
a rãspunde oricând oricãrei
iniþiative de naturã didacticã din
partea pedagogilor din România.
Pentru cã interesul nostru, al celor
de la Chiºinãu, este tendinþa
permanentã de modernizare a
învãþãmântului în spiritul creºterii
nivelului de viaþã al societãþii pe
care vrem s-o lãsãm prosperã
generaþiei în creºtere.
ªi pentru împlinirea acestui
deziderat, ideile lui Spiru Haret sunt
mai mult decât oportune iar
modalitatea lor de traducere în
politica educaþionalã contemporanã
aici, în România, este un exemplu
pe care vrem sã-l urmãm cu toatã
încrederea.
În speranþa cã vizita ºi prezenþa
mea la acest for important va fi un
îndemn motivant de a promova
postulate haretiene ºi pentru cei de
acasã, vã mulþumesc pentru
deschidere ºi susþinerea intenþiei de
colaborare!

Alocuþiunea

prof. univ. dr. Sorin OPRESCU, primar general al Capitalei

Domnule preºedinte al Universitãþii,
doamnelor ºi domnilor profesori,
Când am spus domnilor
profesori, vã rog sã-mi permiteþi ca,
în mod special, sã mã adresez cu
respect, cu foarte mult respect,
profesorilor din Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie, care astãzi
sunt prezenþi aici, ºi sã le
mulþumesc respectuos.
Distins auditoriu,
Sunt onorat sã particip, alãturi de
domniile voastre, la adunarea solemnã
consacratã celebrãrii a 20 de ani de la
înfiinþarea Universitãþii Spiru Haret ºi
a Fundaþiei România de Mâine.

Istoria
acestei
universitãþi, indisolubil
legatã de cel care, în urmã
cu 20 de ani, punea bazele
uneia dintre primele
instituþii social-umanistice de culturã, ºtiinþã ºi
învãþãmânt privat din
România, trebuie, însã,
privitã ºi din perspectiva
celui al cãrui nume îl
poartã, reformatorul
învãþãmântului
românesc.
Personal, consider
cã nu poate fi decât
onorant cã numele
profesorului Spiru Haret,
cãci despre el este vorba,
este asociat cu una dintre
primele universitãþi
private din România. ªi
pentru cã ne aflãm la moment
aniversar, nu pot sã nu remarc cã
tot astãzi, 15 februarie, se împlinesc
160 de la naºterea lui Spiru Haret.
Alãturându-se eforturilor
predecesorilor sãi, profesorul Spiru
Haret a înþeles cã diminuarea
capacitãþilor educaþionale ale unui
popor echivaleazã cu a întârzia în
mod voit afirmarea lui, cu a
prelungi dependenþa faþã de alþii ºi,
în final, cu a-l condamna la o viaþã
în întuneric.
Aºa cum însuºi Spiru Haret
spunea în urmã cu mai bine de un
secol: cel dintâi act al oricãrei
acþiuni naþionale este tãrâmul
ºcolar, din pãcate, îmi pare cã
astãzi, mai mult decât oricând, acest

deziderat se aflã mai departe de noi
decât ne-am fi putut-o imagina
vreodatã.
Onoratã audienþã, unele voci
grãbindu-se, aº zice eu, ar spune cã
fondatorii Universitãþii Spiru Haret
au fost norocoºi vãzându-ºi
îndrãzneþul vis devenind realitate. Eu
cred cã adevãraþii norocoºi suntem
noi toþi, deopotrivã, contributori ºi
beneficiari. Pentru cã, asemenea
oricãror descoperiri fundamentale
aparent fãrã aplicaþie sau avantaje
imediate în afara cercului de iniþiaþi,
naºterea acestei Universitãþi a
însemnat, în fapt, un câºtig pentru
societatea româneascã, un câºtig în
vizibilitatea ºi în promovarea
cercetãrii de performanþã, un câºtig
pentru îmbunãtãþirea vieþii semenilor
noºtri.
Poate ºi de aceea am
convingerea cã viitorul Universitãþii
Spiru Haret va fi ºi de aici înainte
unul armonios, la adãpost de
greutãþile vremurilor, atât de
trecãtoare faþã de valoarea
nãzuinþelor ºi reuºitelor ce vor urma.
Am sã închei prin a vã ura un
sincer La mulþi ani! ºi mult succes
în continuarea demersului început
în urmã cu 20 de ani.
Vã mulþumesc!
Mai vreau sã spun doar, pentru
cã mulþi dintre profesorii prezenþi
aici sau care nu sunt prezenþi aici
s-au arãtat impacientaþi: îi asigur cã
am sã pun statuia lui Spiru Haret
acolo unde a fost ea.
Vã mulþumesc!
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Finanþe ºi Bãnci

 conf.univ.dr. Mariana-Cristina CIOPONEA

Posibilitãþi de utilizare a analizei SWOT
în aprecierea descentralizãrii unitãþilor
administrativ-teritoriale

Student: Ce se înþelege printr-o administraþie localã
Student: Alt punct slab?
democraticã ºi eficientã?
Profesor: Manifestarea insuProfesor: O administraþie localã democraticã ºi eficientã reprezintã ficientã a autonomiei financiare.

una dintre cerinþele definitorii pentru o economie europeanã. Prin rolul Având organe alese ºi buget
pe care îl îndeplineºte, administraþia publicã este cea care poate sã imprime propriu, colectivitãþile locale din
societãþii un anumit ritm de dezvoltare.
România au o anumitã autonomie,
chiar dacã marja lor de acþiune
Student: Descentralizarea pe ce se bazeazã?
financiarã este limitatã. Considerate
Profesor: Cadrul legal ºi 90 pe specialiºtii ºi cercetãtorii din ca nefiind prioritare în comparaþie
instituþional este un element þara noastrã, se considerã cã cu transformãrile macroeconomice,
important pe care îl implicã descentralizarea financiarã a demarat reformele privind organizarea
descentralizarea, fiind o mãsurã a o datã cu aplicarea Legii finanþelor administrativa ºi gestiunea localã nu
reformei administraþiei publice care publice locale nr. 189/1998 ºi sunt pe deplin realizate. Totuºi, se
impune întãrirea puterii ºi rolului continuatã de noi prevederi legislative pot desprinde unele tendinþe, care
administraþiei publice locale în incluse în cadrul O.U.G. nr. 45/2003
evidenþiazã, între altele, necesitãþi
gestionarea serviciilor publice locale. (aprobatã prin Legea nr. 108/2004),
de investiþii disproporþionate în
Deºi descentralizarea ºi autonomia privind finanþele publice locale ºi
localã au fost subiecte care i-au ulterior prin Legea nr. 273/2006 raport cu mijloacele financiare. De
exemplu, Primãria municipiului
preocupat încã de la începutul anilor privind Finanþele publice locale.
Tulcea îºi întocmeºte în condiþii de
autonomie bugetul local ceea ce-i
Student: Este finalizatã legislaþia privind descentralizarea dã dreptul de a elabora ºi aproba
financiarã?
bugetele de venituri ºi cheltuieli,
Profesor: Problema descentra- partea autoritãþilor centrale de a gãsi precum ºi de a institui ºi percepe
lizãrii financiare rãmâne una împreunã cu administraþia publicã impozite ºi taxe locale, însã acest
importantã pentru actualul context al localã, soluþii pentru continuarea lucru nu este suficient. Primãria are
politicilor publice din România, iar descentralizãrii ºi eliminarea libertatea de a dimensiona
stabilirea unor mãsuri în domeniul neajunsurilor constatate pe parcursul prevederile bugetare la capitolul de
descentralizãrii financiare implicã procesului. O parte dintre
cheltuieli în strânsã corelaþie cu
formularea unor politici coerente ºi reglementãrile emise pânã în anul
veniturile care urmeazã a se încasa.
adecvate pentru toate palierele 2000 au fost modificate ºi
decizionale privitoare la situaþia completate în vederea îmbunãtãþirii Cu toate acestea, existã limite ale
administraþiei publice locale. Dupã cadrului de reglementare ºi creºterea gradului de descentralizare a
anul 2000, s-au înregistrat progrese competenþelor ºi responsabilitãþilor autoritãþii în adoptarea deciziilor
în descentralizarea serviciilor autoritãþilor publice în deservirea economice ºi politice. Aceste limite
existente stau în calea efectuãrii
publice. A existat o deschidere ºi din comunitãþii.
descentralizãrii depline ºi duc la
Student: Transferul de responsabilitãþi cãtre administraþia ineficienþa activitãþii în unele
localã este însoþit ºi de transferul resurselor financiare necesare? domenii.
Profesor: Transferul de administraþiei publice locale
responsabilitãþi cãtre administraþia impune acestora trecerea de la
publicã localã nu a fost însoþit viziunile pe termen scurt la
Student:
Ce
alte
întotdeauna ºi de transferul viziunile pe termen mediu ºi lung disfuncþionalitãþi existã?
resurselor financiare necesare în ceea ce priveºte furnizarea
Profesor: Dificultãþi în
finanþãrii acestora. Administraþia serviciilor publice locale Prin obþinerea de venituri din capital. În
publicã localã a fost într-o continuã intermediul bugetului se realizeazã cadrul grupei venituri din capital,
transformare, diferitã de la o unitate anual mobilizarea de fonduri
conform contului de execuþie
administrativ - teritorialã la alta, bãneºti la dispoziþia unitãþilor
bugetarã al Primãriei municipiului
înregistrând în timp progrese în administrativ teritoriale ºi
ceea ce priveºte îmbunãtãþirea repartizarea acestora pentru Tulcea, sunt încadrate veniturile din
managementului public. În satisfacerea nevoilor colective ale valorificarea unor bunuri ale statului,
condiþiile actuale, în care se pune cetãþenilor. Rolul bugetului local a cum sunt: venituri din valorificarea
un
accent
deosebit
pe crescut pe mãsurã ce au fost unor bunuri ale instituþiilor publice;
descentralizare ºi autonomie localã, atribuite noi responsabilitãþi venituri din vânzarea locuinþelor
aleºii fiecãrei comunitãþi trebuie sã autoritãþilor locale, acestea fiind construite din fondurile statului;
identifice cele mai bune practici de nevoite sã acþioneze pentru venituri din privatizare. Primãria
gestionare a resurselor locale. creºterea veniturilor, identificarea ºi municipiului Tulcea întâmpinã
Creºterea competenþelor ºi utilizarea unor noi surse de dificultãþi în obþinerea veniturilor din
responsabilitãþilor organelor finanþare pentru a face faþã capital în primul rând din cauza
deliberative ºi executive ale cerinþelor în creºtere.
faptului ca legislaþia þãrii noastre
privind legea patrimoniului public ºi
Student: Puteþi sã ne daþi un exemplu?
privat al unitãþilor administrativ
Profesor: Da. De exemplu, pornind de la analiza situaþiei existente teritoriale este practic inexistentã, iar
în domeniile legislativ, administrativ ºi financiar ºi þinând seama de procedura de valorificare a bunurilor
evoluþia veniturilor ºi cheltuielilor bugetului local al Primãriei aparþinând unei colectivitãþi locale
municipiului Tulcea, în perioada 2006-2008, se pot extrage simptomele este îngreunatã.
negative ºi pozitive ca elemente de identificare a punctelor forte ºi a
În perioada analizatã, Primãria
punctelor slabe ale activitãþii acestei instituþii publice.
Tulcea a realizat la rubrica venituri
din capital sume mici, ceea ce aratã
ca nici veniturile din vânzarea
locuinþelor construite din fondurile
statului nu au avut cote ridicate.
Pentru municipiu, în perioada 20052008, aceste venituri, precum ºi cele
din privatizare, au fost practic
inexistente.

Student: Care sunt dificultãþi întâmpinate în procesul de
descentralizare localã ?
Profesor: Dificultãþile întâmpinate în procesul de descentralizare

localã de care se loveºte Primãria municipiului Tulcea în ceea ce priveºte
descentralizarea sunt dificultãþi pe care le întâmpinã administraþia localã,
în general, în România. Instituþiile administraþiei publice locale se confruntã
cu probleme din acest punct de vedere, deoarece: nu existã un raport
echilibrat între nivelul impozitelor locale ºi capacitatea plãtitorilor pe plan
local; nu sunt alese cele mai eficiente canale de alimentare cu Problemele
cu care se confrunta Primãria Tulcea din punct de vedere financiar sunt în
general, probleme ºi ale altor bugete locale din þara noastrã.
Oricât de avansat ar fi gradul de autonomie, administraþiile locale nu
au capacitãþi nelimitate de stabilire a bazei de impozitare sau a cuantumului
impozitelor. Cel mult, se pot fixa limite minime ºi maxime privind cotele
de impozitare, pe care autoritãþile locale trebuie sã le respecte. Într-o
colectivitate locala este necesar sã se asigure o anumitã echitate în ceea ce
priveºte condiþiile de viaþã ºi bunãstare colectivã. Aceasta intrã în conflict
cu cerinþa de repartizare echitabilã a populaþiei ºi a activitãþilor economice
(nu trebuie neglijate nici conotaþiile politice ale acestui aspect).

Student: Mai concret?
Student: Despre punctele
Profesor: Punctele forte sunt:
tari ce ne puteþi spune?
Profesor: Punctele forte ale Respectarea legislaþiei privind

finanþele publice locale. Încadrarea
cheltuielilor în valoarea veniturilor.
Trecerea unor categorii de venituri
de la bugetul de stat la bugetele
Student: Prin ce ar trebui sã se defineascã o administraþie
locale. Trecerea la bugetele locale a
publicã
eficientã?
unor fonduri speciale administrate în
Profesor: Prin orientarea câteva condiþii care sã se
regim extrabugetar.
administraþiei publice cãtre întruneascã simultan:
- serviciile publice furnizate
Student: Cum s-a respectat legislaþia privind finanþele cetãþean. Orice sistem administrativ
se caracterizeazã prin oferirea de trebuie sã fie de calitate;
publice locale?
- sistemul administrativ trebuie
Profesor: Bugetul local al cãtre stat în ceea ce priveºte servicii cãtre public. Scopul unei
sã
fie
deschis ºi transparent;
administraþii
trebuie
sã
fie
acela
de
colectarea
impozitelor
ºi
taxelor;
Primãriei municipiului Tulcea a fost
modul
de servire al publicului
a
întruni
aºteptãrile
beneficiarilor
- contul de execuþie bugetarã a
întocmit în perioada de analizã
trebuie
sã
fie
prompt ºi imparþial;
sistemului,
în
egalã
mãsurã
ca
pe
Primãriei
Tulcea
respectã
structura
2005-2008, în conformitate cu
funcþionarii
publici trebuie sã
cele
ale
funcþionarilor,
care
compun
stabilitã de prezenta lege;
legislaþia existentã:
aibã
o
conduitã
profesionistã
ºi sã
sistemul.
Existã,
aºada,r
o
relaþie
de
exerciþiul
bugetar
la
nivelul
- este respectatã clasificaþia
dea
dovadã
de
eficienþã
în
corespondenþã
biunivocã
între
bugetarã stabilitã prin lege Primãriei Tulcea se desfãºoarã
îndeplinirea
sarcinilor
de
serviciu;
furnizorii
de
servicii
ºi
beneficiarii
conform
metodologiei
stabilite
de
cuprinzând la venituri capitole ºi
- existenþa unui grad ridicat de
acestora, relaþie alimentatã de
subcapitole, iar la cheltuieli: pãrþi, lege într-un an calendaristic;
motivare
in rândul funcþionarilor
sentimentul
încrederii,
care
se
excedentul
sau
deficitul
capitole, subcapitole, titluri, articole
publici;
creeazã
între
cei
doi
participanþi
la
instituþiei este stabilit la sfârºitul
ºi alineate, dupã caz;
- transmiterea eficientã a
- cheltuielile prevãzute în fiecãrui an, ceea ce înseamnã cã plãþile proces.
informaþiei
dinspre administraþie
Pentru
ca
acest
tip
de
relaþie
sã
articole au destinaþie precisã ºi sunt efectuate pânã la aceeaºi datã.
spre
cetãþeni.
funcþioneze
eficient,
sunt
necesare
Respectarea
întocmai
a
legislaþiei
limitatã în funcþie de venituri;
- veniturile sunt realizate în în vigoare duce la evitarea problemelor
conformitate cu normele legale care se pot naºte în cazul controalelor
respectându-se cotele stabilite de preventive ºi ulterioare realizate.

domeniilor analizate derivã din
simptomele stabilite anterior.
Acestea indicã procesele ºi
componentele structurale, care
oferã potenþial semnificativ pentru
supravieþuirea ºi dezvoltarea
instituþiei.

Student: La ce foloseºte identificarea simptomelor pozitive
ºi negative la nivelul administraþiei locale?
Profesor: Pe baza prezentãrii simptomelor pozitive ºi negative

constatate la nivelul administraþiei locale menþionate, analiza SWOT a
identificat ºi motivat punctele tari ºi punctele slabe.

Student: Care sunt punctele slabe în exemplul dat?
Profesor: Pe baza simpto- propune în proiectul de buget. În urma

melor negative stabilite s-au
identificat deficienþele domeniului
investigat, numite ºi puncte slabe
sau disfuncþionalitãþi.
Imposibilitatea garantãrii
veniturilor. Primãria municipiului
Tulcea depinde în mod direct de
contribuabilii (persoane fizice si
persoane juridice) de pe raza
localitãþii, în ceea ce priveºte
realizarea veniturilor proprii dintr-un
an bugetar. Din aceasta cauzã
instituþia nu poate garanta colectarea
în totalitate a sumelor pe care ºi le

analizei privind realizãrile veniturilor
ºi cheltuielilor, s-a stabilit pentru
fiecare an din perioada analizata
excedentul sau deficitul rezultat la
sfârºitul unui an bugetar. Diferentele
dintre aceste sume pot fi motivate atât
de creºterea de la un an la altul a
valorilor ºi taxelor locale, cât ºi de
întârzierea la plata impozitelor de
cãtre contribuabili. Un alt motiv care
determinã ca Primãria sã nu-ºi poatã
garanta veniturile este legat de situaþia
persoanelor juridice de pe raza
municipiului.

Student: Pe ce bazã se întocmeºte bugetul primãriei?
Profesor: Când se întocmeºte proiectul de buget sunt luaþi în calcul mai

mulþi factori pe baza cãrora se stabilesc sume aproximative ce vor reprezenta
veniturile proprii ale instituþiei. Unul din aceºti factori este ºi numãrul persoanelor
juridice, numãrul imobilelor pe care aceºtia le deþin ºi alte bunuri impozabile,
conform declaraþiilor de impunere. Numãrul persoanelor juridice poate creºte
sau scade, iar averile lor se pot modifica, de asemenea, ceea ce duce la diferenþe
între veniturile propuse ºi veniturile realizate. Pe lângã veniturile proprii,
autoritãþile administraþiei publice locale beneficiazã ºi de alte sume înscrise la
alte grupe de venituri: transferuri din bugetul central, venituri din capital, venituri
cu destinaþie speciala. Ca ºi veniturile proprii, nici acestea nu pot fi garantate.
Sumele defalcate din bugetul de stat nu sunt niciodatã egale cu sumele înscrise
în proiectul de buget. Faptul cã Primãria municipiului Tulcea nu poate garanta
realizarea veniturilor propuse într-un an bugetar face ca proiectele pentru anul
respectiv atrag dupã sine nerealizarea sau nerezolvarea tuturor problemelor
care existã în municipiu. În cazul în care veniturile au cuantumul nu tocmai
ridicat, atunci se trece doar la realizarea problemelor minore din municipiu sau
numãrul proiectelor va fi scãzut într-un an bugetar.

sã aibã încredere în sistemul
administrativ, este necesar ca
aceºtia sã nu perceapã deciziile
sistemului ca fiind strãine de
scopurile ºi interesele lor. Acþiunile
sistemului administrativ trebuie sã
reflecte interesele publicului larg,
ale contribuabililor. Din acest
motiv, este esenþial ca beneficiarii
acestor servicii sã fie implicaþi în
luarea deciziilor care îi privesc în
mod direct. Transparenþa deciziilor
ºi caracterul interactiv al acþiunilor
administrative reprezintã cheia unei
relaþii de colaborare eficientã între
administraþie ºi cetãþeni.

Student: Dar încadrarea cheltuielilor în valoarea veniturilor?
Profesor: Conform contului de execuþie bugetara al Primãriei

municipiului Tulcea, în perioada analizatã instituþia ºi-a încadrat cheltuielile
în valoarea veniturilor realizate. Cheltuielile au fost efectuate din totalul
veniturilor, fãrã ca Primãria sã recurgã la împrumuturi în aceastã perioadã.
Acþiunile care au fost întreprinse în aceastã perioadã au fost numeroase cu
toate cã ele n-au rezolvat toate problemele existente în municipiu.

Student: Ce ne spuneþi despre trecerea unor categorii de
venituri de la bugetul de stat la bugetele locale ?
Profesor: Aceastã trecere de la bugetul de stat la bugetele locale a

unor taxe ºi impozite constituie un atu pentru bugetul local al Primãriei
municipiului Tulcea. Odatã cu colectarea unor noi taxe ºi impozite de
cãtre Primãrie, veniturile proprii cresc, ceea ce atrage dupã sine si
posibilitatea instituþiei de a-ºi reorganiza cheltuielile.
Categoriile de venituri care au trecut de la bugetul de stat la bugetele locale
sunt:  taxa asupra mijloacelor de transport ale persoanelor juridice de pe raza
municipiului;  taxa de timbru de la persoanele juridice;  taxe privind examenul
de conducere auto;  alte venituri privind circulaþia pe drumurile publice etc.

Student: Administraþia
Student: Dar despre trecerea la bugetele locale a unor fonduri
localã nu primeºte fonduri ºi speciale administrate în regim extrabugetar?
din veniturile statului?
Profesor: În aceste fonduri intrã sumele rezultate din vânzarea
Profesor: Existã un raport locuinþelor construite din fondurile statului, aceste sume fãcând sursa de

inechitabil intre veniturile
statului
colectate
din
administraþia localã ºi cota
parte din aceste venituri alocate
administraþiei locale. Primãria
municipiului Tulcea, ca instituþie
publicã cu personalitate juridicã,
nu deþine o autonomie absolutã din
punct de vedere financiar, în
fiecare an existând o sumã care-i
revine în urma alocãrii banilor din
bugetul de stat. În conformitate cu
datele din contul de execuþie
bugetarã ºi din proiectele de buget
se observã cã prelevãrile de la
bugetul de stat nu sunt în raport cu
cerinþele instituþiei, formulate în
proiectul de buget la începutul
fiecãrui an bugetar, acestea fiind
ajustate vizibil.
De exemplu, conform OUG nr
115/2003, subvenþiile pentru
acoperirea diferenþelor de preþ la
energia termicã livratã populaþiei
se suportã în cotã de 45% din sume
defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat si 55% din
resursele bugetelor locale
constituite potrivit legii. Condiþia,
stabilitã prin Ordonanþa de Urgenþã
nr. 115/2003, de a asigura
fondurile necesare, în vederea
furnizãrii energiei termice din
bugetul local, în proporþie de 55%
nu poate fi aplicatã Consiliului
Local al municipiului Tulcea,
deoarece resursele financiare sunt
insuficiente. În plus, comparând
datele cu cele propuse prin
bugetele anuale rezultã cã de la
bugetul de stat s-au asigurat
resursele doar în proporþie de
45,7% din cele necesare cu toate
cã, pentru evitarea blocãrii
sistemului de încãlzire, s-a solicitat
suplimentarea subvenþiei de la
bugetul de stat.

Student: Cum pot avea
cetãþenii încredere în sistemul
administrativ?
Profesor: Pentru ca cetãþenii

TULCEA

venit la categoria venituri din capital.

