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Academia Românã lanseazã, azi, în cadrul unei adunãrii
generale festive consacrate împlinirii a 145 de ani de la
înfiinþare, Dicþionarul Tezaur al Limbii Române, în
18 volume, publicat recent, într-o ediþie de excepþie.
Academia Românã a împlinit,
la 1 aprilie, 145 de ani de când a
fost creatã, în 1866, sub denumirea
de Societatea Literarã Românã.
Devenitã în august 1867 Societatea
Academicã Românã, iar din martie
1879, Academia Românã, înaltul
for de culturã a fost conceput încã
de la început ca o instituþie
naþionalã. Scopul sãu a fost
elaborarea ortografiei ºi gramaticii

limbii române, începerea ºi
realizarea unui dicþionar român.
Noua instituþie a fost de la
începuturile
ei
naþionalã,
enciclopedicã ºi activã. A fost
naþionalã, adicã reprezentativã
pentru cultura din întreg spaþiul
românesc. Conform decretului de
înfiinþare, cei 21 de membri
fondatori erau personalitãþi
marcante atât din Moldova ºi Þara

Forumul Naþional privind implementarea
Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii
 Am convingerea fermã cã doar lucrând împreunã 
autoritãþi centrale, locale, mediu de afaceri, mediu academic

ºi organizaþii non-guvernamentale  putem contribui la
succesul acestei noi iniþiative macroregionale europene.
Ambiþia noastrã este sã transformãm Dunãrea într-o
coloanã vertebralã a spaþiului european, într-o veritabilã
autostradã fluvialã ca parte a axei Rin-Main-Dunãre.
Prin Strategia Dunãrii toate aceste dorinþe pot deveni, în
sfârºit, realitate. Sunt mândru sã vã prezint astãzi viziunea
României pentru Regiunea Dunãrii ºi structura de coordonare
naþionalã a Strategiei.
Dupã ce a dus la capãt iniþiativa conceputã alãturi de
Austria, România se pregãteºte sã treacã la punerea în practicã
a Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii ºi sã atragã fonduri
comunitare, pentru dezvoltarea durabilã a lungului parcurs
dunãrean de pe teritoriul naþional.
Pentru prima etapã a implementãrii, va trebui sã folosim
la maximum alocãrile financiare existente ºi sã ne
îmbunãtãþim performanþele de absorbþie a fondurilor
europene.
Teodor BACONSCHI



Universitatea Spiru Haret, prezentã la:

CHINA INTERNATIONAL
EDUCATION EXHIBITION TOUR
cuprinzând informaþii complete
privind oferta educaþionalã ºi
facilitãþile asigurate, au fost puse la
dispoziþie celor interesaþi: broºura
cuprinzând oferta educaþionalã,
pliantul Studying in Romania,
DVD-ul aniversar, în limba englezã.
Oferta prezentatã la Beijing ºi
Shanghai, pe parcursul a câte douã
zile, s-a bucurat de aprecierea
potenþialilor candidaþi, pãrinþilor,
reprezentanþilor agenþiilor de
recrutare studenþi, reprezentanþilor
mass-media, reprezentanþilor altor
universitãþi prezente la târg.
Pentru tinerii chinezi au
prezentat un interes deosebit
China International Education douã mari oraºe importante din programele economice (marketing),
Exhibition Tour - CIEET 2011 este China. Standul Universitãþii Spiru relaþii internaþionale, informaticã,
un târg anual al educaþiei, care se Haret a fost amenajat cu postere medicinã veterinarã.
organizeazã în cele mai importante
oraºe: Beijing, Shanghai, Nanjing,
Dalian etc. Anul acesta, târgul s-a
aflat la a 16a ediþie. Organizatorul,
China Services Center for Scholarly
Exchange, a reuºit sã adune în
centrul expoziþional China World
Exhibition Center din Beijing un
numãr de 337 de universitãþi,
companii de recrutare studenþi,
bãnci, firme care asigurã servicii (de
ex. teste de limbã, GMAT; SAT etc)
din China, USA, UK, Australia,
Noua Zeelandã, Japonia, Irlanda,
Rusia, Coreea etc. Din România,
singurul participant a fost
Universitatea Spiru Haret.
O delegaþie condusã de conf.
univ. dr. Aurelian A. Bondrea,
rectorul Universitãþii Spiru Haret,
a participat, la acest târg, în douã
locaþii: Beijing ºi Shanghai, cele