Student: Ce se poate face pentru consolidarea relaþiilor dintre
Student: În urma analizãrii punctelor slabe ºi punctelor tari, ce recomandãri s-ar putea face? administraþie ºi cetãþeni?
Profesor: Recomandãrile impozite fiind veteranii de rãzboi). perfecþionare profesionalã pentru
Profesor: Pentru atingerea obiectivelor sus-menþionate, propunem

formulate trebuie axate asupra
eliminãrii cauzelor ce determina
punctele slabe si asupra menþinerii
sau dezvoltãrii celor ce genereazã
puncte forte. Considerãm cã pentru
îmbunãtãþirea echilibrului bugetului
local la nivelul Primãriei
municipiului Tulcea, este necesarã
rezolvarea unor aspecte cum sunt
- promulgarea legii patrimoniului
public ºi privat al unitãþilor
administrativ teritoriale. În mãsura în
care autoritãþile locale vor fi sigure
de patrimoniul propriu, ele vor putea
sã-l utilizeze pentru garantarea
împrumuturilor pe termen lung.
Posibilitatea instituþiei de a garanta
împrumuturi în prezent este redusã,
iar valorificarea patrimoniului este
unul din factorii care poate creºte
garanþia unor eventuale împrumuturi.
Primãria Tulcea îºi poate crea proiecte
de dezvoltare localã care se pot
întinde pe mai mulþi ani ºi care sã
rezolve probleme majore ale
municipiului;
- îmbunãtãþirea sistemului
finanþelor publice locale, astfel
încât sã fie în concordanþã cu Carta
europeanã a autonomiei locale;
- implementarea unui sistem
modern de aºezare a taxelor ºi
impozitelor în funcþie de capacitatea
financiarã a contribuabililor.
Impozitele si taxele locale sunt
stabilite diferit pentru persoane
fizice ºi pentru cele juridice. Astfel,
impozitele ºi taxele percepute de la
contribuabili persoane fizice sunt
stabilite dupã aceleaºi criterii
(valoare de inventar, zona de
amplasare sau alte criterii in funcþie
de natura impozitului sau taxei) fãrã
a se þine cont de veniturile
cetãþenilor (singurii scutiþi de unele

Crearea unei noi grile de impozitare
ar trebui sã þinã seama ºi de
veniturile contribuabililor persoane
fizice. Astfel, impozitele trebuie
stabilite ºi în funcþie de declaraþiile
de venit ale persoanelor care
locuiesc pe raza municipiului,
cetãþenii putând fi grupaþi în funcþie
de mãrimea veniturilor. Pentru
fiecare grupã de cetãþeni stabilitã
astfel, se va crea o grilã de
impozitare diferitã. Cetãþenii cu
venituri mici sau fãrã venituri,
precum si pensionarii trebuie sã
beneficieze de o reducere aplicatã
fiecãrui termen la care aceºtia
trebuie sã-ºi achite datoriile cãtre
stat. În cazul în care impozitele ar
fi stabilite în acest mod, s-ar ajunge
la un echilibru între mãrimea
impozitelor si veniturile cetãþenilor
plãtitori de impozite;
- aplicarea de mãsuri ferme în
cazul nerespectãrii sarcinilor fiscale.
Pentru persoanele juridice de pe raza
municipiului Tulcea, mãsurile trebuie
luate în ceea ce priveºte majorãrile ºi
penalitãþile aplicate impozitelor si
taxelor în cazul depãºirii termenelor
de platã stabilite prin lege. Aceastã
mãsurã este necesara deoarece
penalizãrile
sunt
aproape
nesemnificative faþã de volumul
datoriilor pe care persoanele juridice
le au cãtre stat. Mãrimea penalizãrilor
ar obliga, într-un anumit mod,
contribuabilii persoane juridice de pe
raza municipiului sa-si achite datoriile
in termenele stabilite. Odatã cu
modificarea cotelor de penalizãri vor
creºte ºi veniturile proprii ale
Primãriei;
- instruirea mai bunã a
personalului de cãtre instituþie ºi
organizarea de cursuri de

modernizarea
administraþiei.
Instalarea unor noi programe de
evidenþã ºi încasare a prelevãrilor
fiscale mai performante decât cele
existente deja, necesita si un personal
bine calificat. Perfecþionarea
personalului duce la operativitate.
Operativitatea acþiunilor ºi corecta
informare a cetãþenilor este un punct
pozitiv, atât pentru instituþii, cât ºi
pentru
cetãþeni.
Instruirea
personalului trebuie sa aibã în vedere
ºi însuºirea prevederilor legislaþiei în
vigoare, pentru a evita confuziile
care apar frecvent intre cetãþeni ºi
angajaþii instituþiei ºi care pot duce
la pierderea încrederii cetãþenilor în
instituþie;
- adoptarea bugetelor locale în
timp util, pentru a se putea demara
programele de cheltuieli ºi
investiþii.
Elaborarea ºi aprobarea bugetelor
locale în condiþii de autonomie
contribuie la stimularea iniþiativei
locale în scopul satisfacerii cerinþelor
sociale la acest nivel ºi al exercitãrii
competentelor autoritãþilor locale în
dimensionarea
ºi
corelarea
cheltuielilor bugetare cu resursele
posibil de mobilizat. Problemele cu
care se confrunta Primãria
municipiului Tulcea în ceea ce priveºte
bugetul sunt probleme comune
instituþiilor din administraþia publica.
Propunerile enunþate anterior
sunt posibil de realizat iar cheltuielile
care sunt necesare pentru aplicarea
lor nu necesita un efort foarte mare
pentru instituþie. Sumele propuse se
încadreazã în valoarea fondului de
rulment al instituþiei.
Din punct de vedere legislativ, nici
una dintre propuneri nu intra în conflict
cu legislaþia actualã în domeniu.

întreprinderea unor acþiuni, cu impact în consolidarea relaþiilor dintre
administraþie ºi cetãþeni, printre care:
- îmbunãtãþirea dotãrilor informatice la nivelul întregii administraþii, în
vederea asigurãrii unor canale optime de transmitere cãtre beneficiarii
informaþiilor privind activitatea serviciilor publice;
- înfiinþarea unor birouri unice care sa ofere consultanta cetãþenilor,
în care sã activeze funcþionari profesioniºti ºi eficienþi;
- îmbunãtãþirea ºi personalizarea relaþiilor cu publicul prin înfiinþarea
de compartimente specializate care sã gestioneze relaþiile cu publicul,
precum ºi instruirea persoanelor desemnate sã furnizeze relaþiilor publicului;
- îmbunãtãþirea comunicãrii cu autoritãþile locale, cu ONG-urile,
sindicatele ºi asociaþiile profesionale ale diverselor categorii sociale;
- efectuarea unor sondaje de opinie la nivelul cetãþenilor care sã
evalueze gradul de informare al cetãþenilor cu privire la activitatea
administraþiei si a unor studii calificative privind gradul de încredere a
cetãþenilor faþã de funcþionarii publici;
- realizarea unor materiale informative (broºuri, ghiduri, CV-uri, casete
video) care sã popularizeze acþiunile administraþiei destinate cetãþenilor ºi
diseminarea lor la nivelul mediilor cu impact: presa, mediul academic,
oameni de afaceri, ONG-uri, organizaþii internaþionale;
- organizarea unor sesiuni cu mass-media, in scopul instruirii
reprezentanþilor mass-media acreditaþi pe domeniul administraþiei publice
pe probleme legate de funcþia publicã ºi funcþionarii publici.
- editarea unor buletine informative care sa disemineze informaþii
privind funcþia ºi funcþionarii publici la nivelul autoritãþilor ºi instituþiilor
publice, precum ºi la nivelul celorlalþi parteneri de dialog (instituþii
internaþionale, sindicate, universitãþi, mass-media)
Rezultatul preconizat al unei asemenea abordãri va fi o creºtere a
vizibilitãþii instituþiei în cadrul sistemului administrativ românesc, precum
ºi o creºtere a încrederii cetãþenilor în instituþie.
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La sediul Universitãþii Spiru Haret

Colocviu internaþional interdisciplinar

Campanie de comunicare
privind serviciile SPO
oferite tinerilor ºi angajatorilor

Universitatea Spiru Haret a
gãzduit, miercuri, 23 februarie, în
Sala Studio a sediului central,
Evenimentul Regional Bucureºti Ilfov, organizat de Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei
de Muncã (ANOFM), în cadrul
proiectului
Campanie
de
comunicare privind serviciile SPO
oferite tinerilor ºi angajatorilor.
Prin intermediul campaniei de
comunicare, ANOFM ºi-a propus, pe
de o parte, conºtientizarea tinerilor
asupra nevoii lor de independenþã,
pe care o pot obþine angajându-se,
ºi, pe de altã parte, a angajatorilor
asupra potenþialului foarte mare pe
care îl pot valorifica angajând tineri.
Evenimentul, gãzduit de
Universitatea Spiru Haret, are o
dublã importanþã, datã atât de
conþinutul prelegerilor susþinute în
cadrul manifestãrii, cât ºi de faptul
cã premerge unei campanii naþionale
de informare, care se va desfãºura
prin intermediul unor seminarii
regionale. Adina Croitoru, managerul acestui proiect, a subliniat
scopul acestor manifestãri, acela de
a conºtientiza factorii sociali,
implicaþi la nivel local, asupra
importanþei ca în fiecare regiune sã
se descopere care sunt problemele,
care este specificul ºomajului [ ],
care sunt locurile de muncã ºi
potenþialul de dezvoltare din regiune,
astfel încât cât mai multe persoane

sã îºi gãseascã o slujbã ºi sã existe
cât mai puþini ºomeri.
Pe întreg parcursul zilei, invitaþi
din partea ANOFM, reprezentanþi ai
studenþilor ºi ai companiilor de
resurse umane au dezbãtut
problemele cu care se confruntã
fiecare dintre pãrþile implicate în
procesul de recrutare ºi angajare.
Alexandru Tunaru, membru în
cadrul organizaþiei studenþeºti
PRIME, precum ºi alþi reprezentanþi
ai mediului universitar au ridicat
problema necesitãþii corelãrii
formãrii profesionale a elevilor ºi
studenþilor cu cerinþele pieþei
muncii. În acelaºi timp, angajatorii
ºi reprezentanþii companiilor de
resurse umane  prin intermediul lui
Christian Scholtes  expert HR, au
relatat problemele întâmpinate în
procesul de recrutare a forþei de
muncã. Dezbaterile s-au finalizat cu
o serie de propuneri, pe care
participanþii le-au împãrtãºit
organizatorilor, în vederea
elaborãrii unor proiecte viitoare.
În sprijinul motivãrii tinerilor
pentru a-ºi cãuta un loc de muncã ºi a
se angaja, cât ºi al încurajãrii
companiilor în recrutarea tinerilor,
ANOFM pune la dispoziþia celor
interesaþi un pachet complet de
ghiduri practice ºi de informare, cât
ºi o serie de servicii de recrutare sau
formare profesionalã, gratuite sau
parþial finanþate. Materialele,
destinate în special viitorilor angajaþi,
oferã rãspunsuri la întrebãri despre:
cum sã ne identificãm abilitãþile ºi
calitãþile, cum sã alegem anunþul
de angajare, cum sã realizãm un
bun CV, cum sã redactãm o
scrisoare de intenþie ºi cum sã
pregãtim interviul de angajare.
Tot în sprijinul informãrii,
ANOFM a realizat, prin proiectului
Campanie de comunicare privind
serviciile SPO oferite tinerilor ºi
angajatorilor, ºi website-ul http://
muncesti.ro, susþinând totodatã
campania ºi prin intermediul
reþelelor de socializare facebook
( h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
Muncesti.ro) ºi twitter (http://
twitter.com/muncesti).

Ana Maria CETÃÞEAN

Traducere, semioticã, antropologie: transferul
reperelor spaþiale ºi identitare

Universitatea Spiru Haret  20 de ani
de pregãtire performantã,
îmbogãþire culturalã ºi încântare sufleteascã
Supranumit Omul ªcoalei, Spiru Haret
reprezintã Aleph-ul învãþãmântului românesc.
Personalitate polivalentã, de o erudiþie molipsitoare,
dublatã de o umanitate desãvârºitã, acesta a
revoluþionat, pur ºi simplu, sistemul de învãþãmânt
din România! Fãrã enorma sa staturã intelectualã ºi
fãrã uriaºa sa charismã personalã, România modernã
ar fi rãmas un deziderat ambiþios. Implicarea sa în
formarea a generaþii de minþi luminate ºi de caractere
puternice avea sã reformeze faþa învãþãmântului
românesc începând cu secolul al 19-lea. Nu în ultimul
rând, prin forþa magicã a personalitãþii sale, prin
capacitatea fabuloasã de a se dãrui, prin ºtiinþa de a
citi în oameni, dar mai ales prin stãpânirea magistralã
ºi tulburãtoare de a iubi ºi de a trãi, Spiru
Haret a modelat suflete curate. Datoritã
lui, zeci de mii de oameni au învãþat
sã trãiascã mai frumos prin culturã
ºi sã-ºi descopere filonul propriei
lor expresii creatoare. Când cineva
spune puterea exemplului, ar
trebui sã asocieze spontan aceastã
sintagmã cu somitatea care a fost
Spiru Haret. Însã referirea la trecut
despre marele cãrturar ºi dascãl este
doar o raportare biograficã a
providenþialei sale treceri pe acest
pãmânt. La aproape un secol de la
dispariþia sa fizicã, vraja unicã a personalitãþii
sale are încã o puternicã remanenþã în imaginarul
colectiv românesc. Numele sãu creator de ºcoalã
adevãratã, trainicã ºi frumoasã, dar ºi propovãduitor
de valori culturale ºi ontologice perene îl plaseazã
lesne în Panteonul spiritelor holistice ºi reformatoare
din istoria României alãturi de Nicolae Iorga, Bogdan
Petriceicu Haºdeu ºi Dimitrie Cantemir.
În România zilelor noastre, mãcinatã de atâtea
incertitudini, scindatã de atâtea orgolii ºi condusã
de atâtea false valori, societatea are nevoie mai
mult ca oricând de repere! Într-o lume
consumeristã ºi tabloidizatã la maximum, este
imperios necesar sã ne reaºezãm în fãgaºul
adevãratelor bucurii ale minþii ºi ale sufletului
pentru a nu ne pierde identitatea noastrã culturalã
ºi unicitatea noastrã naþionalã. Iar acest deziderat
prinde formã, dar mai ales fond, începând cu
tânãra generaþie care îþi proiecteazã România de
mâine! Iar noi, cei de la cea mai mare universitate
din România, care deloc întâmplãtor poartã
numele ilustrului nostru predecesor, creator de
ºcoalã ºi culturã, se ocupã de 20 de ani de acest
proiect numit România de mâine! Într-adevãr,
Universitatea Spiru Haret a dãruit în cele douã
decenii generaþii prolifice de absolvenþi care azi
ocupã poziþii cheie în domenii vitale din
industriile culturale, dar ºi din toate zonele de
exprimare ºi exercitare a cunoºtinþelor la nivel
înalt.
Fireºte cã un asemenea deziderat ar fi fost
imposibil de pus în operã fãrã existenþa uneia
dintre cele mai bine dotate ºi cotate biblioteci
universitare din România! Impresionantul corpus
academic acoperã tot spectrul de preocupãri
universitare, bibliotecile Universitãþii Spiru
Haret oferind mii de titluri din zone de interes

precum literaturã, arhitecturã, finanþe-bãnci,
teatru, management, psihologie, muzicã,
jurnalism, comunicare ºi relaþii publice sau
sociologie! Mai mult, pentru a fi în pas cu
provocãrile modernismului, existã o bibliotecã
virtualã digitalã, care conþine toate sintezele la
toate facultãþile din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, sinteze care sunt necesare ca suport
teoretic pentru susþinerea examenelor. Dar cel
mai important examen pe care Universitatea
Spiru Haret îl ia de 20 de ani încoace este cel al
timpului! Într-adevãr, o astfel de construcþie
formatoare, care nu numai cã rezistã de 20 de
ani pe piaþa academicã, dar îºi adaugã an de an
o plus-valoare deopotrivã
academicã ºi pragmaticã,
înseamnã cã a trecut proba
timpului. Iar aceastã paradigmã
formatoare a Universitãþii Spiru
Haret este într-o perfectã relaþie
de complementaritate cu cea
informatoare. Iar sistemul de
bibliotecã multi-platforming
acoperã toate nevoile de
informare teoreticã ºi practicã ale
celor care trec pragul universitãþii
noastre. Iar aceastã legãturã
indestructibilã între valenþele
formatoare ºi informatoare ale sistemului
academic de la Universitatea Spiru Haret duce
mai departe, într-un arc peste timp, gândirea
reformatoare a celui supranumit Omul ªcoalei.
Efortul reformator al lui Spiru Haret a
cuprins toate domeniile învãþãmântului ºi
culturii: a ridicat durata de ºcolaritate pânã la
opt ani, ca în întreaga Europã; a unificat
învãþãmântul primar elementar în toatã þara,
creând premisa pentru ca ºcoala primarã sã fie
adevãrata ºcoalã naþionalã, a instituit
bacalaureatul, a încurajat caracterul ºtiinþific al
învãþãmântului liceal ºi metodele active de
predare  învãþare - evaluare; a creat colecþia
Biblioteca pedagogicã, constituitã progresiv
din traduceri de valoare din pedagogia
universalã; a sprijinit apariþia revistelor
pedagogice
Convorbiri
didactice,
Învãþãmântul primar, Noua revistã
pedagogicã.
Reformele sale au fost legiferate de vestita
Lege a învãþãmântului secundar ºi superior
(1898), care-i poartã numele. Ca profesor ºi ca
ministru al Instrucþiunii Publice, Spiru Haret a
fost sufletul ºcolii româneºti ºi de aceea a fost
numit Omul ºcolii. Profesorul universitar
trebuie sã urmãreascã ºi progresul ºcolii în
ansamblu fãrã de care ºtiinþa lui rãmâne sterilã.
La 20 de ani de la înfiinþarea Universitãþii
Spiru Haret, care au coincis într-un mod fericit
cu 160 de ani de la naºterea mentorului sãu, sunt
fericitã cã fac parte din frumoasa echipã a
bibliotecii care îmbogãþeºte cunoºtinþele ºi bucurã
minþile ºi sufletele a mii de studenþi.

REPOZIÞIONAREA SOCIALÃ
A UNIVERSITÃÞII - ASTÃZI
(Urmare din pag.1)
Dincolo de aceste elemente
specifice, ambele sectoare se
confruntã cu o serie de probleme
comune privind, între altele:
- calitatea intrastructurii
necesare realizãrii obiectivelor ºi
sarcinilor specifice fiecãreia
dintre acestea;
- problemele delicate ale
structurilor, nivelelor ºi
sistemelor de salarizare;
- complexele probleme ale
migraþiei competenþelor ºi ale
fluxurilor braindrain.
O situaþie ineditã, legatã de
starea actualã ºi de perspectivele
evoluþiei universitãþilor contemporane o reprezintã ºi relaþia dintre
dobândirea de cãtre universitãþi a
unei sporite autonomii universitare,
în special, în vederea soluþionãrii
unor dificile probleme, cum sunt
cele dacã, în ce mod autoritãþile
publice pot face faþã presiunilor ºi
schimbãrilor sociale. Presiuni ºi
schimbãri marcate în prezent de
procesele de globalizare, de
europenizare, de rolurile,
locurile, poziþiile în sistemele
de învãþãmânt superior, de zonele
în care funcþioneazã etc.
Toate acestea ridicã o
problemã fundamentalã pentru
universitãþi: se poate aprecia cã
astãzi a apãrut, sau este pe cale
de apariþie, o nouã paradigmã,
posthumboldianã a universitãþii,
care sã stimuleze noi modele,
majore de organizare a acesteia.
Sau, vom asista la emergenþa
unor paradigme diversificate,
particularizate, care vor orienta
dezvoltarea vieþii academice
universitare viitoare?
ªi într-un caz ºi în altul, o serie
de noi tipuri de probleme vor
apãrea, care vor solicita acþiune
universitarã, inclusiv în privinþa
autonomiei, libertãþii ºi integritãþii
academice, a însuºi conceptului de
universitate ºi de sistem de
învãþãmânt universitar. ªi, nu în
ultimul rând, în reconsiderarea
nexus-ului cercetare-învãþãmânt
la începutul secolului XXI.

În configurarea rãspunsurilor
instituþionale la aceste provocãri,
este necesarã luarea în considerare a
unor puncte de reper sau coordonate,
care sã ghideze explorarea perspectivelor evoluþiei ºi dezvoltãrii viitoare
a educaþiei terþiare.
Între posibilele unor asemenea
coordonate se situeazã:
a) legislaþiile ºi reglementãrile
care au vocaþia de a defini, mai mult
sau mai puþin direct sau indirect,
viitorul universitãþii. Cu condiþia ca
aceste prevederi legale sã fie
formulate doar în termeni generali,
lãsând universitãþilor spaþiul
necesar pentru a-ºi elabora ele înºile
reglementãrile lor interne,
corespunzãtor condiþiilor ºi
necesitãþilor lor specifice, de care
sã rãspundã în faþa unor structuri ºi
constelaþii speciale de putere;
b) impactul sistemelor de
finanþare a învãþãmântului superior,
cu identificarea originii fondurilor,
sprijinului financiar ºi a interacþiunii
reciproce dintre fondurile aferente
cercetãrii ºtiinþifice ºi învãþãmântului,
ca sectoare fundamentale ale
activitãþii universitare. Atât din
perspectiva conþinutului, cât ºi al
caracterului inovativ sau nu al
ambelor componente, în dezvoltarea
viitoare a universitãþilor;
c) structurile de conducere ºi rolul
lor în articularea sistemelor de valori
ale universitãþii, prin intermediul
sistemelor de asigurare, evaluare ºi
control al calitãþii în toate domeniile
sale de activitate ºi, în primul rând, în
cele ale cercetãrii ºi învãþãmântului.
Þinând seama de faptul cã valorile
conducerii, în mod obiºnuit nu sunt
percepute, însã sunt în mãsurã sã
producã neconcordanþe ºi chiar
contradicþii între dorinþa de a trãi
într-un anume fel ºi aºteptãrile
mediului societal ºi politic, ceea ce
evident poate deveni contraproductiv.
d)politicile resurselor umane.
Problematica resurselor umane a
devenit un domeniu special de
preocupãri astãzi, în primul rând
datoritã faptului cã un numãr din ce
în ce mai mare de tineri sunt din ce
în ce mai puþin interesaþi de
carierele academice. Factorii care

genereazã o asemenea situaþie sunt
multipli. Între aceºtia se situeazã:
- o tot mai mare fragmentare a
parcursurilor carierei;
- renunþarea la modelul dreptului
de ocupare ºi menþinere a profesiunii
academice (tenure track);
- nivelul scãzut al remunerãrii
mai ales în fazele incipiente ale
carierei academice;
- caracterul vag al speranþelor
de potenþial viitor stabil al
profesiunii;
- condiþiile de muncã stabilite de
universitãþi, în conformitate cu
reglementãri privind, inclusiv,
raporturile dintre cercetare ºi
activitatea didacticã, care conduc la
profile diferite în termeni de cariere
tipice. Toate acestea pun problema
dacã se mai menþine specificitatea
muncii universitare , faþã de cele din
centrele publice de cercetare,
industrie etc, întemeiate nu numai pe
baza comunã a miturilor universitãþii
ca instituþie, ci ºi pe realitãþile
învãþãmântului ºi cercetãrii.
Aceastã problematicã este de
importanþã deosebitã astãzi, când
practica ºi cultura tradiþiilor muncii
academice este necesar a fi
transmise noilor generaþii de cadre
didactice ºi cercetãtori universitari,
în condiþiile competiþiei ºi
resurselor limitate.
e) Specificul epistemic al muncii
academice. Modalitãþile în care
activitãþile de cercetare ºi învãþãmânt
universitar se concep ºi se configureazã,
depind de viziunile noastre asupra
naturii cunoaºterii ºtiinþifice. Pentru cã,
dacã noi considerãm cunoaºterea
ºtiinþificã limitatã strict fiind la lumea
înaltelor specializãri, atunci existã o
distanþã mare dintre munca academicã,
, de cercetare ºi ceea ce studenþii învaþã
la cursurile pe care le urmeazã. Ceea
ce face ca învãþãmântul, de la naºterea
universitãþii, considerat fundamentul
acesteia, sã devinã o nedoritã povarã ºi
nu esenþa activitãþilor didactice zilnice.
Raportarea la relaþia dintre
cercetarea ºtiinþificã ºi activitatea
didacticã, funcþii esenþiale ale
universitãþii la geneza sa ºi pânã
astãzi este necesar a avea în vedere
ºi o serie de alte realitãþi, între care:

- cercetarea ºtiinþificã, fiind
obligatã sã rãspundã multiplelor,
diferite interese ale susþinãtorilor ºi
beneficiarilor sãi, ca ºi necesitãþile
schimbãrilor sociale, se realizeazã
ºi se dezvoltã în cadrul unor
contexte structurale interdisciplinare. Ceea ce îi conferã un
caracter hibrid, dat fiind faptul cã
mediul social este acela care indicã
ce fel de cunoaºtere este relevantã,
utilã ºi acceptabilã din punct de
vedere etic.
Aceastã situaþie are impact
important asupra învãþãmântului
universitar, care este obligat sã se
plaseze într-un cadru mult mai
participativ, interactiv, între
profesori ºi studenþi, ceea ce
schimbã ansamblul structurilor
care produc, reinterpreteazã,
disemineazã ºi conferã relevanþã
ºi necesitate ºtiinþei.
De aici derivã necesitatea ca
învãþãmântul sã cuprindã o mai
mare varietate de domenii de
studii, nu numai pe cele ale
excelenþei
ºtiinþifice,
în
concordanþã cu exigenþele
economiei cunoaºterii, care
presupune ca absolvenþii
învãþãmântului superior sã
dobândeascã abilitãþile ºi
competenþele de a realiza
cercetãri ºtiinþifice adecvate, de
a formula soluþii problemelor
bazate pe conºtiinþa evidenþei
cercetãrii, precum ºi de a evalua
critic evidenþa. ªi, pe aceastã
bazã, sã contribuie ºi ele la
realizarea unui suport financiar
adecvat al universitãþii.
Chiar ºi o asemenea sumarã
ºi sinteticã prezentare a
problematicii relaþiilor universitãþii contemporane cu realitãþile
unei noi ere a evoluþiei
societãþilor contemporane este în
mãsurã sã punã în evidenþã gradul
de complexitate ºi de responsabilitate a tuturor actorilor din
sistemele ºi unitãþile actuale de
învãþãmânt universitar, ca ºi a
celor care, la nivel societal, sunt
investiþi sã participe corect ºi
eficient la aceastã problematicã.

Tania MAMALI

Facultatea de Litere din cadrul Universitãþii SPIRU HARET
a organizat Colocviul internaþional interdisciplinar cu titlul
Traducere, semioticã, antropologie: transferul reperelor
spaþiale ºi identitare, în perioada 25-26 februarie 2011, la sediul
central al Universitãþii, din str.Ion Ghica nr. 13, sector 3.
La colocviu au participat didacticieni, traducãtori ºi
masteranzi în domeniul traducerilor din Austria, Franþa,
Grecia, Italia, Polonia, Rusia, Republica Moldova, Spania,
SUA, specialiºti pentru care limba strãinã are o dubla
dimensiune : disciplinã de predare ºi instrument al
dialogului dintre culturi. Lucrãrile colocviului au durat o
zi ºi jumãtate: prima zi - dedicatã comunicãrilor legate de
practica universitarã a predãrii traducerii, cu prelegeri si

ateliere pe secþiuni; a doua zi destinatã impactului pe care
traducerea îl are asupra publicului (douã dezbateri ºi o
masã rotundã)
Evenimentul a fost semnalat în calendarul unor
asociaþii de cercetãtori - Lexicologie, terminologie,
traduction, Association des chercheurs français,
Association de Traducteurs, Correcteurs et Interprètes de
Langue Basque, Société française des traducteurs
(colocviul fiind anunþat ºi în numãrul 223/2010 al revistei
Traduire) -, care se ocupã de lingvistica aplicatã, de
didactica a limbilor strãine sau de traducere
profesionalã, ºi pe site-urile :http://www.ltt.auf.org/
article.php3?id_article=583; http://www.eizie.org/fr/.

În perioada 8-10 aprilie 2011, Facultatea de Geografie
din cadrul Universitãþii Spiru Haret organizeazã

Simpozionul Internaþional

Peisajele: percepþie, cunoaºtere,
conºtientizare ºi acþiune
Organizatorii Simpozionului îºi
propun sã reuneascã geografi
(cercetãtori, cadre didactice,
doctoranzi), economiºti, sociologi,
antropologi, politologi, dar ºi alþi
specialiºti cu preocupãri în domeniul
geografic sau al peisajelor, precum
ºi studenþi sau masteranzi.
Simpozionul va cuprinde: 
sesiune de comunicãri ºtiinþifice
destinatã
studenþilor
ºi
masteranzilor  o sesiune de
comunicãri ºtiinþifice destinatã
doctoranzilor ºi specialiºtilor în
domeniu  aplicaþie de teren.
Obiectivul principal al
simpozionului este analiza tuturor
tipurilor de peisaje (peisaje
geomorfologice, peisaje rurale,
peisaje urbane, peisaje economice,
peisaje culturale, peisaje complexe
etc.), modificãrile acestor peisaje ca
urmare a activitãþii umane, impactul
politicilor naþionale ºi regionale
asupra peisajelor, evoluþia peisajului,

posibilitãþi de implementare a
principiilor dezvoltãrii durabile,
precum ºi promovarea viziunii
multidisciplinare prin prezentarea
rezultatelor din diferite domenii de
specialitate, toate încadrate în
domeniul geografic.
Temele propuse participanþilor
vor fi centrate pe urmãtoarea
problematicã: 1. Puncte de vedere
asupra percepþiei peisajului.
2. Peisajele, ecosistemele ºi mediul:
o abordare geograficã. 3. Geomorfologia, protecþia mediului ºi
managementul peisajelor. 4. Geosistemele ºi peisajele. 5. Peisajul ca
tipar, peisajul ca matrice: elemente esenþiale în geografia
culturalã. 6. Peisajul ºi dezvoltarea
durabilã. 7. Peisajul ºi identitatea
regionalã. 8. Peisajul turistic ºi
geositurile. 9. Impactul populaþiei
asupra peisajelor. 10. Rolul
educaþiei asupra conservãrii ºi
dezvoltãrii durabile a peisajelor.

Facultatea de Medicinã Veterinarã
în colaborare cu Asociaþia Generalã a
Medicilor Veterinari, Colegiul Medicilor
Veterinari din România organizeazã
în 19 mai 2011, la sediul facultãþii,

Sesiunea ªtiinþificã anualã:

Actualitãþi
ºi perspective
în nutriþia ºi sãnãtatea
animalelor

Sesiunea se va desfãºura în urmãtoarele secþiuni:
 Morfologie animala si fiziologie
 Microbiologie animala, imunologie ºi
farmacologie
 Nutriþie animalã, igiena ºi sãnãtatea
animalelor
 Boli infecþioase veterinare
 Toxicologie veterinarã, boli interne ºi
parazitare
 Reproducþie, obstetricã ºi chirurgie veterinarã
 Siguranþa ºi calitatea alimentelor
 Management veterinar ºi legislaþie
Facultatea de Medicinã Veterinarã are ca
obiectiv major formarea medicilor veterinari
capabili sã îºi desfãºoare activitatea în domenii
ca: sãnãtate animalã, producþii animaliere, igiena
ºi controlul calitãþii alimentelor, siguranþa
alimentelor, cercetare ºtiinþificã, servicii medicale
veterinare, servicii veterinare de stat, inspecþii
veterinare, management ºi marketing farmaceutic.

Asociaþia Studenþilor FMV  USH

Sãptãmâna manifestãrilor
ºtiinþifice ºi culturale
Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la
înfiinþarea Universitãþii Spiru Haret ºi a
Facultãþii de Medicinã Veterinarã,
Asociaþia Studenþilor FMV  USH, în
colaborare cu Centrul de Cercetare pentru
ªtiinþe Medicale Veterinare VETSCIENCE, organizeazã, în perioada
9  14 mai 2011, Sãptãmâna
manifestãrilor ºtiinþifice ºi culturale.
Evenimentele organizate: - Concurs
ºi expoziþie foto: CINE SE ASEAMÃNÃ,
SE ADUNÃ; - Premierea câºtigãtorilor
competiþiilor sportive de primãvarã;Întâlnirea absolvenþilor FMV-USH; ZIUA CLINICII Facultãþii de Medicinã
Veterinarã; - Sesiunea ºtiinþificã a
studenþilor ºi masteranzilor FMV-USH; Curs festiv anul VI FMV-USH;- Excursie

- vor reuni studenþi si masteranzi, cadre
didactice, absolvenþi  actuali medici
veterinari din întreaga þarã, colegi ºi
prieteni.
Unele detalii privind expoziþia foto:
Asociaþia Studenþilor FMV  USH va
organiza, în perioada 1 martie  15 aprilie,
împreunã cu partenerii: Asociaþia Sinergia
 Centru de Consiliere, Cercetare,
Educaþie ºi Culturã ºi Centrul
VETSCIENCE al Facultãþii de Medicinã
Veterinarã, concursul ºi expoziþia foto
CINE SE ASEAMÃNÃ, SE ADUNÃ, la
care participanþii sunt invitaþi sã trimitã
fotografii care sã ilustreze cât mai bine
asemãnarea dintre proprietar si animalul
sãu. Participanþii pot înscrie în concurs
mai multe fotografii. Nu vor fi acceptate

în concurs fotografii editate ºi/sau
prelucrate în Photoshop sau oricare alt
program de editare si prelucrare foto.
Participanþii trebuie sã fie proprietarii
drepturilor asupra fotografiilor înscrise în
concurs. Trimiterea fotografiilor implicã
acceptul acestora de a oferi organizatorilor
ºi partenerilor concursului dreptul de a
publica imaginile respective, în format
tipãrit ºi/sau digital, fãrã niciun fel de
platã. Folosirea imaginilor va fi însoþitã,
atât din partea participanþilor, cât ºi din
partea organizatorilor, de menþionarea
numelui autorului. Nu se acceptã
fotografii obscene sau cu conþinut imoral.
Cele mai reuºite fotografii vor fi publicate
sub forma unui calendar.

Tabãra de schi
a Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
a Universitãþii Spiru Haret  Azuga

Lector univ. drd. Cristian-George CÃTUNÃ
Lector univ. drd.Cãtãlin BOERIU
Poate ºi pentru faptul cã în þara noastrã neaua este aºteptatã deseori
cu plãcere (ºi nu numai de cãtre cei mici), meteorologii s-au întrecut încã
din varã cu previziuni din cele mai generoase în ceea ce priveºte cantitatea
de zãpadã. ªi, ca de cele mai multe ori, zãpada a surprins: neplãcut, pe
edilii etern nepregãtiþi, dar ºi plãcut, pe studenþii Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport, aceºtia din urmã cu gândul la tabãra de schi, anunþatã
încã de la debutul anului universitar 2010 - 2011.
Ca aproape în fiecare an, ninsoarea a þinut cu cei care o iubesc, aºa
încât, anul acesta a fost abundentã chiar în preziua organizãrii taberei,
spulberând cele mai negre previziuni, ale scepticilor, ºi încurajând pe
schiori sã-ºi dea schiurile cu cearã, optimiºtii
Staþiunea Azuga a fost ºi anul acesta gazda Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru Haret, locul unde, deopotrivã,
începãtori ºi avansaþi regãsesc plãcerea efortului fizic în aer liber, regãsesc
frumuseþea de neegalat a mediului alpin hibernal, dar ºi ambiþia
demonstrãrii mãiestriei alunecãrii pe schiuri, a schiului alpin.
Facultatea noastrã a organizat tabãra de schi cu participarea unui
numãr de 35 de studenþi ai ambelor specializãri (Educaþie fizicã ºi sportivã,
Kinetoterapie ºi motricitate specialã), care au optat pentru disciplina
facultativã Schi. Schiul, ca disciplinã olimpicã importantã din programul
Jocurilor Olimpice de Iarnã, a fãcut parte din planul de învãþãmânt încã
de la debuturile facultãþii. Asociind la aceasta ºi faptul cã douã treimi din
relieful României este montan ºi deluros, Facultatea de Educaþie Fizicã
ºi Sport îºi face o datorie de onoare în a oferi studenþilor doritori
posibilitatea de a profesa ca antrenori de schi, putând transmite mai
departe din tainele schiului alpin, dar ºi ale celui de fond. Activitatea

didacticã cu studenþii facultãþii s-a desfãºurat zilnic, permiþând, astfel, ºi
celor mai puþin iniþiaþi sã cucereascã ºi sã domoleascã pârtiile Sorica ºi
Cazacul din Azuga. Dealtfel, pe lângã iniþiere, au putut fi abordate ºi o
serie de procedee tehnice, cum ar fi: cristianie cu pivotare , cristianie cu
pãºire, cristianie prin derapaj etc. În activitatea didacticã, studenþii au
beneficiat de mijloace moderne de învãþare, cum ar fi: filmãri video,
analize tehnico-metodice a imaginilor, luate de pe pârtie în ziua
precedentã, sau grafice cu evoluþiile personale ale studenþior.
Calitatea zãpezii proaspãt cãzute, stãruinþa studenþilor, gradul de
pregãtire fizicã al acestora au fãcut ca încã din a treia zi de la debut,
aceºtia sã coboare pârtia integral.
Desigur, ca scop principal al taberei am avut deprinderea, pentru unii,
consolidarea ºi perfecþionarea, pentru alþii, a schiului, dar ºi stabilirea de
canale de comunicare inter-umane între studenþi, între studenþi ºi cadrele
didactice, care i-au îndrumat în aceastã activitate, cu atât mai mult cu cât
majoritatea participanþilor au fost studenþi ai anului I. Spiritul de
întrajutorare, colegialitatea, traiul într-o colectivitate studenþeascã sau
rãspunsul la situaþii noi, neprevãzute au fost tot atâtea scopuri propuse
pentru aceastã tabãrã.
Împlinirile: cu toþii ºi-au exprimat satisfacþia pentru progresele
realizate, unii fiind chiar la primii paºi pe schiuri.
Orice încheiere de activitate este, desigur, însoþitã de bilanþuri, bilanþul
nostru a constat dintr-o probã practicã de evaluare practico-metodicã, la
care au fost notate douã procedee tehnice (cristiania cu pivotare ºi
cristiania cu pãºire), dar a conþinut ºi dimensiuni afective, regretul cã
tabãra a durat prea puþin, sau faptul cã participanþii ºi-ar fi dorit un
progres mai marcant, oricum, toþi studenþii ºi-au exprimat dorinþa de a
reveni ºi anul viitor.
Am lãsat în urmã, urme de schi prin zãpada proaspãtã, brazii încãrcaþi,
creste albite, cu speranþa unor noi orizonturi albe.
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CONCURENÞA ÎN DREPTUL EUROPEAN
Aspecte teoretice ºi practice
Prof. univ. dr. Radu STANCU

În cadrul proiectului STUDENÞI PRACTICIENI-STUDENÞI ACTIVI ªI INTEGRAÞI
(Proiect POSDRU 90/2.1/S/64176), proiect iniþiat de Universitatea Spiru Haret, în parteneriat
cu Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol I, continuã practica de specialitate la instituþii
publice ºi private. Proiectul este cofinanþat de Fondul Social European, prin Programului
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ºi are ca obiectiv principal
întãrirea capacitãþii de derulare oportunã a stagiilor de practicã pentru studenþii instituþiilor
partenere, în urmãtoarele specializãri: finanþe-bãnci, jurnalism, comunicare ºi relaþii publice,
geografia turismului, drept, administraþie publicæ, marketing, afaceri internaþionale,
management, contabilitate ºi informaticæ de gestiune, þtiinþe militare, prin întãrirea motivaþiei
celor implicaþi ºi derularea unui program continuu ºi eficient de evidenþã ºi încadrare a
studenþilor în activitatea practicã.
Începând cu data de 28 februarie, timp de douã luni, se va desfãºura practica de specialitate
la Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã, specializãrile Drept, respectiv Administraþie
Publicã.
La terminarea stagiului de practicã, fiecare student va putea prezenta un scurt eseu pe
tema propuneri ºi idei de îmbunãtãþire a stagiilor de practicã studenþeascã. Cele mai bune idei
vor fi premiate! Se vor acorda 60 premii I (a câte 1850 lei), 120 premii II (a cate 900 lei) si
180 premii III (a câte 450 lei).

Pânã în anul 1914, relaþiile comerciale dintre
state erau întemeiate pe încredere în stabilitatea
politicã, în stabilitatea monedelor ºi în respectarea
de cãtre fiecare þarã a clauzelor tratatelor ºi
convenþiile la care erau parte. Aceste condiþii
formau cadrul adecvat pentru încheierea de
acorduri comerciale pe termen lung ºi pentru
susþinerea unor politici tarifare cu adevãrat stabile.
Înaintea primului rãzboi mondial, reperul
liberalizãrii comerþului internaþional l-au constituit
iniþiativa ºi politica liberalã a Marii Britanii. Dupã
1919, eforturile de liberalizare au fost centralizate
la nivelul Societãþii Naþiunilor. (Eugen Ghiorghiþã,
Industrializare ºi comerþ exterior în România
interbelicã, Editura Fundaþiei România de Mâine,
Bucureºti, 2002, p. 9.)
Art.81 din T.C.E. prevedea cã sunt
incompatibile cu piaþa comunã ºi interzise orice
acorduri între întreprinderi, orice decizii ale
asocierilor de întreprinderi ºi orice practici
concertate care pot afecta comerþul dintre statele
membre ºi care au ca obiect sau ca efect
împiedicarea, restrângerea sau denaturarea în
cadrul pieþei comune ºi în special, cele care:
stabilesc direct sau indirect preþuri de cumpãrare
sau de vânzare sau orice alte condiþii de
tranzacþionare; limiteazã sau controleazã
producþia, comercializarea, dezvoltarea tehnicã
sau investiþiile; împart pieþele sau sursele de
aprovizionare; aplicã, în raporturile cu partenerii
comerciali, condiþii inegale la prestaþii
echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj
concurenþial; condiþioneazã încheierea
contractelor de acceptarea de cãtre parteneri a
unor prestaþii suplimentare, care, prin natura lor
sau în conformitate cu uzanþele comerciale, nu
au legãturã cu obiectul acestor contracte.
Acordurile sau deciziile arãtate mai sus,
art.81 paragraful 2 din T.C.E., le declarã nule
de drept.
Nu toate acordurile sau categoriile de
acorduri dintre întreprinderi, deciziile sau
categoriile de decizii ale asocierilor de
întreprinderi, practicile concertate sau categoriile
de practici sunt interzise. Atunci când acestea
contribuie la îmbunãtãþirea producþiei sau
distribuþiei de produse, ori la promovarea
progresului tehnic sau economic asigurând
totodatã consumatorilor o parte echitabilã din
beneficiul obþinut ºi care: nu impun
întreprinderilor în cauzã restricþii care nu sunt
indispensabile pentru atingerea acestor
obiective; nu oferã întreprinderilor posibilitatea
de a elimina concurenþa în ceea ce priveºte o
parte semnificativã a produselor în cauzã,
acestea sunt admisibile.
In asigurarea unui cadru concurenþial în acord
cu reglementãrile europene, un rol hotãrâtor îl are
Curtea de Justiþie a Uniunii Europene. Aceasta
interpreteazã dreptul european ºi constatã
conformarea la aceste reguli a statelor membre ºi
participanþilor la piaþa internã.
În cazul: Metro S.B. & CO. KG vs. Comisia
&SABA, nr. 26\76, octombrie 1977, Curtea de
Justiþie s-a pronunþat cu privire la noþiunea de
concurenþã eficace. Speþa are la bazã întrebarea
formulatã de un tribunal din Germania în
privinþa condiþiilor impuse în cadrul unui sistem
de distribuþie selectivã pentru ca acesta sã fie
considerat acceptabil de cãtre Comisie. Aceastã
întrebare a fost pusã în cadrul unui litigiu între
societatea Metro, în calitate de reclamant, ºi
societatea Cartier. Aceasta din urmã a instituit
un sistem de distribuþie selectivã a ceasurilor
sale, considerate produse de lux. Societatea
Metro nu se afla printre distribuitorii acceptaþi,
ci îºi achiziþiona ceasurile Cartier prin
intermediari independenþi ºi le vindea în garanþie
Cartier. Aceasta din urmã refuza, însã, sã acorde
garanþia, care era rezervatã cumpãrãtorilor de le
distribuitorii din cadrul reþelei.

Noþiunea de concurenþã eficace
(workable competition)

Noþiunea de liberã concurenþã, folositã la
art. 3 ºi 81, vizeazã existenþa unei concurenþe
eficace pe piaþã, adicã a unui grad de concurenþã
necesar pentru a fi respectate exigenþele
fundamentale ºi obiectivele Tratatului, în
general, ºi în special cele vizând crearea unei
pieþe unice. Aceasta permite ca natura ºi
intensitatea concurenþei sã varieze în funcþie de
produsele sau serviciile în cauzã ºi de structura
economicã a pieþelor sectoriale vizate.

Sisteme de distribuþie selectivã

Comisia a recunoscut cã sistemele de
distribuþie selectivã nu cad sub incidenþa
interdicþiei conþinute la art. 81, paragraful 1, din
Tratatul C.E., cu condiþia ca selectarea
vânzãtorilor sã se facã în funcþie de criterii
obiective, calitative, ca, de exemplu, calificarea
profesionalã a vânzãtorilor ºi a personalului
acestora. Aceste criterii trebuie fixate în mod
uniform faþã de toþi posibilii vânzãtori ºi aplicate
fãrã discriminare.
Politica în domeniul concurenþei se referã
la comportamentul pe piaþã al agenþilor
economici ºi include mãsurile relevante privind
concurenþa pe piaþã, respectiv politica
comercialã, politicile de reglementare, mãsurile
adoptate de cãtre guverne cu privire la politicile
anticoncurenþiale ale firmelor atât din domeniul
privat, cât ºi din cel public. (cf. Marius Profiroiu,
Irina Popescu, Politici europene, p. 83.)
Preþurile de lichidare a concurenþei sunt
practici care urmãresc acapararea ºi monopolizarea pieþei prin eliminarea concurenþei pe baza
practicãrii unor preþuri sub costurile de producþie.