Pe parcursul participãrii la
China International Education
Exhibition Tour, delegaþia
Universitãþii Spiru Haret a avut
numeroase contacte, întâlniri ºi
propuneri de colaborare cu diverse
personalitãþi din domeniul educaþiei
ºi culturii chineze. De exemplu,
delegaþia USH a participat la
întâlnirea cu doamna Cindy  sales
director, agenþie de recrutare
studenþi (Global Education), care a
propus înscrierea universitãþii pe
website-ul administrat de Global
Education. Pe parcursul întâlnirii a
fost prezentat portofoliul de clienþi
ai companiei, care include mari
universitãþi din SUA, Canada,
Marea Britanie etc.
(Continuare în pag. 3)

Conferinþa Internaþionalã a Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa

Law and Social Order
Conferinþa Internaþionalã a Facultãþii de
Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, ce a
avut loc pe 12 martie 2011, s-a desfãºurat în
cadrul celui de-al 7-lea Congres Internaþional
al cercetãrii academice în ºtiinþe, economie,
drept ºi culturã, fiind organizatã în parteneriat
cu Institutul de Studii Interdisciplinare în ªtiinþe
Socio-Umane  New York, Editura Addleton
Academic Publishers (New York), partener oficial
al Contemporary Science Association (New York).
Conferinþa s-a desfãºurat pe cinci secþiuni:
Drept Internaþional ºi European, Drept Penal ºi
Drept Civil, Drept Comercial ºi Financiar,
Probleme actuale de drept ºi Limbaj Juridic.

Lector univ.drd. Onorina BOTEZAT

Româneascã, dar ºi din teritoriile
româneºti aflate sub stãpânirea
imperiilor strãine: habsburgic
(Transilvania, Banat, Maramureº,
Bucovina), þarist (Basarabia) ºi
otoman (din rândul aromânilor din
Peninsula Balcanicã). Printre primii
membri s-au numãrat personalitãþi
importante ale vieþii culturale ºi
naþionale: Iosif Hodoº din
Maramureº, Timotei Cipariu ºi
George Bariþiu din Transilvania,
Andrei Mocioni (Mocsony) ºi Ion Heliade-Rãdulescu, August
Vicenþiu Babeº din Banat, Treboniu Laurian ºi C.A. Rosetti
Alexandru Hurmuzachi din din Muntenia.
Bucovina, Vasile Alecsandri ºi
Costache Negruzzi din Moldova,
(Continuare în pag. 8)



Prof. univ.dr. Octavian Gh. BOTEZ
Lansarea Forumul Naþional
privind implementarea Strategiei UE
pentru Regiunea Dunãrii - structurã
de coordonare la nivel naþional a
acþiunilor ºi proiectelor, desfãºurate
de România, ca parte activã a
Strategiei dunãrene - a avut loc în
data de 30 martie a.c. în sala Nicolae
Iorga a Palatului Parlamentului.
Evenimentul a avut loc în prezenþa
a numeroºi reprezentanþi ai
autoritãþilor române ºi strãine,
guvernamentale, locale ºi centrale,
parlamentari, exponenþi ai mediului
academic, oameni de afaceri,
membri ai societãþii civile, jurnaliºti
ºi reprezentanþi ai corpului
diplomatic, acreditat la Bucureºti.
În deschiderea Forumului
Naþional a luat cuvântul ministrul
afacerilor externe, Tudor Baconschi,
care a subliniat importanþa acordatã
Strategiei Dunãrii de cãtre România,
faptul cã numai cu aproape doi ani în
urmã, împreunã cu Austria, am

A început ca un gând, foarte
intens. A trecut un an de când ne-am
dat seama cã este nevoie de o
Asociaþie ºi la noi, la studenþii
arhitecþi de la Spiru Haret. Cel mai
interesant, acum, dupã ce s-a înfiinþat
Asociaþia este cã nu am înfiinþat-o
pentru cã am vãzut ceva asemãnãtor
la studenþi de la alte facultãþi de
arhitecturã. Am fãcut o echipã
pasionatã de profesie. Fiecare dintre
noi, membrii fondatori, am simþit cã
lipseºte echipa. Apoi, am prezentat
mai departe colegilor noºtri ceea ce
urma sã facem ºi se pare cã ºi ei
doreau aceleaºi lucruri.