Ajutoarele de stat (publice). Comisia ºi
Curtea de Justiþie le-au definit ca fiind orice
ajutor provenind de la stat sau alte entitãþi
publice sau orice ajutor acordat de autoritãþi locale sau regionale.
Concurenþa loialã constã în folosirea
nediscriminatorie a instrumentelor competiþiei
în condiþiile accesului liber pe piaþã ºi a
posibilitãþii de cunoaºtere a mijloacelor de
reglementare a relaþiilor de vânzare-cumpãrare.
Concurenþa neloialã constã în folosirea de
mijloace incorecte, cum sunt acordarea de
stimulente agenþilor economici în scopul
pãtrunderii ºi menþinerii pe o piaþã.
Regulile concurenþiale au fost stabilite
pentru crearea unui sistem care sã asigure o
concurenþã nedistorsionatã pe piaþa internã
(art. 3 alin. 1 g) al Tratatului CE). Aceste reguli
vizeazã: combaterea monopolizãrii prin acorduri
protecþioniste, acorduri restrictive ºi fuziuni
practicate de societãþi; abuzul de poziþie
dominantã constând în exploatarea unor societãþi
în defavoarea altora; ajutoarele de stat.
Regulile comunitare privind combaterea
monopolizãrii. Art. 81 al Tratatului CE interzice
acordurile, deciziile ºi practicile concertate între
societãþile comerciale dacã acestea pot afecta
comerþul dintre Statele Membre ºi care au ca
obiect sau efect prevenirea, restricþionarea sau
distorsionarea concurenþei în interiorul pieþei
comune.
Un acord restrictiv este aceal încheiat între
douã sau mai multe societãþi prin care convin sã
adopte un anumit tip de comportament care sã
ocoleascã regulile ºi efectele unei concurenþe
libere pe piaþã.
Practica concertatã are o intensitate mai
scãzutã decât acordul restrictiv ºi constã în
coordonarea dintre societãþile comerciale. Nu
este o manifestare de voinþã clar exprimatã, ci o
coordonare de fapt a strategiilor comerciale. Sunt
interzise acordurile verticale ºi orizontale care
stabilesc preþuri în mod direct sau indirect,
acorduri asupra condiþiilor de vânzare, acorduri
care izoleazã anumite sectoare de piaþã, acorduri
asupra cotelor de producþie sau distribuþie,
acorduri de împãrþire a pieþei, boicoturi
colective, acorduri care duc la discriminarea
altor comercianþi. Cu privire la practicile
concertate, Curtea de Justiþie a Uniunii Europene
s-a pronunþat în cauza Imperial Chemical
Industries (ICI) ltd vs. Comisia, nr. 48/69/
14.07.1972. Imperial Chemical Industries (ICI)
a fost una dintre cele 10 companii, care,
împreunã, deþineau 80% din piaþa vopselelor în
cadrul Comunitãþii. În 1964, ea a fost prima
întreprindere care a anunþat o creºtere a
preþurilor, la scurt timp, urmatã de o creºtere
identicã din partea celorlalte companii. În 1965
ºi 1967 au avut loc alte creºteri, urmate de
creºteri de preþuri din partea celorlalþi
producãtori. Comisia a decis cã este vorba de
practici concertate, conform art. 81 TCE, ºi a
impus amenzi acestor companii.
Companiile au contestat decizia Comisiei,
argumentând cã acele creºteri de preþuri au fost
rezultatul unui comportament paralel, normal pe
o piaþã oligopol (acest tip de piaþã este caracterizat
prin existenþa unui numãr mic de competitori,
fiecare dintre aceºtia urmãrindu-l pe cel care este
liderul în materie de preþuri). Dupã numãrul
producãtorilor implicaþi, Curtea a considerat cã
nu se poate spune cã piaþa europeanã a vopselelor
este o piaþã de tip oligopol. În consecinþã,
competiþia între preþuri ar fi trebuit sã continue,
nefiind justificat comportamentul paralel în acest
caz. Astfel, creºterea uniformã ºi generalã a
preþurilor nu putea fi decât rezultatul unei intenþii
comune a întreprinderilor de a ajusta preþurile
pentru a evita riscurile competiþiei, fapt ce este
contrar art. 81 TCE.
În conformitate cu soluþia datã în aceastã
speþã, în cazul în care existã creºteri de preþuri
similare, trebuie analizat dacã acestea reflectã
existenþa unui comportament independent în
cadrul pieþei sau o practicã concertatã. Curtea a
statuat cã lista practicilor ilegale din art. 81
TCE este ilustrativã, nu exhaustivã. În acest
articol sunt precizate doar interdicþia de a încheia
înþelegeri prin care se fixeazã preþuri, se
limiteazã producþia sau pieþele, se aplicã condiþii
diferite tranzacþiilor echivalente ºi se impun
obligaþii suplimentare fãrã legãturã cu obiectul
contractului. În soluþia datã, Curtea a considerat
înþelegerea încheiatã între Consten ºi Grundig
ca având efectul partiþionãrii pieþei de-a lungul
graniþelor naþionale, eliminând, astfel,
competiþia în detrimentul consumatorilor.
Abuzul de poziþie dominantã este interzis
de art. 82 al Tratatului CE: orice abuz de poziþie
dominantã al uneia sau mai multor întreprinderi
în interiorul pieþei interne sau într-un segment
important al acesteia va fi interzis ca fiind
incompatibil cu piaþa internã, atâta timp cât
afecteazã comerþul dintre statele membre.
Abuzul de poziþie dominantã se realizeazã prin
obstrucþionarea concurenþei pe piaþa pe care
acþioneazã de cãtre o societate comercialã
puternicã economic. Curtea de Justiþie
Europeanã a definit-o ca o poziþie de putere
economicã pe care o deþine o întreprindere ºi
care îi permite sã afecteze concurenþa efectivã
de pe o piaþã faþã de concurenþii, clienþii ºi, în
ultima instanþã, faþã de consumatorii sãi. Sunt
considerate abuzuri de poziþie dominantã:
impunerea directã sau indirectã de preþuri sau
condiþii comerciale incorecte; limitarea
producþiei, a pieþei sau dezvoltãrii tehnologice
în detrimentul consumatorilor; efectuarea de
tranzacþii echivalente în condiþii diferite pentru
pãrþi diferite; forþarea celorlalte pãrþi din contract
sã accepte obligaþii suplimentare necuprinse în
contract.
Deoarece art. 82 al Tratatului CE nu
defineºte abuzul de poziþie dominantã ci doar îl
exemplificã, Curtea de Justiþie Europeanã a
arãtat cã acesta este un concept obiectiv,
constând în recurgerea la metode diferite de
acelea care creeazã condiþiile unei concurenþe
normale între produse ºi servicii pe baza
tranzacþiilor operatorilor comerciali. Curtea de
Justiþie, cu privire la abuzul de poziþie dominantã
s-a pronunþat ºi în cauza Continental Can vs.
Comisia nr. 6/72 din 21.02.1973. Societatea
Continental Can a solicitat anularea deciziei
Comisiei prin care s-a constatat violarea art. 82
din Tratat referitor la abuzul de poziþie
dominantã, de cãtre societatea menþionatã, prin
achiziþionarea printr-un intermediar, a 80% din
acþiunile ºi obligaþiile unei societãþi concurente.

Curtea a decis urmãtoarele:
1. pentru a contraveni prevederilor Tratatului,
o poziþie dominantã trebuie exploatatã abuziv,
deci nu este ilicitã prin simpla sa existenþã.
Enumerarea din alin. 2 art. 82 nu este limitativã.
Contravin regulilor concurenþei atât practicile
susceptibile sã provoace un prejudiciu imediat
consumatorilor, dar ºi cele care le cauzeazã
acestora un prejudiciu prin atingerea adusã
structurilor de concurenþã efectivã;
2. constituie abuz de poziþie dominantã
consolidarea poziþiei pe piaþã a unei întreprinderi
aflate deja în poziþie dominantã, astfel încât
gradul de dominaþie atins limiteazã substanþial
concurenþa, adicã nu lasã sã subziste decât
întreprinderi dependente în comportamentul lor
concurenþial de întreprinderea dominantã.
Pe lângã formele de practici abuzive
principale, enunþate chiar în Tratatul CE,
Comisia ºi Curtea de Justiþie au identificat ºi alte
forme de practici abuzive: discriminarea prin
preþuri stabilite pe zone geografice; returnarea
unor sume pentru fidelitate care împiedicã
clienþii sã deþinã produse de la furnizorii
concurenþi; reducerea preþurilor în scopul
eliminãrii concurenþei, refuzul nejustificat al
furnizãrii ce poate duce la eliminarea
concurenþei, refuzul acordãrii de licenþe.
Curtea de Justiþie a Uniunii Europene în
cazul United Brands vs. Comisia nr.27/76 din
14 februarie 1978 a clarificat conceptul de piaþã
a unui produs.
Determinarea pieþei unui produs: pentru ca
un produs sã poatã fi considerat ca fãcând
obiectul unei pieþe distincte de cea a altor
produse, Curtea examineazã dacã produsul în
cauzã poate fi individualizat prin caracteristici
proprii faþã de alte produse similare, astfel încât
nu sunt substituibile ºi nu se aflã în concurenþã
cu acestea. Este necesarã, de asemenea,
determinarea în fiecare caz a pieþei geografice a
produsului respectiv, þinând cont de faptul cã,
pentru a cãdea sub incidenþa art. 82 TCE,
concurenþa trebuie sã fie afectatã într-o parte
substanþialã a pieþei comune.
Conceptul de piaþã distinctã este clarificat
de Curtea de Justiþie a Uniunii Europene, între
altele, prin decizia pronunþatã în cazul Hoffmann
 La Roche and Co. AG. vs. Comisia nr. 85/76
din 13.02.1979. Societatea elveþianã Hoffmann
- La Roche et co. solicitã anularea Deciziei
Vitamine a Comisiei, din data de 9 iunie 1976,
privind procedura de aplicare a art.86 TCE.
Potrivit unei hotãrâri a Comisiei, societatea La
Roche dispunea de o poziþie dominantã pe Piaþa
Comunã, iar ca urmare a încheierii unor
contracte care obligau sau, cel puþin, incitau
cumpãrãtorii, prin acordarea unor prime de
fidelitate, sã-i acorde exclusivitate sau cel puþin
preferinþã, încãlcase dispoziþiile art. 86 TCE prin
exploatarea abuzivã a acestei poziþii. Prin
urmare, Comisia a hotãrât aplicarea de sancþiuni
societãþii La Roche. Societatea s-a adresat CJCE,
susþinând cã Decizia Comisiei este incorectã. În
Decizia sa, Comisia a arãtat cã, pentru a aprecia
dacã La Roche deþine poziþia dominantã de care
e acuzatã, trebuie delimitate piaþa relevantã din
punct de vedere geografic (care în acest caz se
întindea pe toatã piaþa comunã) ºi piaþa relevantã
a produsului. În aceastã speþã, Curtea a stabilit
cã, în ceea ce priveºte dreptul comunitar al
concurenþei, dacã un produs este utilizat cu
scopuri diferite ºi, de asemenea, rãspunde unor
nevoi economice diferite, el poate aparþine unei
pieþe distincte. Un astfel de produs, alãturi de
toate celelalte produse care îi pot fi substituite
ºi cu care intrã în concurenþã, constituie o piaþã
distinctã. În ceea ce priveºte noþiunea de piaþã
relevantã, în interpretarea CJCE se are în vedere
posibilitatea ca o concurenþã efectivã sã poatã
exista între produsele care alcãtuiesc aceastã
piaþã, ceea ce presupune cã produsele care intrã
în concurenþã pot fi substituite.
Cu privire la noþiunea de poziþie dominantã,
la care se referã art. 86 TCE, Curtea a considerat
cã este vizatã situaþia în care o întreprindere are
puterea economicã de a împiedica menþinerea
unei concurenþe efective pe piaþã, prin capacitatea
de a avea un comportament independent faþã de
ceilalþi participanþi pe piaþã, faþã de clienþi ºi faþã
de consumatori. Acest comportament, deºi nu
exclude existenþa unei anumite forme de
concurenþã de piaþã, oferã întreprinderii cu o
asemenea situaþie posibilitatea sã decidã sau cel
puþin sã influenþeze într-o manierã decisivã
condiþiile concurenþiale de pe piaþã. S-a stabilit
cã deþinerea unui segment de piaþã de mare
amploare constituie un indiciu al unei poziþii mai
favorabile în raport cu ceilalþi participanþi.
Noþiunea de amploare abuzivã este o noþiune
obiectivã, ce vizeazã comportamentul pe piaþã
al unei întreprinderi care deþine o poziþie
dominantã de naturã sã influenþeze structura
pieþei, ºi care au ca efect crearea unor obstacole
privind libera concurenþã. Acþiunea unei
întreprinderi care deþine o poziþie dominantã pe
piaþã, în sensul de a impune cumpãrãtorilor
obligaþia de a se aproviziona în totalitate cu
produsele sale, constituie o exploatare abuzivã
a unei poziþii dominante în sensul art. 86 din
Tratat. În aceeaºi categorie intrã ºi acþiunea unei
întreprinderi care, fãrã a obliga clienþii sã-ºi

asume o obligaþie formalã, aplicã - fie unilateral,
fie pe baza unor acorduri încheiate cu clienþii un sistem de reduceri de preþuri pentru fidelitate
(adicã pentru faptul cã un client se
aprovizioneazã exclusiv sau aproape exclusiv cu
produse provenind de la întreprinderea care
acordã aceste reduceri). Includerea în contract a
unei clauze englezeºti  (clauzã conform cãreia
cumpãrãtorii se angajeazã sã comunice
întreprinderii care exploateazã o poziþie
dominantã orice ofertã mai avantajoasã pe care
au primit-o din partea concurenþilor acesteia ºi
prin care îºi rezervã libertatea de a se aproviziona
de la concurenþã în cazul în care întreprinderea
dominantã nu aliniazã preþurile ofertei mai
avantajoase) nu duce la excluderea caracterului
abuziv ºi anticoncurenþial al contractelor prin
care se acordã reduceri de fidelitate. În ceea ce
priveºte acordarea reducerilor de fidelitate,
CJCE concluzioneazã cã acestea sunt
condamnabile fiindcã au drept efect aplicarea
pentru partenerii comerciali a unor condiþii
inegale pentru prestaþii echivalente care se
reflectã în faptul cã doi cumpãrãtori ai aceleiaºi
cantitãþi dintr-un produs plãtesc un preþ diferit,
dupã cum se aprovizioneazã exclusiv de la
întreprinderea care se bucurã de o poziþie
dominantã sau, dimpotrivã, se aprovizioneazã
de la surse diferite.
Noþiunea de poziþie dominantã, vizatã de art.
82 TCE (art 101 TUE), se referã la poziþia de putere
economicã a unei întreprinderi, care îi dã acesteia
puterea sã împiedice menþinerea unei concurenþe
efective pe piaþã ºi îi furnizeazã posibilitatea sã
aibã un comportament independent de
întreprinderile concurente, de clienþii sãi ºi, în cele
din urmã, de consumatori. Poziþia dominantã
rezultã în general din reunirea mai multor factori,
care, luaþi izolat, nu sunt în mod necesar
determinanþi: interzicerea de cãtre o societate în
poziþie dominantã pe piaþa unui produs ca
distribuitorii agreaþi sã revândã acest produs în
anumite condiþii, aplicarea de cãtre societatea în
poziþie dominantã a unor condiþii inegale pentru
prestaþii echivalente ale partenerilor comerciali,
practicarea unui preþ excesiv faþã de valoarea
economicã a prestaþiei etc.
Comisia vegheazã la respectarea normelor
privind concurenþa. La cererea unui stat membru
sau din oficiu ºi în cooperare cu autoritãþile
competente ale statelor membre, Comisia
investigheazã presupusele cazuri de încãlcare a
principiilor care asigurã libera concurenþã.
Atunci când constatã încãlcare, Comisia propune
mãsuri adecvate pentru încetarea ei. Atunci când
încãlcarea nu înceteazã, Comisia constatã
încãlcarea printr-o decizie motivatã ºi poate
publica decizia ºi poate autoriza statele membre
sã ia mãsurile necesare pentru remedierea
situaþiei. În ultimã instanþã este sesizatã Curtea
Europeanã de Justiþie care aplicã sancþiuni.
Întreprinderile care au sarcina de a gestiona
serviciile de interes economic general sau care
prezintã caracter de monopol fiscal, se supun
normelor T.C.E. ºi regulilor de concurenþã, în
mãsura în care aplicarea acestor norme nu
împiedicã în drept sau în fapt, îndeplinirea
misiunii speciale care le-a fost în încredinþatã.
Fuziunile (concentrãrile). Interzicerea
acestei practici anticoncurenþiale îºi are temeiul
în art. 81, 82, 85 ºi 235 din Tratatul CE.
Regulamentul 4064/89 privind controlul
concentrãrilor dintre întreprinderi prevede cã:
este incompatibilã cu piaþa internã orice
concentrare la nivel comunitar care creeazã sau
consolideazã o poziþie ca rezultat al cãreia este
afectatã concurenþa efectivã pe piaþa internã sau
pe o porþiune importantã a acesteia.
Dimensiunea unei societãþi poate fi definitã fie
prin definirea unui prag la nivel european, fie
prin definirea unor praguri naþionale diferite.
Sunt douã ipoteze de definire. Prima
ipotezã are drept criterii: o cifrã de afaceri
combinatã la nivel internaþional de cel puþin
5 miliarde euro; cel puþin douã din societãþile
comerciale în cauzã sã aibã la nivel comunitar o
cifrã de afaceri de minimum 250 milioane euro;
fiecare dintre aceste societãþi sã genereze mai
mult de douã treimi din cifra de afaceri la nivel
comunitar într-un stat membru. A doua ipotezã
are drept criterii: o cifrã de afaceri combinatã la
nivel internaþional de cel puþin 2,5 miliarde euro;
o cifrã de afaceri de peste 100 milioane euro în
fiecare din cel puþin trei State Membre;
individual, pentru cel puþin douã dintre
societãþile comerciale respective o cifrã de
afaceri de minimum 25 milioane de euro în
fiecare din cele trei State Membre ºi peste 100
milioane euro în întreaga comunitate.
Tratatul privind funcþionarea Uniunii
Europene, la art. 106 alin (2), instituie o derogare
de la normele comunitare privind concurenþa.
Astfel, întreprinderile care au sarcina de a
gestiona serviciile de interes economic general
sau care prezintã caracter de monopol fiscal, se
supun normelor tratatelor ºi în special, regulilor
de concurenþã, în mãsura în care aplicarea
acestor norme nu împiedicã, în drept sau în fapt,
îndeplinirea misiunii speciale care le-a fost
încredinþatã. Dezvoltarea schimburilor
comerciale nu trebuie sã fie afectatã într-o
mãsurã care contravine intereselor uniunii.
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SÃ NE CUNOAªTEM PROFESORII:

Doctor Honoris Causa
Adriana Marina Popovici:
NE ÎNCHIPUIM
PENTRU O VREME
CÃ LUMEA ÎNCEPE CU NOI!
Coordonatoare a programului de masterat (Ciclul II Bologna)
Artã Teatralã, din cadrul Facultãþii de Arte a Universitãþii Spiru
Haret, catedra de Arta actorului, începând cu anul 2009  2010,
doamna profesor universitar doctor Honoris Causa Adriana Marina
Popovici a adus în colectivul catedrei noastre un suflu nou, o dorinþã
de implicare ºtiinþificã ºi pedagogicã de o deosebitã valoare, care a
coagulat în jurul domniei sale studenþi valoroºi, dornici de afirmare
ºi de aplecare asupra tainelor artei magice a întruchipãrii teatrale.

Lector univ. dr. George V. GRIGORE
Într-un interviu dat actriþei Adelaida
Zamfira pentru Revista Conceptnr. 1, mai 2010, editatã de Centrul de
Cercetare al Facultãþii de Teatru a
UNATC I.L.Caragiale  Bucureºti,
doamna profesor universitar doctor
Adriana Marina Popovici spunea:
Ai sã te miri, dar mi-e mai
aproape perioada adolescenþei decât
miezul vieþii, ca sã zic aºa. Mi-e mai
uºor sã descifrez lucrurile þinând de
adolescenþã, de studenþie, de
începutul carierei, decât cei 20 de ani
sau câþi au fost de la absolvire pânã
la revoluþie ºi chiar ceilalþi 20 de
atunci încoace ºi asta pentru cã
adolescenta Adriana Popovici trãia în
plan paralel cu viaþa, citea enorm,
trãia într-o existenþã fantasmatã pe
marginea lecturilor, cu accidentale,
evenimenþiale contacte cu viaþa realã.
Prima scenã a mea a fost ascunsã
printre tufele de trandafiri din
curticica din faþa casei unde recitam
în faþa câtorva vecini El Zorab. ªi
asta când aveam 6-7 ani, nu mai mult.
Pe la 13-14 ani, tata mã ducea la
teatru, la concerte ºi am descoperit cã
asta mã intereseazã foarte tare ºi e
mult mai plãcutã proiecþia în
fantasmarea pe care o produceau
artiºtii de pe scenã decât cea pe cont
propriu. Astfel, îmi dublam existenþa
pânã la a o anula. Cam asta fãcea
adolescenta Adriana Popovici.
Ca studentã a prins încã marii
profesori ai ºcolii de teatru: Ion
Finteºteanu, Alexandru Finþi, Ion
ªahighian, Irina Rãchiþeanu, Beate
Fredanov ºi Mony Ghelerter. Actualii
profesori ai UNTC-ului le-au fost
studenþi acestor maeºtrii, iar aºa tradiþia
ºcolii continuã. Aceasta se þese clipã
de clipã, chiar dacã : ... nu suntem
conºtienþi de asta, chiar dacã uneori ne
prinde pãcatu ºi ne închipuim pentru
o vreme cã lumea începe cu noi.
Absolventã a IATC, în anul
1966, a susþinut, la Studioul
Casandra spectacolele Varã ºi fum
de T. Williams, cu rolul Almei
Winemiller, Jocul de-a vacanþa de
Mihail Sebastian în care interpreta
pe Madam Vintilã ºi Ondine, de
Jean Giraudoux, în care juca Bãtrâna
Pescãreasã. Am absolvit prima
dintre fete, ceea ce mi-a dat
posibilitatea sã aleg ce vreau ºi,
fireºte, am ales Piatra Neamþ, care

Evenimente
culturale
la Biblioteca
Pedagogicã
Naþionalã
I. C.
Petrescu
Biblioteca Pedagogicã Naþionalã I.C. Petrescu a gãzduit douã
evenimente culturale organizate de
Fundaþia Academia Dacoromânã.
Primul a fost dedicat memoriei
lui Grigore Vieru. Au vorbit despre
personalitatea poetului domnii Mihai
Prepeliþã ºi Mihai Cimpoi, de la
Chiºinãu, ºi Gheorghe Zarafu.
Astfel, s-au lansat cãrþile ªoaptele
ierbii, o antologie de versuri ºi
aforisme din opera lui Grigore Vieru,
autorul cãrþii fiind tânãrul poet
basarabean Alex Bodoli ºi cartea
scriitoarei Maria Munteanu, Ieºire
din exil, care este o carte despre
iniþierea în iubire ºi treptele ei:
ieºirea din exil, ieºirea spiritului din
captivitate ºi gãsirea drumului spre
luminã. Spicuim din prezentarea
fãcutã de Alex Bodoli: Cel ce a
plâns «cu lacrima limbii noastre»
spunea odatã cã vrea sã-ºi înalþe
lacrima, însã îi este teamã de Crist,
singurul erou care a fost pe pãmânt.
Acum, mã vãd îndreptãþit sã spun cã
Poetul îºi coboarã lacrima peste noi,
sã adune fraþii Acasã sub acelaºi
acoperiº, sã creascã iarba curatã a
limbii române în pragul fiecãrei
inimi, sã limpezeascã Prutul ca sã ne
curgã direct în suflet cu doinele ºi
dorurile lui. Am cules câteva dintre
amintirile poetului, sã le plângem ºi
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era atunci teatrul cel mai viu din
þarã. Teatrul din Piatra Neamþ era
în acea perioadã un adevãrat
cantonament artistic continuu, o
practicã teatralã foarte vie, foarte
intensã. Dacã erai la Piatra... te
cunoºtea toatã þara.Am lucrat cu
domnul Penciulescu, cu David Esrig
ºi chiar cu Andrei ªerban, iar, la
1 octombrie 1968, dupã terminarea
stagiului, am început sã lucrez ca
preparator la catedra de vorbire.
Domnul Cotescu, care era ºeful
Catedrei de Arta Actorului ºi apoi
rector, m-a invitat la Catedra de
Actorie, în 1975, ca sã colaborez cu
Marin Moraru. Prima serie a fost cea
cu Marcel Iureº, Mirela Gorea,
Mariana Buruianã... Dupã aceea au
urmat Ana Ciontea, Marian Râlea ºi
mulþi, mulþi alþii. Am lucrat apoi cu
Ion Cojar, colaborare care a cãpãtat
o tentã de continuitate. A fost un
mare profesor, cãruia ºcoala ºi teatrul
românesc îi datoreazã mult. Ca
pedagog simþi cã te modifici, pentru
cã nu poþi lucra în funcþie de teoria
pe care ai învãþat-o sau pe care þi-ai
fixat-o. Este imposibil. Lucrezi în
funcþie de omul viu pe care-l ai în
faþa ta. Te modelezi ºi tu, te schimbi.
Te formezi. Existã ºi o mare
diferenþã între generaþiile de
studenþi, dar este o foarte mare
diferenþã între noi ºi noi. Eu, cea de
azi, sunt alta faþã de cea de ieri. ªi
pedagogia este alta. În ºcoala
tradiþionalã ºi la marii maeºtri, nu se
putea vorbi de o metodã general
valabilã, ci exista personalitatea
copleºitoare a profesorului, care-ºi
croia propria metodã, dupã chipul ºi
asemãnarea sa. Sigur cã, începând
din 1956, când s-a tradus
Stanislavski, toþi pedagogii de teatru
se chinuiau sã-i descifreze
sistemul. Modernizarea s-a
petrecut treptat, cu efort din partea
tuturor ºi i se datoreazã în mare
mãsurã profesorului Cojar. Foarte
devreme, de prin anii 70, la noi s-a
tradus, pentru uzul intern al ºcolii,
Viola Spolin. Anii 60-70 au marcat
deschiderea. Au pãtruns multe
atunci: ªcoala americanã, Grotowski
Pot sã spun cã eu, personal, am
învãþat pedagogia practicând-o
alãturi de profesorii mari cu care am
lucrat, începând cu domnul Cojar ºi