Am avut un început promiþãtor
ºi facem tot posibilul sã oferim
continuitate prin activitãþile noastre.
Am propus ºi am realizat acþiuni care
i-au fãcut pe studenþi sã lucreze în
echipã, i-au unit ºi asta se vede. Dacã
stãm bine sã ne gândim, majoritatea
activitãþilor pe care le-am fãcut sau
le vom face au acest caracter de lucru
în echipã. E foarte frumos.

Tudor MAFTEIANU,
student, anul II,
Facultatea de Arhitecturã
Preºedinte ASASH

(Continuare în pag. 3)

(Continuare în pag. 3)

Într-unul din numerele trecute ale Opiniei naþionale am publicat
articolul lui N. Iorga scris la zece ani dupã încetarea din viaþã a lui
Spiru Haret. Readucem acum din paginile revistei Neamul Românesc
pentru popor, an. IV, nr. 1, 11 ianuarie 1913, articolul lui N. Iorga intitulat
Moartea unui prieten al þerãnimii: Spiru C. Haret. Menþionãm cã în Neamul
Românesc din 21 decembrie 1912, N. Iorga a tipãrit necrologul Spiru C.
Haret (vezi Oameni cari au fost, I, 2009, p. 376). (Valeriu Râpeanu)

Moartea unui prieten al þerãnimii:
Spiru C. Haret
Când pomeniþi în rugãciunile dumneavoastrã pe cei cari v-au fãcut
bine, un nume sã nu-l uitaþi, al profesorului Spiru C. Haret, care s-a
sãvârºit din viaþã, dupã o scurtã suferinþã, la 17 decembre trecut.
Niciun ministru al ªcolilor n-a avut atâta dragoste pentru ºcoala
satelor ºi pentru ºcoala de meºteºugari ca dânsul. În trei Ministerii
câte le-a avut, aceasta a fost grija lui de cãpetenie ºi mulþãmitã omului
acestuia cu nesfârºitã bunãvoinþã faþã de popor s-au ridicat mii de
lãcaºuri de învãþãturã, s-au luminat mii de minþi, s-au fãcut folositori
þerii sute de mii de oameni.
ªi de la iubirea pentru copiii sãtenilor el a trecut fireºte la iubirea
faþã de sãteni îndeobºte. A înþeles mai mult decât toþi tovarãºii sãi din
partidul liberal, ºi chiar decât toþi cei din partidele vechi, cã, fãrã a se
ridica þeranul, n-are nicio putere ºi nicio trãinicie þara însãºi. De aceea
a stat în ajutorul bãncilor populare, pe care le dorea ºi el sã fie un
temei al averii ºi un sprijin al nevoii sãracului.
Învãþãtorii au gãsit într-însul ca un pãrinte bun. De la înãlþimea
locului sãu de ministru, vorbea cu fiecare ºi scria fiecãruia la orice
împrejurare, ca ºi cum de o seamã ar fi fost. ªi desigur cã þinea mai
mult la aceºti fruntaºi prin învãþãturã ai satelor decât la cei mândri ºi
mari cari-i stãteau, ca rang, mai aproape.
Ce a fost mai bun din fiinþa lui a dat sãteanului ºi, când sãteanul va
birui cu dreptatea lui, el îºi va aduce aminte de vechiul prieten Spiru Haret.
N. Iorga

(Continuare în pag. 8)

JAPONIA
Gl.bg.(r)ing. Miticã DETOT*
Imaginile terifiante ajunse la
mine prin intermediul canalelor de
televiziune, în urma catastrofelor din
Japonia, mi-au readus în memorie
poporul japonez ºi calitãþile lui
deosebite care l-au fãcut sã înfrunte
vicisitudinile istoriei ºi sã ajungã în
rândurile marilor puteri civilizate ale
planetei. De aceasta datã, proporþiile
catastrofei sunt aºa de mari încât
privesc înmãrmurit comportarea
japonezilor, stoicismul arãtat în faþa
dezlãnþuirii forþelor ucigaºe ale
naturii, disciplina ºi ordinea
menþinute în combaterea dezastrului,
evitarea panicii ºi a lamentãrilor,
încrederea în forþele de intervenþie,
echilibrul în comunicatele oficiale
etc. Cunoºteam aceste calitãþi
nipone, dar, pentru prima datã, le pot
observa în condiþiile extreme ale
unei catastrofe de mari proporþii.
Un fapt agravant ºi neobiºnuit îl
constituie
suprapunerea
pe
fenomenele naturii, seism ºi tsunami,
a pericolului radiaþiilor nucleare, ca
urmare a efectelor celor douã
fenomene. Aceasta nouã ameninþare
depãºeºte frontierele Japoniei ºi
priveºte toate þãrile ce ar putea fi
atinse de norii radioactivi. Ochii lumii
urmãresc, cu interes ºi îngrijorare,
acþiunile de combatere a pericolelor,
admirând însã seriozitatea, disciplina,
profesionalismul ºi solidaritatea
japonezilor.
Cu toate jertfele ºi pierderile
însemnate, japonezii vor avea
resursele ºi capacitãþile de a trece
peste greutãþi, de a reveni la
normalitate ºi a continua drumul lor
în slujba progresului ºi civilizaþiei.
Este momentul în care orice
observator al evenimentelor îºi
poate pune întrebãrile: De unde

provin aceste calitãþi excepþionale
ale japonezilor dovedite din nou în
aceste zile? Cum de reuºesc sã se
menþinã lucizi ºi calmi în faþa
proporþiilor uriaºe ale dezastrului?
Ce-i face sã-ºi pãstreze speranþa ºi
încrederea în depãºirea momentului
ºi revenirea în normalitate?
Ca de obicei, rãspunsul, la
asemenea întrebãri, nu poate fi gãsit
fãrã a apela la istorie, la evocarea
trecutului zbuciumat ºi neobiºnuit
al arhipelagului nipon, la condiþiile
naturale ºi geopolitice proprii
japonezilor.
Format pe scheletul lanþului insular Hokkaido - Honshu - Shikoku 
Kyushu - Okinawa, mãrginit, pe o
laturã, de imensitatea Oceanului
Pacific ºi dominat, pe latura opusã,
de marele continent asiatic, poporul
japonez a fost puternic influenþat de
o izolare de restul lumii, de
confruntarea solitarã ºi permanentã
cu vicisitudinile naturii provocate de
vulcani
activi,
cutremure
devastatoare însoþite, uneori, de
valurile gigant tsunami) sau taifunuri
care maturã, anual, arhipelagul.
La aceastã ameninþare a naturii,
japonezii au simþit mereu ºi
ameninþarea potenþialã din partea
imperiilor asiatice, chiar dacã nu au avut
frontiere directe cu acestea. Încercãrile
mongolilor de a invada Japonia în anii

1274 ºi 1281 eºuate din cauza unor
taifunuri, au rãmas în conºtiinþa
japonezilor ºi au influenþat gândirea lor.
Pentru locuitorii acestor insule,
confruntarea cu pericolele a fost
permanentã ºi, pânã la formarea lor
statalã, au fost cultivate calitãþi ca
rezistenþa ºi dârzenia, prudenþa, spiritul
civic, dragostea de muncã, spiritul de
sacrificiu, ordinea ºi disciplina ºi,
bineînþeles, patriotismul deplin.
O trãsãturã negativã, care i-a
dominat în trecut, a fost înclinaþia

(Continuare în pag. 3) Fost ataºat militar al României în Japonia (1975 -1987),
membru al Asociaþiei Diplomaþilor Militari în Rezervã ºi Retragere Alexandru loan Cuza

GÂNDURI
LA ÎNCEPUT DE DRUM

propus ca axa principalã fluvialã a
Europei sã constituie macro-regiunea
Dunãrea, iar acum s-a ajuns sã se facã
paºii finali pentru aceastã Strategie cu
orizont 2020.

cãtre izolare, neîncrederea în strãini
ºi, ca urmare, cãutarea permanentã a
autosuficienþei. Timp de peste 200 de
ani, din istoria relativ recentã, ei s-au
rupt cu totul de restul lumii, dupã ce,
în anul 1635, ºogunul Toyotomi
Hideyoshi a interzis japonezilor sã
cãlãtoreascã în afara Japoniei ºi a
împiedicat, astfel, schimburi
materiale ºi culturale cu strãinãtatea.
S-a ajuns pânã la construirea unei
insule artificiale în rada portului
Nagasaki destinatã unor nave strãine
ce rãtãceau în apele teritoriale
japoneze.
(Continuare în pag. 4)

ISTORIA TRÃITÃ

DIN RELAÞIILE MILITARE ROMÂNO-SUEDEZE (1980-1985)
General-colonel (rtr) dr. Constantin OLTEANU*
În cadrul relaþiilor Armatei
române cu armate din state
europene neutre, un loc important
l-au ocupat cele cu Armata
suedezã. În continuare, doresc sã
menþionez câteva momente din
vizita ministrului apãrãrii al
Suediei în þara noastrã, în 1981,
ºi din vizita delegaþiei Armatei
române, condusã de subsemnatul,
în calitate de ministru al apãrãrii
naþionale, în Suedia, în 1984.
Între 22 ºi 25 octombrie 1981
ne-a vizitat þara ministrul apãrãrii
al Suediei, Torsten Gustafsson, în
fruntea unei delegaþii militare.
Ministrul suedez, un bãrbat înalt,
sociabil, cu convingeri liberale, cu
preocupãri
în
domeniul
zootehniei, era proprietarul unei
puternice ferme de bovine din
apropierea oraºului Stockholm,
despre care ne-a vorbit cu mândrie.