continuând cu doamna Olga
Tudorache, cu domnul Dem
Rãdulescu Am învãþat pe mãsurã
ce ºcoala s-a modernizat. N-a fost o
muncã individualã, separatã,
originalã. Existã o tehnicã, mai
precis o psiho-tehnicã, care îmi
aparþine ºi care constituie una dintre
contribuþiile esenþiale la pedagogia
teatralã  metoda dicteului. Este
un anumit mod de a porni studiul mai
puþin de la munca de grup, care
obligatoriu se face cu orice colectiv
de începãtori, cât de la munca cu sine
însuºi a viitorului actor, care mi se
pare fundamentalã procesului
creativ. Metoda dicteului se bazeazã,
într-o lecturã ºi practicare pe cont
propriu, pe metoda asociaþiilor libere
folosite în psihanalizã de Freud ºi
mai ales de Jung. Sigur cã, iniþial,
când am început sã lucrez aºa, nici
nu cred cã eram conºtientã cã de
acolo iau lucrurile, dar, în acelaºi
timp, sigur cã de acolo le luam.
Dicteu i-au zis colegii ... nu ºtiu,
m-am pomenit cã i se zice aºa. Este
o tehnicã, mai întâi de toate, de lucru
cu sine, de provocare ºi punere în
miºcare a psihicului, o condiþie de
funcþionalitate ºi asumare a
procesualitãþii ºi, fireºte, de asumare
a situaþiei dramatice. O tehnicã, care
vizeazã un scop foarte precis al
pedagogiei, ºi anume punerea
studentului în condiþia de a lucra el
cu sine însuºi ºi de a pune în funcþie
propriul laborator intim de creaþie.
Implicit, este o metodã de dialog
posibil cu studentul, aflat în
cunoºtinþã de cauzã. În momentul în
care el este capabil sã se analizeze,
atât pe sine, cât ºi procesul pe care-l
desfãºoarã în repetiþii, în lucru, în
acel moment, tu, profesorul, ajungi
doar sã-l asiºti ºi el preia conducerea
ºi controlul propriului sãu proces de
lucru  ºi mi se pare cã ãsta e scopul
principal al pedagogiei. Astfel, am
pus la îndemâna studentului un
instrumentar de lucru ºi o metodã,
adicã un drum, o cale generoasã,
cred eu, care îi permite sã integreze
tot ce implicã creaþia scenicã.
Apoi, la Revoluþie, a apãrut ºi
ideea de a crea cursul de Analiza
procesului scenic. Gândul exista mai
demult ºi era evidentã necesitatea de
a discuta, teoretic, o necesitate a
studentului ºi a pedagogului, fãrã de
care nu era posibil un dialog creator
fructuos ºi real cu studentul. Ea a
devenit imperioasã în momentul
când, dupã 89, s-a mãrit numãrul de
locuri foarte tare ºi nu mai aveai timp
sã discuþi, în grupul mare de studenþi,
cu fiecare în parte, sã desfaci
problematica ridicatã de materialul de
lucru în aºa fel încât procesul sã
devinã conºtient funcþional. Trebuia
conceput un curs teoretic, pe care n-

am ºtiut la început cum sã-l intitulez.
Domnul Cojar, ºeful de catedrã, mi-a
intitulat cursul aºa, iar eu l-am predat
ºi l-am completat de-a lungul anilor.
Apoi, am fost aleasã ºefã de
catedrã ºi am primit conducerea de
doctorat aproape simultan. De altfel,
am avut ca doctoranzi actori ºi
pedagogi de la Galaþi, de la Sibiu,
de la Constanþa, de la Târgu Mureº.
Astfel, teatrul m-a acaparat total,
indiferent dacã am fost pe scenã sau
în pedagogie. De 40 de ani stau
neîntrerupt în facultate ºi în
pedagogia teatralã. Tendinþa mea
fundamentalã, mereu reprimatã, a
fost sã fac mereu altceva. Îmi plac
începuturile. De aceea am învãþat tot
ce se putea învãþa prin secþiile ºcolii
sau mi-am creat diverse discipline.
Cred cã este ºi motivul pentru care
am renunþat, de fapt, la actorie.
Pedagogia înseamnã în primul
rând atenþia, concentrarea, iubirea
omului ºi nu a profesiei, indiferent
care este ea. Poþi sã-l iubeºti pe
celãlalt mai mult decât pe tine însuþi?
Atunci ai o aptitudine fundamentalã
pentru pedagogie. Nu? Du-te pe
scenã ºi iubeºte-te pânã mori.
Facultatea aceasta înseamnã, la
modul cel mai propriu, viaþa mea. Cu
toate ale ei, bune ºi rele. Facultatea
înseamnã oamenii: cei care au fost
ºi cei care sunt. Am predat atât în
universitãþi particulare, cât ºi în cele
de stat, dar eu m-am simþit peste tot
acasã, pentru cã m-am dus invitatã
de foºtii colegi sau foºtii studenþi ºi
m-am simþit utilã. Iar tinerii sunt
peste tot la fel de ... tineri! ªi au
aceeaºi imperioasã nevoie de un
început de drum substanþial ºi
roditor. Am predat la Sibiu, la Galaþi,
la Constanþa, la Bucureºti...
Titlul de Doctor Honoris Causa
consider cã reprezintã cea mai
importantã recunoaºtere a meritului
universitar, iar când este acordat
unui profesor de arta actorului
atestã implicit ºi semnificativ
actualul statut al pedagogiei de
teatru. Mie mi-a fost acordat de
cãtre Universitatea Ovidius din
Constanþa, pe 21 mai 2009, cu
prilejul sãrbãtoririi a zece ani de la
înfiinþarea universitãþii constãnþene,
iar, pe 11 decembrie 2009, am
primit un nou titlu de Doctor
Honoris Causa de la Universitatea
Dunãrea de Jos din Galaþi. Aceste
distincþii reprezintã o încununare a
carierei mele universitare.
Ca un adevãrat magician,
doamna profesor universitar doctor
Honoris Causa Adriana Marina
Popovici are în tolba sa bagheta
magicã, cu care atinge pe umãr
viitorii actori, consfinþindu-le
talentul ºi harul dumnezeiesc.
Masteranzii vin cu sufletul pe palmã
spre a primi cuminecãtura...

Premiile
Forumului
Muzical
Român
pe anul 2010
 Prof. univ. dr.
VALERIU RÂPEANU
a primit premiul MUSICA VIVA
pentru ciclul de emisiuni
Istoria cu învãþãturã,
realizatã la
TVRM Educaþional
Luni 21 februarie 2011, a avut
loc
GALA
decernãrii
PREMIILOR FORUMULUI
MUZICAL ROMÂN pe anul
2010. Iatã care sunt laureaþii:
Premiul UNIUNII
CRITICILOR MUZICALI
din România:
 Sebastian Crãciun  pentru
Proiectul Muzica la Palatele
Brâncoveneºti ºi Concursul
Drumul spre celebritate
 Monica Isãcescu / ªtefan
Costache  pentru Proiectul
Lipatti 603
 ELENA VERNESCU /
DORIN IONIÞÃ  pentru
Proiectul Stagiunii Lanto Arte
PREMIUL TINEREÞEA
JAZZ-ULUI:
 Irina Sârbu, interpretã
Premiul MUSICA VIVA
 prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu
 pentru ciclul de emisiuni
Istoria cu învãþãturã, la
TVRM Educaþional
 prof. univ. dr. Cristina Vasiliu
 pentru ciclul de spectacole
Confluenþa Artelor
Premiul
DAVID OHANESIAN
- Ligia Ardelean  pentru
întreaga activitate în Radio
Premiul
LUDOVIC SPIESS
- Vlad Conta  pentru
spectacolul cu opera Celan de
Peter Ruzicka la Opera
Naþionalã Bucureºti
Premiile aniversare ale
Revistei MELOS
 soprana Gabriela Daha
- soprana Raluca Oprea
- Baletul OPEREI COMICE
PENTRU COPII Bucureºti
Premiul AMADEUS
- Theodora Munteanu
- Roberta Eniºor
Premiul FIDELITATEA
MELOMANULUI
- Vraciu Elisabeta / Vraciu
Napoleon
Premiul PERFORMANÞÃ
ÎN MANAGEMENT
- Aurel Borºan (preºedintele
companiei Grup Management,
editura Cuvântul)
- Luana Ungureanu (producãtor
ºi Redactor ªef revista VIP)
- Ioan Bojin (directorul general
al Filarmonicii de Stat Sibiu)
- Liliana Staicu (Redactor ºef
Radio România Muzical)
- Gheorghe Ungureanu (director
Casa de Culturã a Sindicatelor
din Constanþa)
Premiul EXCELENÞÃ
ÎN INTERPRETARE
- Bianca Manoleanu / Remus
Manoleanu
Premiul EXCELENÞÃ
ÎN PUBLICISTICÃ
- Daniela Caraman Fotea
Tuturor, sincere felicitãri!

Pentru prima datã în România

Priyadarshini Shome
ºi Natyanova

sã le simþim împreunã spre amintirea
vie a acestuia. Sarea din lacrimile lui
trebuie gustatã de noi toþi. Pânã nu
vom trãi suferinþa lui, nu-i vom
înþelege poezia pe deplin. Pânã când
nu vom «mânca din aceeaºi pâine cu
Patria», nu vom putea sã trãim
adevãrul din spatele fiecãrui
vers.Grigore Vieru a scris durerea
în limba românã pentru a ne trezi la
realitate, pentru a uni o þarã separatã
de un gard de sârmã ghimpatã ºi un
munte de nedreptãþi. Selecþia
versurilor ºi aforismelor s-a fãcut din
volumul Taina care mã apãrã, aºa
cum ºi-a dorit Grigore Vieru.
Epitaf pentru mine însumi:
sunt iarbã. Mai simplu nu pot fi
Grigore Vieru, Iaºi 9 april 2008
Tânãrul poet basarabean era
foarte emoþionat pentru cã în cadrul
acestui eveniment Fundaþia Academia Dacoromânã i-a acordat
Premiul Grigore Vieru. În finalul
evenimentului s-au recitat din
poeziile lui Grigore Vieru, iar tânãrul
premiat a recitat poezia lui Poetul.
Al doilea eveniment cultural a
fost lansarea cãrþii Nemuritorii:
Geþii, dacii, tracii, illirii - carte de
istorie pentru mintea ºi inima
copiilor dar ºi pentru educatorii lor
de Petru Demetru Popescu. Au vorbit
autorul, Gheorghe Iscru, prof. Aurel

David, de la Univeristatea Spiru
Haret, Mihai Popescu, de la
Biblioteca Militarã, ºi alþii.S-au
arãtat, printre altele, cã despre tracodaci s-a vorbit foarte puþin ºi
cercetarea nu a fost extinsã. Cei care
au vorbit mai mult au fost lingviºtii
I.I. Rusu, Alexandru Rosetti ºi
Cicerone Poghirc continuându-le
cercetãrile prof. univ. dr. Grigore
Brâncuº. Domnia sa, pornind de la
elementele comune din românã ºi
albanezã, a scos în evidenþã
importanþa elementului autohton
traco-dac pentru limbile din S-E
Europei. Cercetarea ar trebui
continuatã ºi în alte domenii: istorie,
folclor, dreptul naþiunilor, având în
vedere cã Zamolxe este primul
justiþiar, a arãtat în prezentarea sa
prof. Aurel David, spunând, totodatã,
cã elemente dacice se gãsesc ºi în
lucrãrile academicianului Florin
Constantiniu ºi în unele scrieri
istorice, cum ar fi: Nuvele istorice,
de Eusebiu Camilar, Legende ºi
povestiri istorice, de Dumitru Almaº,
ºi Balade din moºi-strãmoºi, de
Mihaelei Orãscu.
Participanþii sunt convinºi cã
cercetãrile vor continua ºi o istorie
a dacilor va apãrea.

Maria Andreia FANEA
Biblioteca Pedagogicã
Naþionalã I.C. Petrescu

La iniþiativa Ambasadei Indiei la
Bucureºti ºi a prof. univ. dr. George
Anca, cadru didactic la Universitatea
Spiru Haret, preºedintele Asociaþiei
Culturale Româno-Indiene (RICA),
între 21-23 februarie 2011, grupul de
dans indian contemporan (clasic)
Natyanova, condus de Priyadarshini
Shome (Calcutta), a efectuat, pentru
prima datã în România, un turneu în
oraºele Bucureºti ºi Târgoviºte.
Grupul Natyanova este format
din: Priyadarshini Ghosh (Shome)director artistic, Mohana Izer director asociat, Kajal Hazra  artist
Kalaripayattu (arte marþiale),
Chandreyee Sengupta, Paulomi
Mukherjee, Pinki Mondal 
interpreþi - ºi Rajendra Panchal director tehnic ºi de iluminat.
Prima reprezentaþie de dans
indian a avut loc la Sala ArCub.
Începutul spectacolului a fost
despre Brahmand- Cosmos ºi zeiþa
Usha. Aceastã secþiune s-a încheiat
cu un omagiu adus zeilor
elementelor lumii: Agni - foc,
Varuna - apã ºi Vayu - aer. Partea a
doua a cuprins spectacolul despre
Hiranyagarbha (Pântecul de Aur)
 Atelierul iubirii universale.

A doua reprezentaþie de dans
indian s-a desfãºurat în holul de la
etajul 1 al Teatrului Naþional
Bucureºti, despre Shraddhanjali 
tribut lui Tagore, cu ocazia împlinirii
a 150 de ani de la naºterea lui Gurudev.
Trupa Natyanova s-a deplasat la
Târgoviºte, unde a avut loc a treia
reprezentaþie, despre Hiranyagarbha
Oul de aur, la Teatrul Municipal
Tony Bulandra.
În ultima zi a turneului, 23
februarie, de la ora 10.00 a avut loc un
atelier de dans indian la Centrul pentru
Activitãþi Recreative ºi Inovare
Ocupaþionalã. Acest atelier s-a vrut a
fi o introducere în dansurile clasice din
India, o privire cu referire la Natya
Sastra - tratatul antic al artelor de
spectacol. S-au arãtat câteva poziþii de
bazã, miºcãri ale corpului ºi miºcãri
cinetice ale dansurilor clasice indiene
în general, concentrându-se în final pe
trei stiluri de dans: Bharatha Natyam,
Mohini Attam ºi Kathakali ºi o formã
de arte marþiale Kalaripayattu din
sudul Indiei.
Mulþumim organizatorilor
pentru minunatele clipe cu aceastã
trupã ºi sperãm cã vom avea prilejul
sã-i revedem.

Andreia FANEA

PANTEON  PANTEON  PANTEON  PANTEON

UN RON PENTRU
PANTEON
Bunele intenþii îºi urmeazã
cursul, alimentând speranþe întru
succes. Construcþia unui Panteon
Naþional în capitala þãrii stârneºte
interes. Deocamdatã, proiectul
colecteazã cuvinte admiratoare ºi
de susþinere fãrã rezerve. Putem
considera cã începutul a fost fãcut,
iar demersurile de care luãm
cunoºtinþã se încadreazã într-un
desfãºurãtor deschizãtor de
unghiuri de atac. Chiar ºi
reuniunea gãzduitã zilele trecute
de Aula Academiei Române se
poate interpreta ca o staþie de
traseu în direcþia doritã. Adevãrat,
suntem încã la ora întrebãrilor.
Existenþa acestora, rostite cu voce
tare,
grãbeºte
gãsirea
rãspunsurilor, fixarea în epiderma
timpului a jaloanelor urmãtoare.
Sunt mai multe lucruri ce par
a fi fost convenite. Elementul de
reþinut: Capitala va avea, într-un
viitor predictibil, Panteonul
Naþional, vãzut ca un spaþiu de
respect prin evlavioasã cinstire,
recunoaºtere ºi consacrare a celor
ce binemerita preþuirea românilor
de pretutindeni. Idee deloc nouã,
la alþii ca ºi la noi, cu deosebirea
cã prin alte pãrþi are deja expresie
materialã. Un semnal stimulator
l-ar fi avut Odobescu. Prin anii
30 ai veacului trecut, intenþia a
recidivat. Ea revine în actualitate
la imboldul Academiei ºi al
preºedintelui sãu, Ionel Haiduc,
speranþele manageriale fiind
legate de potenþialul deja
înfiinþatei
Fundaþii
de
specialitate. Pe doi dintre
vicepreºedinþii sãi, acad. Ion Pãun
Otiman ºi prof. dr. Radu
Ciuceanu, i-am ascultat la
întâlnirea recentã, dupã ce, cu
fiecare în parte, avusesem ocazia
sã discut separat ºi sã mã
lãmuresc cât poate fi la aceastã
orã limpede ºi adjudecat. Nu am
aflat nici de aceasta datã atât de
multe încât sã mã consider pe dea-ntregul stãpân pe bugetul de
informaþii clarificator. Timpul
este în faþã ºi ne va aduce, cu
siguranþã, noutãþi. Preºedintele
Academiei, acad Ionel Haiduc, a
creionat
desfãºurãtorul,
etapizarea ºi topicizarea
travaliului luat în consideraþie.
Fixarea
amplasamentului
reprezintã, cu siguranþã,
prioritatea absolutã, cât timp ea
le prefaþeazã ºi condiþioneazã pe
toate celelalte. Mã gândesc dacã
prezenþa la întrunire a primarului
Capitalei nu ar fi bifat acest punct
din program, dând astfel semnalul
pentru mers mai departe.
Evenimente de ultimã clipã i-au
împiedicat apariþia la microfon În

aceastã situaþie
rãmâne sã luãm de
bunã informaþia pe
care o deþin, ºi eu
ca ºi alþii, cã
a c o r d u l
Municipalitãþii a
fost dat deja:
Panteonul ar urma
sã
ocupe
o
suprafaþã relativ
întinsã din actualul
Parc al Tineretului,
undeva în zona
fostului crematoriu
uman. Dacã se va
dovedi adevãrat,
este clar de acum ce e de fãcut fãrã
întârziere: declanºarea concursului
pentru configuraþia întregului
complex memorial, pentru a
deschide larg porþile concursului de
proiecte, respectiv, în consecuþie,
elaborarea proiectului de execuþie.
Va fi o comisie pentru stabilirea
criteriilor de includere în Panteon a
personalitãþilor puternice ce-ºi
vor dormi somnul de veci în acest
sanctuar al armoniei naþionale. Va
opera cu rigoare selecþia de nume.
Oricum, în ce priveºte trecerea la
construcþia propriu zisã, n-au fost
afirmate termene, ci doar speranþa
cã se va întâmpla în timp
rezonabil.
A fost anunþat public acordul
tuturor celor consultaþi în înfãptuirea
acestui proiect, situat de anumiþi
vorbitori în linia altor construcþii din
Bucureºti: Ateneul. Catedrala
Mântuirii Neamului. Reprezentantul
Bisericii Ortodoxe Române ne-a
anunþat cã i-a fost încredinþat mandatul
de a aduce binecuvântarea Prea
Fericitului
Patriarh
Daniel.
Monseniorul Robu a transmis personal
de la microfon binecuvântarea
bisericilor catolice ºi greco-catolice
de la noi.
Cum se va înfãþiºa Panteonul
Naþional, mai avem de aºteptat pentru
a afla. Îmi este clar, mie unul, modelul
a fost convenit: privim cãtre
Pantheonul de pe Sena. Cu ce ºi în ce
proporþii vom fi tributari construcþiei
din vecinãtatea Sorbonei vom vedea
mai târziu. Deocamdatã ºi din mãrturii
avizate ca turla viitoarei Catedrale
(invocatã în mai multe rânduri) a
adoptat premeditat elemente
configurative ale construcþiei sub care
au fost aºezaþi întru veºnicie Voltaire,
Moliere, Balzac. Este rândul
arhitecþilor sã propunã soluþii.
Despre bani s-a vorbit puþin. Erau
în sala reprezentanþii unor bãnci de
prestigiu. Bãnuiesc, ei ºtiu mai multe.
De la bugetul de stat, niciun ban! Aºa
a afirmat cel puþin un vorbitor avizat.
Invocarea lui Esarcu (care ºi-a dãruit
toatã averea pentru terminarea

Ateneului Român aduce pe rol
sponsorizarea benevolã. E clar cã tot
de acolo vine ºi pãrerea cã nu doar
cei bogaþi pot dovedi bunãvoinþa, nu
ne împiedicã nimeni sã le urmãm
exemplul la capitolul generozitate
în interes public.
Aºteptam sã aud mai multe la
aceastã întrunire, bine intenþionatã
ºi bine organizatã. E drept, Comisia
specialã va decide asupra criteriilor
ºi numelor de pus spre eternizare
în Panteon. Pânã atunci, cred cã se
pot exprima pãreri. Mãcar atât cât
sã deseneze linii de demarcaþie. Cât
de mult vom merge în urmã, pe axa
timpului, pentru a desprinde dintre
galbene file de cronici nume proprii
ºi argumente, fapte probatoare? Va
fi Panteonul loc de întâlnire a
tuturor activitãþilor publice?
Într-un fel, prime rãspunsuri putem
bãnui. ªefii de stat ai României
moderne, pânã la cel de al Doilea
Rãzboi Mondial, îºi au locul de
veci, prin forþa lucrurilor - Cuza la
Iaºi (dupã desprinderea de
Ruginoasa), Carol I ºi Ferdinand
la Argeº. Lui Carol al II-lea,
înþeleg, ar urma sã i se asigure loc
de veci prin apropiere. Brãtienii îºi
au cripta de familie la Florica. Ce
altceva ar justifica o suprafaþã
rezervatã politicii? Biserica
Ortodoxã nu are pretenþii: o criptã
a patriarhilor este prevãzutã în
Catedrala Mântuirii, la care deja se
lucreazã. Rãmân, evident, ºi alte
întrebãri: se va recurge la exhumãri
ºi reînhumãri? Se va apela la
cenotaf? Vor fi înãlþate statui ori
busturi ale celor veneraþi prin
aducerea în Panteon?
Cât priveºte implicarea
noastrã de simpli cetãþeni, de
persoane particulare cu sau fãrã
dare de mânã. Cred cã, deja, dupã
exemplul de la Ateneul Român,
putem considera cã ºi-a avansat
dreptul la existenþã sintagma
zilei: Un ron, pentru Panteon!

Neagu UDROIU

Invitaþiile Doamnei Pictura

Mariana Palea
 pictoriþa dedicatã copiilor

Ca pãrinte grijuliu, am cãutat ºi
eu sã îmi duc copiii sã facã puþinã
picturã. Au nimerit bine, pe mâinile
doamnei Mariana Palea. Ca unchi,
am nepoþi care au fost duºi ºi ei în
lumea artelor vizuale. Au nimerit ºi

ei bine, pe mâinile doamnei
Mariana Palea. Ca gazetar, am avut
de mai multe ori ocazia sã scriu
despre evenimente din lumea
artelor frumoase. Am nimerit ºi eu
bine, pe mâinile doamnei Mariana
Palea. Dar sã facem prezentãrile:
s-a nãscut la 28 iulie 1955, la
Giurgiu, a absolvit Universitatea
Naþionalã de Arte din Bucureºti,
unde a avut profesori mari, ca Rodica
Lazãr, Traian Brãdean, Horia
Paºtina. Este membrã a Uniunii
Artiºtilor Plastici din România.
Dacã stau sã mã gândesc bine,
o mare parte din existenþa sa este
dedicatã copiilor. Are doi copii
foarte reuºiþi, de curând a devenit
bunicã ºi a lucrat mulþi ani cu cei
mici la cercurile de picturã.
Iatã o mãrturie interesantã:
Artista plasticã Mariana Palea s-a
nãscut cu o deosebitã sensibilitate,
atât în viaþa de zi cu zi, cât ºi în
elementele ce le compune pe
suprafaþa pânzei de picturã. Impulsul
ei la spontaneitate creeazã imagini
emotive, compunând, din tuburile de
culoare, fascinante imagini din
universul ce o înconjoarã, peisaje din
satul românesc sau din alte þãri,
portrete de copii, naturi statice,

atingând mereu coarda expresiei
picturale de o mare sensibilitate. ( )
Mediul în care a lucrat ºi lucreazã
pictoriþa Mariana Palea, fiind
înconjuratã de copii, pe care îi
compune în imagini cu o deosebitã
cãldurã, dar ºi imaginile pe care le-a
compus cu proprii ei copii. Am avut-o
ca elevã pe Mariana Palea, care se
pregãtea sã dea admitere la
Facultatea de Arte Plastice. Mi-o
amintesc ºi acum cât de atentã era
mereu la tot ce spuneam, la
îndrumãrile pe care le dãdeam tinerei
artiste, sensibile, modeste, dar cu
ambiþia de a ajunge sã cunoascã
secretele divine ale picturii.
Cuvintele sunt semnate de pictoriþa
Elena Uþã Chelaru.
Îi urãm doamnei Palea sã se
bucure de tot ce a realizat ºi sã fie
mereu o luminã pentru admiratorii
picturii adevãrate.