În timpul vizitei, ministrul suedez a
fost însoþit permanent de: generallocotenent Constantin Popa, locþiitor
al ºefului Marelui Stat Major,
colonel Gheorghe Gherãsoiu, ºeful
Biroului protocol al Ministerului
Apãrãrii Naþionale, colonel
Constantin Iorga, ataºat militar, aero
ºi naval al Armatei române în Suedia.
Conform cutumei, activitatea
delegaþiei Armatei suedeze a debutat
cu vizita la conducerea Ministerului
Apãrãrii Naþionale, unde au avut loc
fructuoase convorbiri. Oaspetele
ne-a prezentat o informare despre
Armata suedezã, despre relaþiile
acesteia cu alte armate, despre modul
în care percepeau ei situaþia politicomilitarã din Europa. La rândul meu,
am informat pe larg delegaþia militarã
suedezã despre preocupãrile noastre
pentru ridicarea capacitãþii de luptã a
Armatei române, despre doctrina

noastã naþionalã, precum ºi cu privire
la relaþiile interaliate în cadrul
Tratatului de la Varºovia, raporturile
cu armate din state membre ale
N.A.T.O. ºi din þãri neutre, de pe toate
continentele. În context, au fost
abordate unele aspecte ale situaþiei
politico-militare internaþionale,
considerându-se cã problema
esenþialã a asigurãrii pãcii ºi
securitãþii o constituie trecerea la
mãsuri efective de dezarmare, în

* General-colonel (rtr) dr. Constantin Olteanu a deþinut funcþia de ministru al apãrãrii
naþionale în anii 1980-1985; în prezent, este profesor asociat la Facultatea de Relaþii
Internaþionale, Istorie ºi Filosofie a Universitãþii Spiru Haret

primul rând de dezarmare
nuclearã, aceasta reprezentând
calea radicalã pentru eliminarea
principalelor surse de confruntare
ºi a pericolului de rãzboi, pentru a
elibera popoarele de povara
cheltuielilor militare. S-a subliniat,
de asemenea, atenþia pe care
România ºi Suedia o acordã
înfãptuirii securitãþii ºi cooperãrii
în Europa, necesitatea opririi
amplasãrii de noi rachete cu razã
medie de acþiune ºi a altor arma
de nimicire în masã pe continentul nostru.
(Continuare în pag. 4)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie

 lector univ. dr. Elena Iuliana LACHE
Student: Rãzboiul Rece a
Student: Cum este definit Rãzboiul Rece?
avut
mai multe faze?
Profesor: Încheierea celui discurs rostit în faþa legislativului din
Profesor: Epoca Rãzboiului
de-al Doilea Rãzboi Mondial, prin Carolina de Sud pentru a defini
capitularea necondiþionatã a
Germaniei (8 mai 1945), apoi a
Japoniei (14 august 1945) a fost
urmatã de crearea unui nou sistem
internaþional. Acest sistem s-a
structurat sub impactul confruntãrii
dintre cele douã superputeri 
Statele Unite ale Americii ºi
Uniunea Sovieticã  dintre
blocurile ºi alianþele lor politicomilitare. Marile puteri care
constituiserã Coaliþia Naþiunilor
Unite trec de la statutul de aliat la
cel de adversar, situându-se pe
aliniamentele unui conflict de mare
anvergurã, numit Rãzboiul Rece.
Sintagma rãzboi rece este
folositã pentru prima datã în 1947
de finanþistul ºi consilierul politic
american Bernard Baruch într-un

tensiunile apãrute între Uniunea
Sovieticã ºi statele din Europa de Est
aflate sub influenþa acesteia, pe de o
parte, ºi Statele Unite ale Americii ºi
aliaþii sãi din Europa Occidentalã, pe
de altã parte. Se presupune cã autorul
sintagmei este un ziarist ºi editor din
epocã, Herbert Bayard Swope, cel
care ar fi redactat textul discursului
lui Baruch. În realitate, expresia are
o istorie îndelungatã, datând din
secolul al XIV-lea, când prinþul Juan
Manuel, regentul Castiliei ºi
Leonului, a aplicat-o luptei dintre
creºtinii spanioli ºi mauri. Prinþul
voia sã spunã cã, spre deosebire de
rãzboaiele fierbinþi sau cele
declarate oficial, rãzboiul rece
începe fãrã o declaraþie de rãzboi ºi
se încheie fãrã un tratat de pace.

Student: Care sunt originile ºi cauzele Rãzboiului Rece?
Profesor: Originile ºi cauzele asociat de destinul Uniunii Sovietice.

Rãzboiului Rece sunt interpretate
în mod diferit în istoria relaþiilor
internaþionale, în istoriografie, în
general. André Fontaine considerã
cã Rãzboiul Rece, ca fenomen
istoric, a început în anul 1917 prin
succesul Revoluþiei bolºevice din
Rusia ºi a ieºit la lumina zilei la
sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, fiind prezentat ca o luptã
decisivã între capitalism ºi
comunism, între pluralism ºi
totalitarism, între sistemul de stat
liberal democrat ºi cel socialist.
Philippe Moreau Defarges vede ºi
el în Rãzboiul Rece un conflict al
secolului XX între marxismleninism ºi democraþiile liberale ºi
capitaliste, acest conflict fiind

Alþi autori, între care A.J.P. Taylor,
apreciazã cã destrãmarea Marii
Alianþe de rãzboi dintre Uniunea
Sovieticã, Statele Unite ale Americii
ºi Marea Britanie coincide cu o pace
rece sau o pace armatã; iar
Raymond Aron defineºte fenomenul
ca fiind: Rãzboi improbabil, pace
imposibilã.
O caracteristicã a Rãzboiului
Rece a constat în dimensiunea sa
nuclearã. La 25 septembrie 1949, în
Uniunea Sovieticã a fost detonatã
prima bombã atomicã, punându-se
astfel capãt monopolului american în
acest domeniu. Ulterior, China, India,
Marea Britanie, Franþa ºi alte state au
lãrgit clubul nuclear, ceea ce va
implica o creºtere a riscurilor.

Student: Ce înseamnã, de fapt, Rãzboiul Rece?
Profesor: Rãzboiul Rece ideologicã ºi propagandã, este

înseamnã, în primul rând, conflict.
Începe în anii 1946-1947 cu
confruntarea
superputerilor,
continuã cu aceea a blocurilor lor
militare, se revarsã în ciocnirile prin
interpuºi ºi Lumea a Treia sau
intervenþii proprii (Vietnam,
Afganistan), se exprimã prin lupta

competiþie economicã unde concepþia
pieþei capitaliste se izbeºte de dirijismul
totalitar al economiilor lagãrului
socialist ºi, în fine, marcheazã populaþii
ºi generaþii întregi cu pecetea fricii ºi
nesiguranþei, ameninþând cu un rãzboi
nuclear, de la care, în ultimã instanþã,
marile puteri s-au abþinut.

Student: Care sunt principalele concepþii referitoare la
cauzele Rãzboiului Rece?
Profesor: Autorul unei expansionismul sovietic drept cauza
exegeze consacratã relaþiilor
internaþionale în anii 1941-1955,
Wilfried Loth, susþine cã
declanºarea Rãzboiului Rece poartã
pecetea a douã concepþii de bazã
contradictorii: prima este cea
tradiþionalã, numitã uneori ºi
ortodoxã (dominantã iniþial în
literatura occidentalã), considerã

conflictelor, iar a doua, numitã
revizionistã, susþine cã americanii sunt
vinovaþi de începerea Rãzboiului
Rece, imperialismul economic al
Statelor Unite ale Americii fiind
perceput ca factor central al politicii
mondiale. Ambele teorii sunt oferite
în variante multiple, având mai mult
sau mai puþin o încãrcãturã subiectivã.