A. BUNESCU

Reflecþii sãptãmânale

Ultima zi
Vã întreb ºi mã întreb în egalã mãsurã: Ce este cu
adevãrat important în viaþa noastrã?
Poate pãrea neserioasã încercarea de a oferi un rãspuns
în doar câteva rânduri; chiar ºi o enumerare incompletã a
lucrurilor pe care le preþuim ar depãºi cu mult spaþiul
rubricii mele ºi, oricum, ar fi una inevitabil pãrtinitoare.
Ceea ce propun este numai un test pe care îl putem
folosi dând libertate absolutã preferinþelor noastre. Prin el
ne mãsurãm ataºamentul faþã de evenimentele vieþii, ne
confruntãm simulat cu despãrþirea irevocabilã de ele.
Îl putem numi ºi testul ultimei zile, pentru cã el ne
cere sã ne imaginãm la ce nu am renunþa dacã nu ar mai
exista un mâine pentru noi. Vom refuza sã pierdem ceea
ce preþuim cu adevãrat ºi astfel vom regãsi ceea ce rãtãcim
zilnic prin mormanul de nimicuri.
Averea, posteritatea sau iubirea, gloria ori prietenia
ºi câte alte multe asemenea nu se vor da plecate.
Trãieºte fiecare zi ca ºi cînd ar fi ultima poate fi
maxima celui care se fereºte de risipire.

Alexandru LUCINESCU
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AVEM NEVOIE DE SUCCES! EI NI-L OFERÃ.
România, în prima urnã valoricã
pentru calificãrile
Campionatului European
de handbal feminin
din anul 2012

Studentul
haretist
Rãzvan Marcu campion
naþional la
tir cu arcul
 Între 18 si 20 februarie, Complexul Olimpic «Sydney 2000» de la
Izvorani a avut loc, în organizarea Federaþiei Române de Tir cu Arcul,
Campionatul Naþional Indoor de Tir cu Arcul. Sportivul de 20 de ani,
Rãzvan Marcu, a cucerit titlul de campion naþional, categoria seniori, al
20-lea titlu din carierã.
Studentul în anul II la Facultatea declarat Rãzvan Marcu, multiplu
de Educaþie Fizicã ºi Sport, campion naþional.
În luna martie, Rãzvan va primi
Universitatea Spiru Haret, Rãzvan
Marcu s-a nãscut la Petroºani, în 5 un arc nou, model 2011, de la
ianuarie 1991. Practicã tirul cu arcul Comitetul Olimpic Român ºi
din anul 2002, câºtigând zeci de Federaþia Românã de Tir cu Arcul.
titluri de campion naþional ºi În acest moment Rãzvan Marcu este
internaþional. El reprezintã în sportivul numãrul unu, în România,
competiþii secþia de tir cu arcul de la la seniori. Mã bucur cã primesc un
arc nou pentru cã mã ajutã sã
CS Aninoasa ºi SCM Deva.
Component al Lotului Olimpic mãresc punctajele, mã ajutã la
de Tir cu Arcul, Rãzvan Marcu grupajul sãgeþilor, la viteaza cu care
estre favorit la calificarea pentru pleacã sãgeþile din arc, la constanþa
Olimpiada din 2012 de la Londra. arcului, este util, afirmã sportivul.
Pentru a fi prezent la Jocurile Este un sport costisitor, iar dacã nu
Olimpice trebuie sã intru în primii eºti susþinut nu ai performanþã. Este
30 sportivi la Campionatul important pentru mine sã am cât
Mondial din Italia, din luna iunie. mai multe concursuri la activ pentru
Sunt încrezãtor în ºansele mele. a avea cât mai multe ºanse pentru
Înainte de participarea la calificarea la Olimpiadã. Ar fi un vis
Campionatul Mondial voi participa împlinit pentru mine, dupã ce în
la douã Grand Prinx-uri, în Antalya anul 2007 am ratat calificarea la
ºi Croaþia, precum ºi la o Cupã Jocurile Olimpice de la Beijing.
Rãzvan Marcu va fi prezent în
Mondialã, ce va avea loc tot în
Antalya. Anul acesta este cel mai luna martie la Cupa Primãverii,
greu pentru mine, având un competiþie organizatã de Federaþia
program greu cu multe competiþii Românã de Tir cu Arcul. Îi dorim sã
internaþionale ºi naþionale, a obþinã un nou rezultat de excepþie!

Irina
Begu,
dublã
câºtigãtoare
la Cali
Irina Begu a câºtigat, la simplu, turneul de tenis de la Cali (Columbia).
Ea a câºtiga ºi proba de dublu, alãturi de Elena Bogdan.
Pentru competiþia de la Cali, Irina Begu a primit 146 de puncte WTA,
urcând, astfel, 34 de locuri în ierarhia femininã, pe locul 140.

Alina Dumitru ºi
Corina Caprioriu,
bronz
la Grand Prix-ul
de judo de la
Dusseldorf

Echipa naþionalã de handbal
feminin se va afla în prima urnã
valoricã la tragerea la sorti, din 27
aprilie, pentru stabilirea adversarelor
din calificãrile Campionatului
European din 2012, ce se va
desfãºura în Olanda, informeazã
Federatia Europeana de Handbal.
În urma tragerilor la sorþi se vor
stabili ºapte grupe a câte patru
echip,e ce se vor înfrunta în
preliminarii în perioada octombrie
2011 - iunie 2012. Primele clasate
în fiecare grupã îºi vor asigura locul

la turneul final. Gazda, Olanda, ºi
campioana en-titre, Norvegia, sunt
calificate direct la urmãtorul
European din 4-16 decembrie, lor
urmând a li se alãtura alte 14
selecþionate.
Pentru stabilirea urnelor au fost
luate în calcul rezultatele de la
competiþiile majore din ultimii trei
ani: Campionatul European 2008
(România - locul 5), Campionatul
Mondial 2009 (România - locul 8)
ºi Campionatul European 2010
(România - locul 3).

Echipajul de bob,
douã persoane,
al României,
locul 8
la Campionatul
Mondial

Foto: Reuters

Echipajul de douã persoane al României, format din Nicolae Istrate
ºi Florin Cezar Crãciun, a obþinut un meritoriu loc opt în cadrul
Campionatelor Mondiale de la Konigssee (Germania).
În cadrul competiþiei de bob douã persoane au luat parte 31 de
echipaje.

Circul Globus din Bucureºti
a câºtigat anul acesta, în ianuarie,
trei trofee la Festivalul de Circ
de la Monte Carlo

Circul Globus din Bucureºti
a câºtigat anul acesta, în ianuarie,
trei trofee la Festivalul de Circ de
la Monte Carlo, unde a fost
reprezentat de trupa de acrobate
Almas. Pe lângã premiul
festivalului, Clovnul de Bronz,
distincþie obþinutã de circul
românesc ºi în 2007 ºi 2002, Almas
Alina Dumitru (la categoria 48 de kilograme) ºi Corina Caprioriu (la a mai adus în þarã alte douã trofee,
categoria 57 de kilograme) au câºtigat medaliile de bronz în cadrul Grand din partea Asociaþiei Europene a
Circului, respectiv din partea
Prix-ul de Judo de la Dusseldorf.

Televiziunii Naþionale din Monte
Carlo.
Brânduºa Novac a spus despre
competiþia de la Monte Carlo cã este
precum cele din sportul de
performanþã ºi echivaleazã cu o
olimpiada.
Trupa Almas a concurat cu
trupe de circ din Italia, China,
Canada, Statele Unite ale Americii,
Rusia, Germania, Franþa, Republica
Cehã, Brazilia, Kazahstan.

Student în bibliotecã

Epopeea gazetelor
satirico-umoristice Þânþarul

Un ziar este cherestea fãcut flexibilã.
Este cernealã transformatã în cuvinte ºi imagini.
Este conceput, se naºte, creºte ºi moare de bãtrâneþe într-o singurã zi.
Jim Bishop
Anul 1859 nu reprezintã numai Unirea Principatelor Române, aºa cum
am învãþat la orele de istorie, ci ºi ieºirea de sub tipar a primei reviste
umoristice româneºti - Þânþarul. A apãrut sãptãmânal, la Bucureºti,
de la 28 februarie/12 martie pânã în 15/27 august 1859, sub redacþia lui
Constantin A. Rosescu (1816-1885) ºi a lui Nicolae T. Orãºanu (18331890). Conform Dicþionarului presei româneºti (1731-1918), aceºtia
semnau în revistã sub pseudonimele C. Trandafirescu, respectiv N. T.
Cetãþenescu. Colaboratorul Enric Winterhalder se semna cu
pseudonimul Iernescu. De-a lungul ºapte luni de existenþã a revistei, au
fost tipãrite 25 de numere.
Dupã acest start, rând pe rând, în þarã ia naºtere o serie de publicaþii
noi, ce pãstreazã atât numele deja consacrat, precum ºi direcþia ziarului
lui Rosetti ºi lui Orãºanu: aceea de gazetã umoristicã. Astfel, la
douãzeci de ani de la ieºirea pe piaþã a primei gazete umoristice
româneºti, la Fãlticeni apãrea o nouã revistã umoristicã, de aceastã datã
scoasã de elevul Artur Gorovei împreunã cu alþi colegi de gimnaziu. A
urmat, apoi, recidive la Galaþi ºi Râmnicu-Vâlcea, în decembrie
1884, respectiv, noiembrie 1892-februarie 1893, sub redacþiile lui Nicu
N. Vlaicu ºi G. Androviceanu. «Þânþarul Buzãului», o gazetã veselã 
se menþioneazã în Dicþionarul presei româneºti (1731-1918)  a
apãrut la Buzãu de la 24 septembrie la 1 octombrie 1895 sub
conducerea unor directori ascunºi sub pseudonimele Sfredeluº ºi
Retevel.
În februarie 1906, Þânþarul reapare la Bucureºti pentru o scurtã
perioadã. Îi urmeazã, din 18 octombrie 1909, o nouã revistã satiricã
umoristicã ce apare în fiecare duminicã cu o materie din cea mai

variatã ºi hazlie, sub conducerea succesivã a lui C. I. Justin,
Temistocle Grigoriu-Themis ºi Dim. Nichifor. Secretar de redacþie era
Ion Pribeagu din Buzãu. Articolele erau scrise, în principal, sub
pseudonimele Saky, Disperatu, L. Lysak-Buzãu ºi I. Delabuzãu.
Desenurile ilustrate erau executate de Ary Murnu ºi Tojo. Încã din
primul numãr, cititorilor le era prezentat Marele succes al
«Þânþarului»: Revista « Þânþarul» încã înainte de apariþie repurteazã
un succes colosal, mai colosal chiar decât al d-lui Ionel Brãtianu...:)
Dupã acest mesaj, destul de modest, undeva pe pagina doi, era
plasatã poezia Motto a lui Titi Împuºcãfrancu, care þinea locul
unui editorial.
Þânþarul nu e harnic/Ca harnica furnicã,/Dan schimb inþeapãamarnic/ªi nare pic de fricã.
Revista Þânþarul a apãrut pânã în luna decembrie 1910, când, la
Bucureºti, a vãzut lumina tiparului publicaþia Urzica, condusã de
acelaºi director al Þânþarului.
Închei acest articol, în acelaºi mod în care acum mai bine de un secol
se încheia ultimul numãr al Þânþarului:
Azi, neavând ce face,/Mam apucat sã scriu,/Dar, neavând ce scrie/,
Termin ºi mã subscriu.

Mihãiþã ENACHE,
student, anul II,
Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

Câºtigãtorii primei sesiuni
a programului de rezidenþã
Attic Arts 2011
Vera Ion, Sorin Poamã ºi Ioan
Titu (aka Silent Strike) sunt
câºtigãtorii programului de
rezidenþã Attic Arts 2011, organizat
de Institutul Cultural Român.
Programul Attic Arts oferã
profesioniºtilor români din diferite
discipline umaniste douã luni de
rezidenþã la Londra în garsoniera
mansardatã a Institutului.
Câºtigãtorii au fost evaluaþi ºi
selectaþi dintr-un numãr de 61 de
candidaturi, de cãtre o comisie
alcãtuitã din: Dorian Branea 
director ICR Londra, Mik Flood analist independent de politici
culturale ºi Nelson Fernandez 
director al organizaþiei NFA
International Arts and Culture.
Iata cine sunt cei trei rezidenþi
care vor locui în curând în mansarda
boemã din 1 Belgrave Square, la
câþiva paºi de Buckingham Palace,
Royal Albert Hall ºi Serpentine
Gallery:
Vera Ion  regizor de teatru ºi
dramaturg, a absolvit Masterul
Cross Sectoral and Community Arts
la Goldsmiths College, Londra ºi
Facultatea de Regie Teatru la
UNATC Bucureºti.
Pe durata rezidenþei la ICR
Londra, Vera va lucra la proiectul
Busk for Your Life!, împreunã cu
actorul ºi dramaturgul Sorin Poamã.
Proiectul va documenta viaþa ºi
experienþele imigranþilor români
care lucreazã ca artiºti de stradã în
zonele Southbank ºi Covent Garden
din
Londra.
Rezultatele
interviurilor ºi discuþiilor cu aceºtia
vor fi transpuse într-un scenariu de
teatru, care va fi pus în scenã în
parteneriat cu agenþia Firehouse
Creative Productions din Londra.
Sorin Poamã  actor ºi
dramaturg, câºtigãtor al Premiului
pentru cea mai bunã piesã, cu titlul
Ich Clown, la Festivalul de comedie

Constantin Tãnase în 2010 ºi
Premiul pentru cel mai bun actor la
Gala UNATC de la Teatrul
Casandra din Bucureºti în 2007.
La ICR Londra, Sorin va lucra
împreunã cu Vera Ion la proiectul
Busk for Your Life!.
Ioan Titu (aka Silent Strike) muzician ºi sound artist, a lansat
deja trei albume: Silent Strike
(2005), 3AM în colaborare cu
Lucian Ban ºi Alex Harding (2008)
ºi Alb (2009). A colaborat cu
muzicieni ºi producãtori români ºi
internaþionali, precum Mat Maneri,
Gunhill, Alexandrina, Ada Milea,
Specii, Yvat, Vlaicu Golcea,
Electric Brother ºi DJ Vasile. În
timpul rezidenþei, Ioan va lucra la
albumul de muzicã experimentalã
Silent Strike & Madam, în
colaborare cu artista britanicã Sukie
Smith (aka Madam) ºi va susþine,
totodatã, concerte pe diverse scene
electro din Londra.
Pentru cele douã rezidenþe
rãmase, din cele patru anuale, se va
organiza o a doua sesiune de
candidaturi în mai 2011, anunþã
ICR.
Programul Attic Arts a debutat
în 2006, iar, pânã în prezent, au
primit rezidenþa: violonistul Tudor
Andrei, dramaturgul Andreea
Vãlean, managerul cultural Dragoº
Olea, grupul de design interior Liste
Noire (Ioana Nemeº ºi Maria
Farcaº), curatorul Alina ªerban,
artiºtii vizuali Matei Bejenaru,
Ramona Poenaru, Aneli Munteanu,
Aura Bãlãnescu, Peter Szabo,
David ªandor, Vlad Nanca ºi
Carmen Dobre, scriitorul JeanLorin Sterian, dramaturgul Peca
ªtefan, regizorul de teatru Ioana
Pãun, actorul Cristian Hogaº,
criticul de artã Ileana Pintilie,
DJ Cosmin TRG ºi fotograful
Raul ªtef.

18 februarie - 4 martie 2011
Accademia di Romania
gãzduieºte expoziþia:
Sub semnul Soarelui Dublu
a artistului Octavian Cosman
Prezintã: prof. Bruno Mazzoni
(Universitatea Pisa)

Octavian Cosman a studiat
pictura la Institutul de Arte Plastice
Ion Andreescu din Cluj-Napoca.
Este membru al Uniunii Artiºtilor
Plastici din România ºi al Arts
Center Group din Londra. În
prezent lucreazã ca artist liber
profesionist în Cluj-Napoca. ªi-a
expus operele în numeroase
expoziþii personale ºi festivaluri
internaþionale în România, Italia,
Rusia, Ungaria, Scotia, Anglia,
Germania, Belgia, Spania, S.U.A.
Arta pictorului Octavian
Cosman trimite la teme ºi motive
ce se circumscriu unei mitologii a
elementelor (Soarele dublu,

Acvarii, Domus, Seminþe) ºi câtorva
mituri cultural-civilizatoare: Iisus,
Icar, Don Quijote. Artistul e un
rafinat colorist în ale cãrui armonii
cromatice se regãseºte o vibraþie
sinestezicã rarã, luminoasã,
echilibratã.
Soare Dublu este titlul unui
ciclu de creaþie început în anul
1984, cu doi ani înainte de
catastrofa nuclearã de la Cernobîl.
Ca o presimþire a dezastrului uman
ºi ecologic, artistul a imaginat
atunci un univers de o fascinantã
frumuseþe, însã dominat de o
anomalie neliniºtitoare: prezenþa
celor doi sori.

Expoziþia
Interactive ShredsVisual Solutions
For Portrait Reconfigurations,
de Silvia Pintilie, la ICR Lisabona
În cadrul ceremoniei de decernare a titlurilor onorifice «Amicus
Romaniae», are loc la sediul ICR Lisabona, azi, 28 februarie 2011,
vernisajul expoziþiei Interactive Shreds. Visual Solutions for portrait
reconfigurations, a artistei plastice Silvia Pintilie.
Membrã a Uniunii Artiºtilor Plastici din România ºi absolventã a
studiilor universitare ºi masterale la Universitatea Naþionalã de Arte
Bucureºti, clasa profesor Ion Stendl, a unui masterat în filosofie aplicatã
ºi management cultural la Universitatea Al. I. Cuza din Iaºi ºi
beneficiarã a douã burse de studii în Italia, la Accademia di Belle Arti di
Macerata ºi Accademia di Belle Arti di Torino, Silvia Pintilie este o
tânãrã artistã ce revelã o considerabilã experienþã în domeniul vizual.
Din punct de vedere expoziþional, artista se remarcã atât la nivel
naþional, prin participarea la numeroase expoziþii itinerante ºi saloane de
artã (Bucureºti, Iaºi, Cluj, Timiºoara) în galerii apreciate (UnaGaleria,
Centrul Artelor Vizuale  Cãminul Artei), cât ºi internaþional, lucrãrile sale
fiind prezente pe simezele spaþiilor expoziþionale din Hong Kong, Italia,
Franþa, Portugalia, Serbia, Suedia, Ungaria sau Austria. Pânã în prezent,
Silvia a realizat peste zece expoziþii personale, dintre care amintim:
Fragmente interactive  soluþii vizuale pentru reconfigurarea portretului
de la Colorida Art and Design Gallery, Lisabona, în anul 2010, expoziþia
de picturã din cadrul Galeriilor de Artã Notre Dame de Sion, Paris în
2007, sau expoziþia de graficã picturalã realizatã în onoarea ºi cu participarea
celebrului architect Mario Botta, cu care a colaborat la câteva proiecte.
Parcursul creativ al Silviei Pintilie este recunoscut ºi apreciat în peste treizeci
de concursuri de artã vizualã naþionale ºi internaþionale, dintre care amintim
Premiul I la Concursul Internaþional San Crispino, Porto SantElpidio ºi
Premiul I la Concursul Internaþional TALENTS, Salerno, Italia.
Artista ia parte ºi ca trainer sau cursant la diverse workshop-uri ºi
masterclass-uri de artã vizualã sau arhitecturalã din România, Serbia,
Austria, Franþa ºi Italia, iar din punct de vedere profesional, face parte
din echipele de restaurare ale Palatelor Bruno Caccia ºi San Donato,
Torino, Italia, ºi ale Castelului Banffy din Bonþida, jud. Cluj.
Specializãrile în artã muralã ºi în artã publicã, obþinute în urma
studiilor universitare, îi permit artistei ºi abordarea de lucrãri ample, cu
caracter decorativ. Acestea sunt amplasate atât în aer liber  gara feroviarã
din Macerata, staþia de metrou Porta Venezia din Milano, sau piscina
din Castelraimondo, toate în Italia  , cât ºi în spaþii închise, utilizând
tehnici specifice picturii de interior, la Palatul San Donato din Torino ºi
în peste zece locaþii din România.

Regizorul Radu Gabrea, decorat
cu Ordinul Crucea de Cavaler
a Ordinului pentru Merite
al Republicii Federale Germania
Preºedintele federal Christian
Wulff l-a decorat pe regizorul Dr. Radu
Gabrea, cu Ordinul Crucea de Cavaler
a Ordinului pentru Merite al Republicii
Federale Germania. Distincþia i-a fost
înmânatã la 24 februarie, în cadru
oficial, de Ambasadorul Germaniei la
Bucureºti, Andreas von Mettenheim.
Dr. Gabrea este decorat pentru meritele
sale deosebite în relaþiile culturale
germano-române ºi, în special, pentru
contribuþia sa artisticã la înþelegerea
istoriei germano-române, a informat
Ambasada Germaniei Bucureºti.
Cu prilejul înmânãrii Ordinului,
Ambasadorul von Mettenheim a
spus: România, Germania, România
 acestea v-au marcat. Realizãrile
dumneavoastrã ca regizor sunt

incontestabile ºi nu necesitã nicio
altã confirmare. Prin intermediul
imaginilor în miºcare aþi contribuit
la depãºirea ºi asumarea trecutului
de cãtre noi toþi. Fãrã sã relativizaþi
sau sã înfrumuseþaþi, v-aþi apropiat
subtil ºi atent de implicarea
germanilor ºi a românilor în
regimuri nedrepte. Prin mijloace
artistice ºi, din câte am aflat eu,
parþial autobiografic, aºezaþi istoria
noastrã comunã într-o luminã nouã,
o premisã pentru apropierea
spiritualã de Europa ºi dobândirea
unei identitãþi europene. Având în
vedere cã tocmai începeþi un nou
film, vã doresc sãnãtate ºi apoi mult
succes în activitatea dumneavoastrã
viitoare.

Douã expoziþii interesante la Bruxelles
- Frida Kahlo ºi El Greco

Stimaþi cititori, iatã detalii
despre douã expoziþii interesante la
Palais des Beaux-Arts, Rue
Royale 10, Bruxelles, sau, din
respect
pentru
diviziunea
lingvisticã: Paleis voor Schone
Kunsten, Koningsstraat 10,
Brussel. Diplomaþia specificã
belgienilor mã obligã sã folosesc
ambele limbi. Sunt douã expoziþii
temporare  Frida Kahlo ºi lumea
sa ºi El Greco.
Expoziþa Fridei nu este foarte
mare, dar consistentã. Doar 26 de
lucrãri, plus douã filme care ruleazã
permanent - unul cu fotografiile ei,
celalalt cu imagini ale jurnalului pe
care l-a þinut, în ultimii zece ani de
viaþã. Contactul cu lucrãrile ei
este mai degrabã o experienþã
tulburãtoare de viaþã, decât una
artisticã.
Din punct de
vedere plastic, este excesiv de
descriptivã - spune totul, nu
ascunde nimic. Este însã o foarte

bunã observatoare a realitãþii - ºi nu
doar a celei exterioare. Toatã forþa
ei stã în aceastã eviscerare a unui
suflet torturat ºi a unui trup invalid.
Este autenticã,
mãreaþã
ºi
tragicã, asemeni piramidelor
maiaºe, pe care se sacrificau
oameni. Frida e sfâºietor de crudã
cu sine ºi nespus de tandrã cu
ceilalþi. 26 de lucrãri sunt limita
suportabilã. Mai mult devine prea
mult. Jurnalul ei intim a fost o
mare surprizã, fiind radical diferit
ca stil faþã de lucrãrile în ulei;
dacã acestea sunt descriptive ºi
narative, paginile de jurnal sunt pur
limbaj plastic, foarte pictural ºi
expresiv. Imaginile în creion ºi
acuarelã însoþesc textul, a cãrui
grafie dezvãluie puternice pulsiuni
ºi tulburãri interioare. Iar cuvintele
- o mare singurãtate.
El Greco
este
o
expoziþie vastã, cu lucrãri din
muzeul toledan, ce îi este dedicat.