Student: Pe ce se bazeazã Teza tradiþionalã?
Profesor: Teza tradiþionalã, menþine puterea printr-o dictaturã

numitã ºi ortodoxã, enunþatã încã
din 1946 de cãtre diplomatul ºi
politologul american George F.
Kennan, a devenit, pânã la
sfârºitul anului 1948, o certitudine
pentru opinia publicã americanã ºi
vest-europeanã, fiind ilustratã, în
special, de cercetãrile istorice
asupra diplomaþiei întreprinse de
William H. McNeill, Boris
Meissner, Herbert Feis. O relatare
generalã întemeiatã pe aceste
lucrãri se regãseºte la John Lukacs
ºi André Fontaine. Dupã opinia
acestor autori, cauzele declanºãrii
Rãzboiului Rece sunt: ideologia
marxistã în interpretarea ei
sovieticã, revendicând revoluþia
mondialã ca formã a unei lupte de
clasã universale; experienþele
istorice ale conducerii Uniunii
Sovietice datorate ostilitãþii
statelor capitaliste care au încercat
sã înlãture regimul sovietic în anii
1918-1921, precum ºi efortul
liderilor de la Kremlin de a-ºi

crâncenã. Aceastã teorie atribuia
Uniunii Sovietice o politicã principial
ostilã faþã de þãrile capitaliste, deºi
se folosea într-o mãsurã precautpragmaticã de mijloacele cooperãrii
paºnice (doctrina coexistenþei).
Statele Unite ale Americii,
principala putere a lumii occidentale,
reprezentatã de preºedintele Franklin
Delano Roosevelt ºi ministrul sãu de
externe Cordell Hull, apoi, dupã aprilie
1945, de cãtre preºedintele Harry
Truman ºi ministrul sãu de externe
James Francis Byrnes, au recunoscut
caracterul ambivalent ºi potenþial
expansiv al politicii sovietice. Un
amestec de speranþe idealiste în
posibila democratizare a regimului
sovietic ºi de temeri resemnate cã un
angajament american pe termen lung
în Europa nu va putea fi impus în
politica internã, i-a determinat pe liderii
americani de a recunoaºte dorinþa
Uniunii Sovietice de a avea state vecine
prietene ºi interese legitime de
securitate naþionalã.

Student: Dar Teza revizionistã?
Profesor: Teza revizionistã, toate cã de aceastã datã cheia este mai

în divergenþã cu cea tradiþionalã,
este legatã de adversarii politicii
externe a preºedintelui Harry
Truman din interiorul SUA ºi de
adversarii europeni ai integrãrii
occidentale într-o miºcare
neutrã. Aceastã tezã este
dezbãtutã în lucrãrile istoricului
american William A. Williams,
începând din 1959, pentru ca apoi
sã domine discuþiile publice în
jurul cercetãrilor efectuate de
Gabriel Kolko, Lloyd C. Gardner,
Barton J. Barnstein etc. Uniunea
Sovieticã, susþin aceºti autori, nu
poate fi fãcutã rãspunzãtoare
pentru începerea Rãzboiului Rece.
Principalul neajuns al tezei
revizioniste constã în faptul cã ea
este imaginea din oglindã a tezei
ortodoxe. Ea nu face decât sã
inverseze negrul cu albul, gãsindu-i
pe americani vinovaþi ºi pe
sovietici moderaþi. Revizioniºtii, ca
ºi cei care împãrtãºeau viziunea
oficialã, cautã explicaþii grandioase
cu o naturã conspiraþionistã, cu

degrabã imperialismul economic
american decât o conspiraþie
comunistã la nivel mondial.
Revizioniºtilor, ca ºi predecesorilor
lor, li se reproºeazã cã simplificã
istoria. În fond, viziunea revizionistã,
ca ºi cea ortodoxã, este într-o anumitã
mãsurã abstractã, vagã ºi grandioasã
 ea se prãbuºeºte, deoarece se apropie
prea mult de perfecþiune ºi nu acordã
suficientã atenþie tuturor amãnuntelor
ce þin de percepþii, intenþii sau
neînþelegeri ºi chiar erorilor evidente
care pot fi identificate.
În timpul celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial, Uniunea Sovieticã
scãpase cu greu de o catastrofã
politico-militarã ºi suferise pierderi
imense în oameni ºi resurse, iar la
sfârºitul rãzboiului rãmãsese
vulnerabilã faþã de statele prospere
din punct de vedere economic,
precum ºi în faþa puterii mondiale a
SUA, care deþinea acum monopolul
armelor atomice. De la preluarea
puterii de cãtre Stalin, Uniunea
Sovieticã se preocupase vãdit de