Sunt picturi care nu au pãrãsit
Toledo niciodatã, dar care acum, cu
ocazia restaurãrii clãdirii, sunt
itinerate.
Sunt prezente toate perioadele
lui de creaþie - de la primele lucrãri
de tranziþie dinspre icoana bizantinã,
spre pictura occidentalã, realizate la
Veneþia (de unde a învãþat lecþia
culorii), la picturi din anii petrecuþi la
Roma (unde ºi-a însuºit perspectiva
ºi unde a fost impresionat de
monumentalitatea sculpturii lui
Michelangelo, monumentalitate ce
va marca toate compoziþiile sale),
la stilul închegat cu care a pus bazele
marii picturi spaniole; ºi, în sfârºit,
galeria portretelor de apostoli, ce
privesc cãtre un Hristos cu evidente
trimiteri cãtre reprezentarea
Pantocratorului, pânze pictate
în ultimii patru ani de viaþã, de o
incredibilã modernitate ºi libertate a
gestului. Expoziþia urmãreºte
întregul parcurs al destinului lui El
Greco, inclusiv cel postum,
informaþia oferitã ajungând pânã în
contemporaneitate. Dupã gloria

cunoscutã în timpul vieþii surprinzãtoare cu atât mai mult cu
cât a fost vorba de acceptarea unui
alogen într-o societate intolerantã,
guvernatã de Inchiziþie ºi de un
suveran autoritar precum Filip al
II-lea - gustul schimbãtor al epocii
l-a cufundat pentru aproape trei
secole în uitare, eventualele referinþe
fãcându-se exclusiv în mod negativ.
Abia sfârºitul secolului al XIX-lea
ºi mai cu seama începutul celui de
al XX-lea i-au redat gloria de
altãdatã, recunoaºterea definitorie
fãcându-se în 1908 - anul primei
monografii importante, ºi ulterior în
1910 - o datã cu înfiinþarea, la
Toledo, a muzeului El Greco.
Frida m-a tulburat prin soarta
omului, supus destinului ºi croinduºi-l în acelaºi timp; El Greco - prin
soarta artistului ºi a operei,
dependent într-o atât de mare
mãsurã de recunoaºterea celorlalþi,
de valurile istoriei ºi de capriciile
estetice ale epocilor ce se succed.

Daniela CHIRION
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  28 februarie 2011
06:00 Promo USH
06:05 Cronica scepticului (r)
06:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Parodi Press.
Emisiune de Nicolae Iliescu
09:00 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniºi
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo USH
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Stagiunea muzicalã TVRM.
Emisiune de Stela Cristea
19:00 Comorile oraºului.
Emisiune de Cezar Lungu
19:30 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
22:00 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Film documentar  Tehnologia azi
23:00 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MARÞI 1 martie 2011
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 martie.
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
20:00 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:30 Nocturna.
Emisiune de Mugur Popovici

TVRM Cultural

LUNI  28 februarie 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 Profil spiritual  arhivã
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 martie 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
Cântecul munþilor (China)(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 Profil spiritual  arhivã
16.00 Stagiune muzicalã TVRM
16.30 Biblioteca virtualã (r)
17.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
18.00 Academia copiilor (r)
19.00 Românul, cetãþean european (r)
19.30 Comorile oraºului
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Nocturna  direct

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

MIERCURI  2 martie 2011
06:00 Promo USH
06:10 Ani de liceu (r)
06:40 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
07:00 Contrapunct (r)
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
09:00 Românul, cetãþean european.
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 Muzart.
Emisiune de Dumitru Nicolae
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
Oproiu la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Lumea vãzutã de aproape.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:00 Noi consumatorii.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
20:30 Circulaþi, vã rog!
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Lumea sporturilor.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film documentar - Filme, filme, filme
23:00 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Academica ªtiinþã (r)

JOI  3 martie 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  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
13:00 La hanul morãriþei.
Emisiune de Paulina Irimia
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei
Firicã la dispoziþia dvs
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Constantin Predilã
20:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu

22.00 Generaþia în teniºi  arhivã
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 martie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Circulaþi, vã rog (r)
07.00 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
07.30 ªlagãr fix
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 Generaþia în teniºi  arhivã
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 Istoria cu învãþãturã  arhivã
23.00 TVRM-edicina (r)
00.00 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
00.30 Deutsche Welle (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 martie 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 Istoria cu învãþãturã  arhivã
16.00 Grãdina cu statui (r)
17.00 Nocturna (r)
18.30 Cãrþi ºi probleme  arhivã
19.30 Cronica scepticului (r)
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu

20:30 Atelier tv studenþesc.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
21:00 Academica - Cãrþi în instanþã.
Emisiune de Florin Rotaru
22:30 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film documentar  Absolut minunat
23:00 Consum cultura.
Emisiune de George Stanca
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
04:00 Nocturna (r)
05:30 Deschide cartea! (r)

VINERI  4 martie 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
13:30 Film documentar - Cinemania
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
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret* (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Panteon (r)
05:30 Atelier TV studenþesc (r)

SÂMBÃTÃ  5 martie 2011
06:00 Promo USH
06:10 Performeri în arenã (r)
06:30 Casã dulce româneascã (r)
07:30 Noi consumatorii (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

20.30 Virtuþi ºi vicii
21.00 Teatrul în fotoliul de acasã
22.00 Profil spiritual  arhivã
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 martie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Noi, consumatorii (r)
07.00 Un rãspuns pentru fiecare (r)
07.30 Un actor ºi rolurile sale  arhivã
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 Profil spirirtual  arhivã
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
23.00 ªlagãr fix
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 martie 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)
09.30 Mama, tata, ziarele ºi eu (r)
10.00 Academia copiilor

14:30 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Magazin de weekend.
Emisiune de Marius Voicu
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:30 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
ºi Simona ªerban
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 CONCERT PENTRU EUROPA 
Ediþia 2005 (ORF / Austria)
00:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
00:30 Adevãratele stele (r)
02:00 Viaþa ca un spectacol (r)
03:00 Academica ªtiinþã (r)
04:00 Am venit cu drag la voi (r)

DUMINICÃ  6 martie 2011
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Panteon (r)
07:00 Deutsche Welle.
Emisiune de Oana Popescu
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 Educatie
ªtiinþã si Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic:
Draga mea secretarã (SUA)
00:00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
01:00 Dor de-acasã (r)
03:00 Galele TVRM (r)
05:00 Scena ca istorie (r)
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii
pentru sesiunea de examene. Emisiunea este
realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

11.00 Lumea vãzutã de aproape
12.00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
13.00 Invitatul de la ora 13 (r)
14.00 Scrisori de acreditare
14.30 În cãutarea folk-ului pierdut
15.30 Gândeºti, deci exiºti
16.00 Adevãratele stele
17.30 Virtuþi ºi vicii (r)
18.00 Viaþa ca un spectacol
19.00 Aplauze pentru haretiºti
19.30 ªlagãr fix
20.00 Generalul cinema
20.30 Cronica scepticului
21.00 Galele TVRM
22.30 Lumea vãzutã de aproape (r)
23.30 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
00.00 Cronica scepticului (r)
00.30 Invitatul de la ora 13 (r)
01.30 Academia copiilor (r)
02.30 Scrisori de acreditare (r)
03.00 Gândeºti, deci exiºti (r)
03.30 Viaþa ca un spectacol (r)
04.30 Galele TVRM (r)

DUMINICÃ  6 martie 2011
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 Un actor ºi rolurile sale  arhivã
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 culturã
17.30 Dor de acasã  direct
19.30 Panteon
20.00 En garde!
21.00 Film artistic strãin
Draga mea secretarã (SUA, 1949)
22.30 ªlagãr fix (r)
23.00 Biblioteca virtualã
23.30 Cãrþi ºi probleme  arhivã
00.30 Agricultura ºi alimentaþia (r)
01.30 Dor de acasã (r)
03.30 Biblioteca virtualã (r)
04.00 En garde! (r)
05.00 Grãdina cu statui (r)

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI
07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00
CUTIA PANDOREI
Realizator: Kristine
Marþi 13.00-14.00  INVITATUL DE
LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir
19.00-22.00
DESTRESEARA
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00
Luni-Joi MUZICÃ
Vineri 00.00-06.00  NIGHT FEVER
23.00-24.00
Luni-Joi CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
Luni 00.00-01.00 PRINTRE RÂNDURI (r)
Realizatori: Otilia Zamfir
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Marþi 00.00-02.00  TOP 30 (r)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Miercuri 00.00-02.00  80 REMEMBER (r)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Joi 00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  NIGHT FEVER

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

Alãturare fericitã de cuvinte ºi contexte

Atelier tv studenþesc

Titlul unei emisiuni ar trebui sã spunã foarte
multe despre conþinutul acesteia, despre invitaþii,
temele ºi subiectele tratate. La Televiziunea
România de Mâine, acest lucru se întâmplã încã
de la începuturi. Un deceniu de existenþã nu este
puþin pentru un post de televiziune aflat în slujba
educaþiei, ºtiinþei ºi culturii. Programele de toate
tipurile, dar de þinutã, îºi gãsesc locul în grilele
TvRM Educaþional ºi TvRM Cultural. Printre
producþiile artistice, culturale, de divertisment,
sport ºi tineret, întregind peisajul mass-media
se aflã ºi emisiunile Departamentului
Publicisticã. Atelierul tv studenþesc a fost un
pariu fãcut cu mulþi ani înainte între profesorii
ºi studenþii de atunci ai Universitãþii Spiru Haret.
La acea vreme, un realizator radio ºi tv
experimentat, Eugenia Grosu Popescu, s-a
încumetat sã-ºi þinã cursurile de la Facultatea
de Filosofie ºi Jurnalisticã, vechea denumire a
Facultãþii de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
Publice de azi, într-un alt mod. În faþa camerelor
de luat vederi, printre profesioniºti de primã
clasã, care au pus mintea ºi umãrul la
transformarea unui vis în realitate. Vorbim
despre fericitul context al anilor 2000, când, ca
ºi acum, studenþii Universitãþii Spiru Haret
aveau posibilitatea sã descopere, prin propriile
mijloace, ceea ce în limbaj specific se defineºte
cu sintagma mijloace de comunicare în masã de
tip electronic. Aºa au pãºit mulþi dintre colegii
mei de facultate pe tãrâmul fascinant al viziunii
la distanþã. Platouri de filmare mai mari sau mai
mici, grupuri de montaj simplu ºi complex, ore
întregi de documentare, drumuri bãtãtorite la
prospecþii ºi filmãri, sunt doar câteva dintre

secretele longevitãþii unei emisiuni. Atelierul tv
studenþesc este un program dinamic de
televiziune, oricine din interior poate sau ar
trebui sã poatã înlocui un coleg, care a zãbovit
prea mult în sala de lecturã sau de seminar.
Decorul se monteazã, cablurile se întind, probele
de sunet se fac, camerele se regleazã ºi emisiunea
începe. Întotdeauna la timp, cu desfãºurãtorul
sau actul de naºtere al fiecãrei ediþii în faþã.
Producãtorul emisiunii îºi cunoaºte bine lecþia,
ca ºi moderatorul, invitaþii aºteaptã sã fie
introduºi în studio, iar reportajele ºi interviurile
realizate pe teren sunt fixate în magnetoscoape.
Totul iese bine, fãrã ca telespectatorul sã aibã
semne de întrebare cu privire la calitatea
mesajului receptat. Profesioniºti. Când se face
ºedinþa de redacþie pentru urmãtoarea
înregistrare, doar atunci profesioniºtii se
metamorfozezã ºi redevin studenþi. Da, ei sunt
studenþii Facultãþii de Jurnalism, Comunicare ºi
Relaþii Publice a Universitãþii Spiru Haret ºi doi,
trei absolvenþi USH, coordonatorii proiectului.
Toþi au intrat în acest joc serios ºi au mers mai
departe, folosind cunoºtinþe preþioase acumulate
la cursuri ºi în stagiile de practicã jurnalisticã.
Ce poate fi un atelier, dacã nu un loc în care se
învaþã, se reface, se reanalizeazã ºi revalorizeazã
un mesaj. Un avatar al cunoaºterii, un spaþiu
propice pentru a asimila, prin instrumente
specifice ºcolii viitorului, experienþa de care ai
nevoie ca sã nu trezeºti în faþa unui ºoc, aºa cum
anticipa Alvin Toffler.

Ciprian C. VASILESCU
absolvent al USH ºi realizator tvRM

Stimaþi cititori,

Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei Opinia naþionalã. De
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OPINIA NAÞIONALÃ

Sesiune ºtiinþificã omagialã: SPIRU HARET  CONTEMPORANUL NOSTRU
SPIRU HARET  CTITORUL ÎNVÃÞÃMÂNTULUI ROMÂNESC MODERN,
SPIRITUL TUTELAR AL UNIVERSITÃÞII NOASTRE

(Urmare din pag.1)
Opera lui Spiru Haret, consideratã ca o
realizare practicã exemplarã, a fost adeseori ºi
continuã sã fie privitã în perspectivã factologicã.
Întrebarea care se ridicã este dacã în persoana
lui Spiru Haret se identificã numai un mare om de
ºcoalã, aºa cum este prezentat frecvent în literatura
de specialitate, sau se evidenþiazã ºi un remarcabil
creator de doctrinã în sfera educaþionalã. Altfel
spus, dacã iniþiativele sale în materie de organizare,
administrare ºi dezvoltare a învãþãmântului
românesc reprezintã doar un demers valoros de
ordin istoric sau conþine ºi o seamã de concepte
generative, de o incontestabilã actualitate.La urma
urmei, cum ar fi fost cu putinþã o construcþie
spiritualã de anvergura celei create de Haret în lipsa
unor idei cãlãuzitoare îndelung elaborate?
Împãrtãºim convingerea cã întreaga operã a lui
Spiru Haret  de la mecanica cereascã la mecanica
socialã, de la reforma legislaþiei ºcolare la stabilirea
conþinutului educaþiei  probeazã o gândire unitarã
cu înalte semnificaþii filosofico-sociologice.
Dimensiunea ºi trãinicia înfãptuirii sale nu pot fi
explicate integral decât prin vastul orizont ideatic
care le-a animat, în scopul afirmãrii esenþei
individului supus educaþiei.
Prin toatã activitatea sa, Haret a cãutat sã
transforme societatea româneascã cu ajutorul
învãþãmântului, fãrã a neglija implicaþiile
factorilor politico-economici. Însã, în concepþia
sa, prosperitatea economicã va rãmâne
întotdeauna legatã de progresul cultural: Una
nu merge fãrã alta, spunea el. Factorii
economici devin operanþi numai prin efortul de
culturalizare a generaþiilor. Ca urmare, Haret va
acorda o atenþie cu totul deosebitã mersului
ºcolii, pentru a realiza, cu ajutorul acesteia,
idealul de schimbare a vieþii oamenilor. La baza
acestui generos proiect reclamat de istorie, el
va aºeza ideea valorificãrii puterilor sufleteºti
ale poporului român, prin organizarea unor
acþiuni eficiente de instruire a tinerei generaþii.

În concepþia lui Spiru Haret, dezvoltarea
integralã a potenþelor intelectuale ºi morale ale
poporului în folosul patriei ºi al individului
reprezintã, deopotrivã, un principiu ºi un obiectiv
educaþional, un precept teoretic ºi un instrument
practic de declanºare a energiei creatoare
româneºti. Aceastã idee ºi-a precizat conþinutul
ºi ºi-a extins aria pe mãsurã ce autorul ei a
adâncit cunoaºterea realitãþilor economicosociale ºi culturale, pe baza unei investigãri
neabãtute a vieþii ºi a nãzuinþelor oamenilor de
participare la dezvoltarea statului român. Având
ca bazã de plecare ºi de susþinere, ca strategie
ofensivã, învãþãtura, Haret considerã cã: citez:
problema cea mai importantã care stã în faþa
þãrii o constituie ridicarea þãrãnimii ºi a lumii
muncitoare  am încheiat citatul.
Din toate actele sale de conducere, de
orientare socio-economicã reiese cã ºcoala este o
forþã revoluþionarã de neînvins, mereu în creºtere
în lupta pentru luminarea poporului. ªi aceastã
luptã a fost dusã de Haret fãrã încetare, urmãrind
cu perseverenþã modernizarea învãþãmântului de
toate gradele. Spiru Haret a acordat o atenþie ºi o
importanþã primordialã învãþãmântului primar.
Acesta trebuie sã fie:temeiul culturii într-o þarã
democraticã. Dacã universitãþile pot da strãlucire
þãrii în afarã de hotarele ei, cuceririle ºtiinþei nu
devin patrimoniul comun al naþiunii decât dacã
sunt rãspândite de un învãþãmânt primar bine
organizat ºi bine susþinut. ªcoala primarã bine
organizatã face nu numai pe cetãþeanul vrednic
al unei democraþii, dar înlesneºte ºi dezvoltarea
bunei stãri a populaþiei. În acest scop, Haret
construieºte ºcoli în toate satele ºi extinde
obligativitatea ºcolarizãrii atât la sate, cât ºi la
oraºe.
În ceea ce priveºte învãþãmântul secundar,
durata creºte de la 7 la 8 ani ºi procesul de
învãþãmânt se împarte în curs inferior sau
gimnazial (finalizat cu un examen de capacitate),
ºi un curs superior (finalizat cu un examen de
bacalaureat), cu 3 secþii: realã, modernã ºi

clasicã, fiecare din cele douã cursuri având
durata de câte 4 ani. Crearea secþiei reale prin
Legea din 1898 a însemnat pentru þara noastrã
impulsul necesar în vederea formãrii unui corp
de specialiºti în ºtiinþele matematice ºi ale naturii
ºi în ºtiinþele tehnice. În acelaºi timp, Legea
Haret a creat seminariile pedagogice pentru
pregãtirea profesorilor secundari, a dezvoltat
ºcolile normale care formau învãþãtori ºi
institutori, a impus elaborarea de programe
analitice de învãþãmânt ºi a introdus
selecþionarea profesorilor printr-un examen de
capacitate. Pentru ca învãþãmântul secundar sã
rãspunsã mai bine nevoilor societãþii, Spiru
Haret hotãrãºte, printr-o circularã din 1897,
organizarea concursurilor de admitere în cazul
când cererile de înscriere depãºesc numãrul de
locuri disponibile. El limiteazã numãrul elevilor
în clasã, numãrul elevilor admiºi în clasa întâi
secundarã ºi cere orientarea elevilor spre
învãþãmântul profesional.
Referitor la învãþãmântul superior, prin Legea din
1898 se prevedea: trecerea de la universitatea ale cãrei
facultãþi îºi desfãºurau activitatea separat, izolat, la o
instituþie complexã ºi armonioasã de învãþãmânt
superior, adevãrat centru cultural al þãrii, având
propria sa personalitate, o autonomie constructivã,
cu necesara integrare într-un sistem naþional,
stimulator ºi generator de noi valori, în care sã se
asigure progresul ºtiinþei, literelor, artelor, contribuind,
concomitent, la formarea spiritului public, prin
atenþia deosebitã acordatã culturii naþionale.
Legea iniþiatã, promovatã ºi aplicatã de
marele nostru înaintaº consacra, pentru
universitãþi:
- asumarea fermã, responsabilã a rolului de
înaltã instituþie care pregãteºte tineretul pentru
profesiunile de stat ºi pentru cele liberale;
- cerinþa ca facultãþile de litere, filosofie ºi
ºtiinþe sã formeze cadre didactice pentru ºcoala
secundarã;
- constituirea pe lângã catedre, dupã caz, de
laboratoare, seminarii universitare, clinici etc.,

decât de instrucþiunea ºi nicidecum de
educaþiunea tinerimii. Tot ce se face, tot ce se
plãnuieºte este numai pentru programe, material
didactic ºi alte lucruri ce au ca scop de a
introduce în mintea copiilor cea mai mare dozã
posibilã de cunoºtinþe. Negreºit  o instrucþiune
solidã ºi variatã este indispensabilã unui om în
îndeplinirea îndatoririlor sale cãtre sine, cãtre
familia sa ºi cãtre patrie, însã ea nu este de ajuns
pentru a satisface trebuinþele vieþii complete
Mai trebuie ca omul sã aibã conºtiinþa tuturor
drepturilor ºi datoriilor sale, precum ºi conºtiinþa,
convingerea intimã ºi profundã cã prin
neobservarea ºi neîndeplinirea lor nu poate fi cu
adevãrat fericit în viaþã. Trebuie sã aibã atât de
mult deprinderea de a-ºi face datoria, încât sã
ºi-o facã în mod natural, cu plãcere ºi fãrã
greutate, sã sufere când nu ºi-ar face-o. Astãzi
privim cu uimire eforturile considerabile, pe care
le-a depus în întreaga sa viaþã pentru împlinirea
nãzuinþei de a realiza în þara noastrã un înalt mediu
de culturã ºi civilizaþie. ªi a izbutit, a izbutit cu
adevãrat sã construiascã un edificiu de educaþie
de o asemenea înãlþime ºi trãinicie încât, în sfârºit,
sã-i permitã legitima satisfacþie de a putea
consemna: citez: Plec din lume cu mulþumirea
cã nu am pierdut vremea ºi cã mi-am îndeplinit
datoriile, atât pe cât puteam sã mi le îndeplinesc
în împrejurãrile în care am trãit ºi în marginea
puterilor mele fizice ºi intelectuale  am încheiat
citatul. Însã, figura luminoasã a lui Spiru Haret,
departe de a se fi retras în cutele adânci ale
timpului, avea sã ateste o prezenþã mereu actualã,
asemenea unui mare ctitor care se identificã cu
opera pe care a creat-o: ºcoala modernã a
României. Ea este opera care avea sã-i asigure în
conºtiinþa poporului nostru un loc pe mãsura
dãruirii cu care l-a slujit neclintit.
Atâta vreme cât ºcoala va rãmâne preocupatã
de valorificarea integralã a potenþialului
intelectual al naþiunii române, spiritul ei haretian
va dãinui cât neamul românesc.

pentru a asigura îmbinarea instrucþiei teoretice
cu pregãtirea practicã ºi cu cea de cercetare
ºtiinþificã;
- înfiinþarea Seminarului pedagogic la
Bucureºti ºi Iaºi, în scopul completãrii pregãtirii
teoretice a viitorilor profesori cu cea de practicã
pedagogicã.
Spiru Haret nu s-a mulþumit sã elaboreze ºi sã
impunã Legea învãþãmântului din 1898, care l-a
fãcut celebru ca ministru al instrucþiunii. El a
consolidat-o ºi i-a asigurat o funcþionalitate din ce
în ce mai mare prin circulare ºi decizii care
cuprindeau întreaga viaþã ºcolarã, instituþiile ºcolare
ºi auxiliarele lor, întregul personal din învãþãmânt.
În ceea ce priveºte perfecþionarea
profesionalã a cadrelor didactice din
învãþãmântul secundar ºi profesional,
organizeazã, anual, conferinþe pentru profesorii
de limba românã, de limbi strãine, de geografie,
de istorie, de fizicã, de chimie, de matematicã.
Cu grija de a realiza un învãþãmânt de
calitate, Haret constituie, în 1907, o comisie care
va inspecta ºcolile publice ºi particulare, iar în
1908 convoacã o conferinþã a directorilor de
ºcoli secundare, comerciale, normale etc.,
solicitând propuneri ºi sugestii pentru
îmbunãtãþirea procesului de învãþãmânt.
Crezul marelui fondator al ºcolii naþionale
s-a aflat mereu sub semnul preocupãrii dacã
ºcoala româneascã a ajuns ºi meritã pe deplin
numele de ºcoalã naþionalã, al cãrei scop
fundamental era de a forma tineretul în jurul unor
idealuri moderne, de a-l stimula sã înveþe ºi sã
contribuie la prosperitatea întregului popor.
Pledând pentru unitatea ºi tãria statului
român  ideal ce mobiliza conºtiinþa românilor
în întreaga perioadã dintre 18771918 , Spiru
Haret scria, în 1907, cã un asemenea ideal nu se
poate împlini decât prin culturã, prin o viaþã
mai bunã, prin înþelegerea cât mai exactã a
rostului nostru în lume, prin dezvoltarea cât mai
mare a simþului de iubire de þarã ºi de mândrie
de neam. Cine vrea sã scurteze cursul vremii pe
alte cãi, îºi pierde timpul ºi munca în zadar, ºi
din vântul pe care-l seamãnã nu va culege decât
furtunã. În viziunea haretianã, 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 .
În acelaºi timp, Spiru Haret manifestã o atentã
preocupare pentru ca ºcoala sã nu fie doar
instituþia în care se asigurã instruirea tineretului,
ci ºi cea în care se realizeazã educaþia, fapt ce se
dovedeºte a fi, ºi astãzi, la fel de important ºi
actual: Un foarte grav defect al întregului nostru
învãþãmânt, fãrã excepþiune, este de a nu se ocupa

Distins auditoriu,
Cele prezentate în faþa dumneavoastrã
reliefeazã doar una din dimensiunile complexei
opere haretiene. Colegii mei vor întregi, în
comunicãrile lor, imaginea acestei remarcabile
personalitãþi. Iar aceastã ilustrã personalitate a
devenit, de la înfiinþarea Universitãþii Spiru
Haret, în cadrul Fundaþiei România de Mâine,
spiritul sãu tutelar.
Ceea ce am început sã construim, acum douã
decenii, a izvorât din necesitatea ca întreaga
substanþã valoricã difuzã a vieþii ºi operei
haretiene sã se reînchege într-o icoanã vie ºi
dimensiunile reale ale personalitãþii lui Spiru
Haret sã-i fie restituite la adevãrata lor valoare. A
fost strãdania de a face din inconfundabilele idei
haretiene adevãrate simboluri ale activitãþii noilor
instituþii create. ªi, astfel, în timp, s-a construit,

aibã partea lor suficientã din toate foloasele
civilizaþiei; ºi dacã atingerea unui asemenea ideal
apare dificilã, este totuºi permis sã se facã mereu
eforturi pentru a ne apropia de el, cât mai mult
cu putinþã.
În ceea ce priveºte analiza civilizaþiei,
obiectivul lui Spiru Haret este acela de a demonstra
ideea despre virtuþile civilizaþiei moderne în
asigurarea unor condiþii optime de viaþã pentru toþi
oamenii: Se ºtie astãzi, ceea ce niciodatã nu ar fi
trebuit sã fie ignorat, anume cã fiecare om are
dreptul la un minimum de bunãstare, care
cuprinde: libertate ºi securitate personalã, hranã
sãnãtoasã ºi îndestulãtoare, locuinþã igienicã,
îmbrãcãminte. Civilizaþia  spune Haret trebuie sã aibã drept scop de a diminua suma
suferinþelor societãþii umane. Ea reprezintã un
factor fundamental de emancipare a fiinþei umane,
distrugerea ei echivalând cu distrugerea moºtenirii
umane în timp. Adept al continuitãþii civilizaþiilor,
savantul român considerã cã distrugerea sau
dispariþia unor civilizaþii nu înseamnã cã orice
progres creat de ele este anulat: Civilizaþia
modernã îºi împlântã rãdãcinile în civilizaþiile
asiriene, elamite, babiloniene ºi egiptene, dispãrute
de foarte mult timp, precum ºi în cea a grecilor
care au cules ºi au sporit zestrea Orientului pentru
a o transmite romanilor, care, la rândul lor, au
fãcut-o sã ne parvinã.
În ceea ce priveºte progresul social, Haret
identificã, în afara violenþei, ºi alte primejdii care-l
pot afecta, ºi anume, abuzul de convenþii ºi de
formule, subliniind efectele negative ale
formelor fãrã conþinut. Sub acoperiºul
formulelor, se ajunge adesea la consecinþe care
constituie o negare a celui mai elementar bun
simþ. Libertatea cuvântului este un mãreþ
principiu, cãci ea este consfinþirea unuia ºi mai
înãlþãtor, acela al libertãþii de gândire. Dacã
însã cuvântul este întrebuinþat pentru atâþarea
urii, atunci, în mod evident, el va fi în opoziþie
cu orice ordine. Acest abuz de formule ºi
convenþii a fãcut sã disparã noþiunea dreptului
în haosul procedurii, ceea ce se exprimã prin
dictonul: «forma înghite fondul», o adevãratã
monstruozitate. Aceastã idee haretianã, pe
deplin actualã, se înscrie organic în curentul
culturii critice româneºti, care a tratat fenomenul
formelor fãrã fond, consecinþã directã a modului
fals de edificare a civilizaþiei moderne.
O idee de mare importanþã ºi actualitate, care
se regãseºte în lucrarea haretianã, se referã la
consecinþele rezultate din contradicþia dintre
civilizaþie ºi violenþã. Întâlnindu-se în modul de
abordare cu o serie de autori care au analizat
relaþia dintre grandoarea unor civilizaþii ºi

suferinþele profunde care au stat la baza edificãrii
lor, Haret nu acceptã realizãrile unor civilizaþii
trecute, deoarece s-au fãcut cu sacrificiul maselor.
Spre deosebire de civilizaþiile anterioare, însã,
civilizaþia modernã ar acorda locul cuvenit
condiþiei umane: Dar ceea ce constituie gloria
civilizaþiei noastre ºi o distinge de cele ce au
precedat-o este cã bunãstarea economicã,
intelectualã ºi moralã a celor sãraci ºi
dezmoºteniþi ocupã primul lor în preocupãrile
sale ºi, cu toate exploziile inevitabile de violenþã,
ea se strãduieºte fãrã încetare sã facã sã disparã
resturile anticei barbarii. Spiru Haret îºi susþine
încrederea sa în binefacerile civilizaþiei moderne
 cu tot scepticismul unor critici fervenþi ai stãrilor
din civilizaþia actualã , prin referirea la
exemplaritatea civilizaþiei din þãrile scandinave,
unde bunãstarea este generalã ºi completã.
Lucrarea haretianã a trezit interesul
contemporanilor sãi ºi s-a bucurat de binemeritate
elogii, atât în þarã, cât ºi în strãinãtate.
C. RãdulescuMotru, avizat cunoscãtor al
sociologiei ºi psihologiei, salutã, cu multã cãldurã,
apariþia lucrãrii: Cine ar fi crezut în mijlocul
zbuciumãrilor politice petrecute între anii 1907
1910, în România sã se gãseascã un gânditor care
sã fie una ºi aceeaºi persoanã cu omul politic cel
mai amestecat în aceste zbuciumãri politice  un
gânditor care sã gãseascã timpul sã se reculeagã
ºi sã scrie, fãrã urã ºi pãrtinire, o mecanicã
socialã? ( ) Mécanique sociale poate fi trecutã
printre cele mai merituoase încercãri ce s-au fãcut
în timpul din urmã în scopul de a constitui o
metodã sigurã în ºtiinþa sociologiei. D. Spiru
Haret are încrederea cã, prin aplicarea
matematicei la sociologie, cunoºtinþele
sociologice, dacã nu se vor înmulþi, se vor preciza
însã ºi se vor sistematiza mai bine ( ). În fapt
însã, toþi aceia care au voit sã aplice matematica
la fenomenele sociale s-au izbit de marea
complexitate a acestor din urmã fenomene ( ).
În bibliografia sociologicã nu este, din acest punct
de vedere, o carte mai clar scrisã ca aceea a
d-lui Haret
cu un cuvânt, o carte bunã, care
sfârºeºte excelent.
La rândul sãu, profesorul Traian Lalescu,
referindu-se la Mecanica socialã, scria: O
operã ºtiinþificã poate avea o valoare imediatã,
lesne accesibilã chiar marelui public, dar ea are
în general o valoare potenþialã. Ea poate fi uneori
asemenea unui steag care aratã o direcþie, un
liman; un popor întreg de cercetãtori va trebui
sã-ºi trãiascã viaþa pe drumul greu care conduce
la flamura ce fâlfâie în depãrtare.
Analizatã din acest punct de vedere, lucrarea
d-lui Haret prezintã ºi un interes imediat, în afarã
de importanþa sa potenþialã. Fãrã îndoialã, cã

pas cu pas, un nou model de aplicare ºi exprimare
a valorilor ºi tradiþiilor culturale româneºti.
În amplul complex instituþional reprezentat
de Fundaþia România de Mâine, alcãtuit din
Universitatea Spiru Haret, institute de cercetare
ºtiinþificã, radioteleviziune, editurã, publicaþie
sãptãmânalã, tipografie, club studenþesc,
complex sportiv, cãmine studenþeºti etc., precum
ºi în Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã vedem întruchipate
idei, speranþe ºi îndemnuri ale ilustrului înaintaº.
Acest complex instituþional inedit, realizat
exclusiv din resurse proprii ºi orientat
programatic spre viitor, care dispune de o
infrastructurã modernã puternicã, de resurse
umane valoroase, s-a impus în conºtiinþa publicã,
dobândind un binemeritat prestigiu intern ºi
internaþional.Valorificând preþioasa moºtenire
haretianã ºi ducând-o mai departe, suntem pe
deplin conºtienþi de marea rãspundere pe care
ne-am asumat-o. Rezultatele obþinute pânã acum
ne îndreptãþesc sã afirmãm cã drumul urmat a
fost cel corect, cã Spiru Haret ar fi apreciat
înfãptuirile noastre.
Stimaþi colegi,
În final, nu gãsesc cuvinte mai potrivite ºi
mai alese decât cele rostite, de marele nostru
cãrturar Nicolae Iorga, la Congresul Corpului
Didactic, care s-a desfãºurat la Focºani, în anul
1907: citez: Acel care a lucrat atât de mult ºi
de bine pentru ridicarea ºi întãrirea
dumneavoastrã, a ºcoalei ºi þãrãnimii, ºi cãruia
îi datoraþi, în cea mai mare mãsurã, puterea pe
care o reprezentaþi în opera de luminare a
poporului, este fostul ministru al ºcoalelor, Spiru
Haret. ªi când vã vorbesc despre el, în semn de
respect, sculaþi-vã în picioare!
Sã ne ridicãm ºi noi, spiritualiceºte ºi
sufleteºte, la nivelul personalitãþii lui Spiru
Haret, care s-a înscris de mult în istoria þãrii
noastre ca omul ºcolii, om pe care nimeni nu
l-a egalat pânã în prezent ºi sã-i ducem
moºtenirea preþioasã mai departe, îmbogãþind-o
continuu. Cred cã este evident cã ideile haretiene
sunt de o actualitate incontestabilã. Mersul þãrii
înainte este de neconceput fãrã ridicarea
continuã a nivelului cultural al întregii naþiuni.
Dupã cum sublinia academicianul Radu Voinea,
dacã economia poate fi comparatã cu hrana,
cultura trebuie comparatã cu aerul. Ambele sunt
necesare unei fiinþe, dar aerul, respectiv cultura,
este o prioritate.
Sã acþionãm, ºi în continuare, cu aceeaºi dãruire
ºi responsabilitate, pentru ca instituþiile aniversate
astãzi sã ocupe, ºi pe mai departe, un loc de frunte
în învãþãmântul, ºtiinþa ºi cultura naþionalã,
contribuind major la progresul României!
Vã mulþumesc.

CARACTERUL NOVATOR AL CONCEPÞIEI
SOCIOLOGICE HARETIENE
(Urmare din pag.1)
Fenomenele ciocnirilor ºi al difuziei îºi
gãsesc modele în lucrare, referindu-se la forþele
sociale. Lucrarea se încheie cu aprecierea cã o
civilizaþie integralã implicã dezvoltarea
armonioasã în cele trei direcþii: intelectualã,
economicã ºi moralã.
De fapt, demersul haretian se înscrie în
contextul în care mari sociologi, precum Emile
Durkheim ºi Max Weber, elaborau lucrãri
fundamentale despre ºtiinþa sociologiei, ºtiinþã
nãscutã în epoca modernã ºi emblematicã pentru
civilizaþia industrialã. Conºtient de faptul cã
societatea este realitatea cea mai complexã, iar
organizarea ºi conducerea ei nu se mai puteau
realiza fãrã cunoaºterea ºtiinþificã a fenomenelor
ºi proceselor sociale, Haret intrã, fãrã complexe,
în dialog cu sociologii, opiniile exprimate de mulþi
dintre ei reprezentând mãrturii ale valorii lucrãrii
sale. El scrie: Sociologia este o ºtiinþã foarte
grea, ºi dacã cineva cautã sã gãseascã pentru
dânsa cãi nouã, este numai cu scopul de a-i
înlesni calea, de a face studiul ei mai uºor, mai
repede ºi mai puþin complicat.
Spiru Haret nu discutã chestiunea sociologiei
ca ºtiinþã, ci este preocupat de modul cum poate
sociologia sã beneficieze de virtuþile matematicii
în asigurarea unei rigori ºtiinþifice demersului
sociologic. Lucrarea sa, Mecanica socialã,
este o încercare de aplicare a metodei ºtiinþifice
la cercetarea problemelor sociale, metodã
care va permite sã se introducã în studiul
problemelor sociale, puþin câte puþin, acea
rigoare a raþionamentului care dã atât de
strãlucite rezultate în ceea ce numim «ºtiinþele
exacte». În acest fel, considerã Haret, ar putea
fi soluþionate unele probleme care astãzi sunt
prea adeseori la bunul plac al inspiraþiei de
moment, al întâmplãrii sau al pasiunilor.
Lucrarea lui Haret este fondatoare prin
argumentele ei despre necesitatea unui demers nou
în studiul societãþii. Ea nu este o lucrare sofisticatã
de matematicã. Procedeul ei este unul ingenios: mai
întâi se prezintã analiza matematicã a unei probleme,
apoi se fac exemplificãri care dovedesc cele
demonstrate matematic. Spiru Haret cerea ca
sociologia sã devinã o ºtiinþã pozitivã, societatea
trebuind studiatã cu rigoarea matematicii.
Concepând socialul ca parte intrinsecã a universului,
a cãrui cunoaºtere se realizeazã prin modelele
mecanicii raþionale, Haret considerã cã mecanica
socialã nu este altceva decât adecvarea cauzalitãþii
fenomenelor sociale la normele ºi judecãþile
matematicii. Este probabil, scrie Haret, cã ºi în
sociologie, ca ºi în mecanicã, trebuie sã fie elemente
a cãror variaþiune determinã variaþiunea tuturor
celorlalte; dar încã nu ºtim cari sunt aceste
elemente. In esenþã, sociologia este un studiu de
evoluþie a societãþilor, un studiu al miºcãrii.
Mecanica raþionalã se ocupã de miºcarea abstractã,
pe baza unui numãr mic de postulate studiate numai
prin logica matematicã. Sociologiei ca ºtiinþã despre
societate îi revine stabilirea adevãrului postulatelor
privind societatea pe cale experimentalã sau prin

metoda axiomaticã. Ca matematician, Haret a
urmãrit dacã principiile, conceptele ºi formulele
matematice pot fi aplicate la studiul societãþii, de
aceea nu a acordat atenþie paradigmelor sociologice.
În opþiunea lui, a intervenit, desigur, experienþa sa
de om de stat, de agent social obligat continuu de
presiunile de a da soluþii la chestiuni sociale acute ºi
de maximã relevanþã pentru societatea româneascã.
Matematicianul Haret a fost solicitat de omul de stat
Haret sã gãseascã formulele necesare pentru decizii
politice ºi administrative la probleme sociale
concrete, aºa cum el însuºi o spune în Introducere.
Concepþia sociologicã haretianã se întemeiazã
pe natura vieþii sociale, iar ca element fundamental
al vieþii sociale este considerat individul. Acesta,
însã, nu este un element inert al societãþii, ci cu
trebuinþele, aspiraþiile ºi idealurile sale cautã sã
modifice mediul social.
Examinând echilibrul social, Haret cautã o
explicaþie pentru stabilitatea societãþii. În societate,
echilibrul social al unui individ este starea în care
se gãseºte el atunci când suprimarea forþelor sociale
ce acþioneazã asupra lui nu-i schimbã starea socialã.
Starea de echilibru a unui sistem de forþe sociale
nu implicã starea de repaus social a individului sau
a societãþii. Altfel spus, societatea nu se reduce la
suma mecanicã a acþiunilor individuale, ci este o
realitate diferitã. Puntea între individ ºi societate
este asiguratã de grupurile sociale.
Haret acordã un spaþiu extins dinamicii
sociale. Acest segment al vieþii sociale este
analizat prin ceea ce el numeºte axiome ale
dinamicii sociale: principiul inerþiei, principiul
miºcãrilor relative ºi principiul egalitãþii acþiunii
ºi reacþiunii. Totodatã, el crede cã metoda
aproximaþiilor este profitabilã în analiza
fenomenelor sociale, întrucât prin aproximãri
succesive, ne putem apropia, în mãsura doritã,
de legea exactã. Starea socialã a unui individ
este variabilã, din cauza împrejurãrilor care o
influenþeazã: Vom numi starea socialã sau
situaþia socialã a unui individ starea definitã prin
ansamblul celor trei mãrimi care vor reprezenta
avuþia sa economicã, avuþia sa intelectualã ºi
avuþia sa moralã. Aceastã schimbare de poziþie
o vom numi miºcare socialã a individului, ºi vom
numi Mecanica socialã ºtiinþa care va studia
legile miºcãrilor sociale astfel definite.
Concepând funcþionarea societãþii prin
relaþiile cauzale, în care este direct implicat
individul, este limpede cã Haret nu putea sã facã
abstracþie de elementul esenþial al organizãrii ºi
funcþionãrii societãþii  legea. Considerãm cã în
acest capitol se regãseºte cel mai mult omul de
stat ce a legiferat cu succes, într-un domeniu
deosebit de important al vieþii sociale 
învãþãmântul. Spiru Haret insistã nu atât pe ceea
ce este o lege, ci pe efectele ei ºi pe modalitãþile
de aplicare. Viziunea sa ºtiinþificã ºi democraticã
se regãseºte în principiul sãu fundamental, potrivit
cãruia legea trebuie sã tindã a realiza cea mai mare
sumã de bine posibil: Binele social pentru un
individ constã în a-ºi conserva ºi a-ºi mãri pe cât
posibil avuþia sa economicã, intelectualã ºi
moralã. Este dificil, însã, apreciazã Haret, ca

efectele unei legi sã se facã resimþite în aceeaºi
mãsurã pentru toþi membrii corpului social. Legea
în sine nu poate produce nimic. Ea trebuie aplicatã
în spiritul ºi litera ei de cãtre agenþi sociali
specializaþi, dar ºi de cãtre instituþiile ºi actorii
sociali. Mai mult, nu este suficientã cunoaºterea
scopului unei legi: trebuie sã facem totodatã în
aºa fel încât legea sã-ºi atingã scopul în modul
cel mai economic posibil; altfel spus, trebuie sã
realizãm maximum de lucru util cu minimum de
cheltuialã de forþã ºi de timp.
ªi un alt adevãr de o indiscutabilã actualitate
meritã subliniat: legea trebuie sã fie clarã,
precisã, simplã, lipsitã de subtilitãþi inutile care
afecteazã ideile principale: Numai în acest fel
se va atenua, dacã nu se poate evita total,
flagelul pe care îl reprezintã cei ce dau mereu
explicaþii ºi interpretãri, de fapt duºmani ai
oricãrei aplicaþii exacte ºi sincere a legii. Haret
sesizeazã ºi un pericol derivat din iluzia cã o
lege acþioneazã de la sine, dupã ce a fost
adoptatã: O eroare destul de frecventã constã
în a crede cã o lege odatã votatã va produce,
prin însuºi acest fapt, efectele urmãrite. O lege
nu este decât un instrument care nu acþioneazã
decât acolo unde o forþã o pune în miºcare. Cea
mai bunã asigurare a succesului unei legi este
ca sã rãspundã unei necesitãþi general resimþite
ºi sã fie admisã de cea mai mare parte a
societãþii, cãci atunci fiecare membru al
societãþii devine un colaborator sigur.
O atenþie specialã este acordatã de Spiru Haret
analizei cauzelor formãrii ºi dezvoltãrii societãþii.
Sunt nenumãrate cauzele care stau la baza existenþei
sociale, spune Haret, dar ele pot fi împãrþite în trei
categorii principale: cauze de naturã economicã,
cauze de naturã intelectualã ºi cauze de naturã
moralã. Analizând cele trei tipuri de cauze, Haret
nu sugereazã existenþa unei ierarhii a acestora, însã,
atunci când examineazã capitalul, el precizeazã: în
viaþa socialã, mobilurile de naturã economicã sunt
cele care au cea mai mare influenþã. Sesizând
puterea economicului în orice societate, Spiru Haret
se dovedeºte a fi un incontestabil vizionar. Pentru
el, capitalul este o condiþie sine qua non a existenþei
fiecãrui membru al societãþii. Dar, precizeazã
savantul român, dacã se menþine organizarea
socialã actualã, se poate calcula aproape
matematic ziua în care tot capitalul pãmântului
ar fi reunit în mâinile câtorva, fapt confirmat
pe deplin la începutul mileniului nostru, când
câteva sute de familii deþin puterea economicã ºi
financiarã a lumii.
Potrivit concepþiei haretiene, nu este
suficientã existenþa unei bunãstãri a unei societãþi:
mai este necesar ca ea sã fie repartizatã cât se
poate de armonios în masa socialã, cãci este greu
sã numim bogatã sau cultã o societate în care
avuþiile colosale ale câtorva indivizi se ridicã
deasupra unei mulþimi de înfometaþi sau în care
pãtura subþire de intelectuali mascheazã ºi
ascunde masa de jos care zace în ignoranþã. Dacã
vreun ideal trebuie urmãrit, el trebuie cãutat
numai în aceastã direcþie; cãci se poate concepe
foarte bine o stare socialã în care indivizii sã-ºi

introducerea calitativã a principiilor ºi invarianþilor
mecanici într-o ºtiinþã de evoluþie, va îmbogãþi
aceastã ºtiinþã cu noþiuni clarificate, pentru ºi în
jurul cãrora se spune încã ºi pânã astãzi multã vorbã
inutilã în Sociologie; legile Mecanicii vor da
Sociologiei o armãturã ºtiinþificã care-i va servi de
suport raþional pentru cercetãrile ulterioare. Dar
ceea ce este sigur, e cã d-l Haret a împlântat în ºtiinþa
Sociologiei, acel stindard câtre care, mai devreme
sau mai târziu, legiunile de cercetãtori îºi vor
îndrepta privirile; am adânca convingere cã
d-l Spiru Haret va figura odatã printre clasicii
Sociologiei ºtiinþifice, în primele rânduri.
O examinare atentã a lucrãrii lui Spiru Haret a
fost realizatã de Ion Ionescu, profesor la ªcoala
de Poduri ºi ªosele: Preocupat pe de o parte
de aceastã mare problemã socialã ºi pe care a
cãutat sã o rezolve în diferitele funcþiuni publice
ce a ocupat ( ), forþat de altã parte de
împrejurãri ca sã se ocupe ºi cu alte chestiuni
sociale a avut prilejul sã prindã unele apropieri,
sã vazã unele analogii ºi sã încerce altele noi,
sã-ºi explice unele nepotriviri ºi sã stabileascã
unele corespondenþe între starea de repaus ºi
de miºcare socialã ºi între statica ºi dinamica
sistemelor materiale D-sa s-a gândit la
Mecanica socialã ca om de stat ºi a scris-o ca
matematician .
Sociologul Eugeniu Speranþia gãseºte
lucrarea lui Haret ca beneficã pentru studiul
societãþii cu ajutorul matematicii: Savantul
matematician a fãcut prin aceastã scriere o
încercare foarte îndrãzneaþã, care prezintã de
multe ori faptele într-un mod captivant prin
ingeniozitatea formulelor ºi analogiilor.
Matematicianul G. Þiþeica apreciazã cã 
deºi Haret a fost prins în viaþa politicã, plinã ºi
istovitoare, el n-a încetat de a se ocupa de ºtiinþã,
el n-a încetat de a fi pânã la capãt om de ºtiinþã.
Opinii interesante vin ºi din partea lui Gaston
Richard: Mecanica socialã a lui Spiru Haret
este una dintre operele cele mai viguroase ale
sociologiei europene, precum ºi din a lui
Ernest Lebon: Lucrarea d-lui Haret este
rezultatul comparãrii pe care funcþiile sale ca
ministru de stat i-au permis sã facã între modul
de dezvoltare a chestiunilor sociale, ºi anumite
legi ºtiinþifice, cu deosebire legea atracþiei
universale. Supunând opera sa savanþilor, autorul
sperã cã, din reflexiile lor, va rezulta o metodã
sigurã pentru a trata chestiunile sociale a cãror
soluþie este, în prezent, datã cel mai adesea de
inspiraþia momentului sau de spiritul de partid.
Încheiem cu aprecierea formulatã de James Laur,
în anul 1912, pe marginea lucrãrii: Un matematician
ºi ministru de stat român pune societatea umanã în
ecuaþie. Este un efort meritoriu ºi util.
Vã mulþumesc.