Rece cuprinde faze de crizã care
alterneazã cu faze de destindere, de
colaborare, între superputeri ºi
aliaþii lor. Prima fazã a cunoscut o
maximã ostilitate, incluzând
Rãzboiul civil din Grecia
(1946-1949), Prima crizã a
Berlinului (1948-1949) ºi Rãzboiul
din Coreea (1950-1953); a urmat
o fazã de relaxare care, exceptând
unele sincope cum a fost aceea din
timpul Crizei Suezului (1956),
dureazã pânã la Criza rachetelor
din Cuba (1962), aducând Uniunea
Sovieticã ºi Statele Unite ale
Americii în pragul unui rãzboi
nuclear. În pofida faptului cã
niciodatã
nu
au
încetat
confruntãrile indirecte între cele
douã superputeri, în anii 60 ai
secolului XX, tensiunile au început
sã se atenueze. Aceastã tendinþã a
culminat cu Ostpolitik (politicã de
îmbunãtãþire a relaþiilor Est-Vest),
iniþiatã de cancelarul vest-german
Willy Brandt, începând din 1969
ºi cu Conferinþa pentru Securitate
ºi
Cooperare
în
Europa
(1972-1975)  moment de vârf ºi
tentativã de instituþionalizare a
destinderii. Faza destinderii
(détente) a luat sfârºit în 1979,
odatã cu invazia sovieticã în
Afganistan ºi cu amplasarea de
rachete nucleare balistice sovietice
SS20 în Europa de Est, la care
NATO a rãspuns prin amplasarea
de rachete americane Pershing în
Europa Occidentalã. Tesiunea a
intrat pe o pantã descendentã în
1985, dupã venirea la putere a lui
Mihail Gorbaciov în URSS, acesta
considerând cã situaþia economicã
precarã a þãrii sale nu-i va permite
niciodatã sã þinã pasul cu Statele
Unite ale Americii în cursa
înarmãrilor. În fazele de
destindere, relaþiile de colaborare
sovieto-americane, atâtea câte au
fost, au dus la acorduri imperfecte
sau la negocieri intermitente în
spiritul coexistenþei paºnice.

RELAÞII INTERNAÞIONALE ÎN EPOCA
RÃZBOIULUI RECE
Student: Cât a durat podul aerian?
Profesor: Podul aerian a durat comuniºti, a contribuit ºi ea la dolari la cursul din 1949. Aceastã

Student: Cum s-a încheiat Rãzboiul Rece?
Profesor: În a doua jumãtate a deceniului nouã al secolului XX,

Rãzboiul Rece intra într-o fazã terminalã. Începea un ritm al vieþii
internaþionale fãrã egal. Principalii actori pe scena politico-diplomaticã
erau cele douã alianþe politico-militare, Organizaþia Tratatului Atlanticului
de Nord ºi Organizaþia Tratatului de la Varºovia iar, în cadrul acestora,
cele douã superputeri, Statele Unite ale Americii ºi Uniunea Sovieticã.
Noul lider numãrul unu de la Kremlin, Mihail Gorbaciov, ºi ministrul
sãu de externe, Eduard ªevardnadze, au inaugurat o nouã orientare în
politica externã a Uniunii Sovietice. Gorbaciov ºi-a afirmat de la bun început
hotãrârea de a reduce povara înarmãrii Uniunii Sovietice, scutind-o mãcar
de cele mai oneroase dintre obligaþiile sale militare. La o lunã dupã
preluarea puterii, el a sistat desfãºurarea de rachete sovietice ºi a propus
negocieri necondiþionate asupra forþelor nucleare, astfel încât ambele
superputeri sã-ºi înjumãtãþeascã arsenalele strategice. În octombrie 1986,
în cadrul întâlnirii la nivel înalt de la Reykjavik (Islanda), Ronald
Reagan ºi Mihail Gorbaciov, deºi nu au ajuns la un acord privind
dezarmarea nuclearã, au pus bazele unor fructuoase negocieri viitoare.
Pânã la sfârºitul anului 1987, Eduard ªevardnadze ºi secretarul de Stat al
SUA George Schultz au elaborat proiectul unui Tratat asupra Forþelor
Nucleare cu Razã Medie de Acþiune, semnat ºi ratificat în anul urmãtor.
Tratatul pornea de la opþiunea zero, propusã anterior de Ronald Reagan
(sovieticii acceptau astfel implicit cã nu puteau câºtiga un rãzboi nuclear
în Europa) ºi reprezenta prologul unui tratat ºi mai important, semnat în
1990, asupra Forþelor armate convenþionale în Europa, care limita strict
prezenþa ºi acþiunea acestor forþe pe continentul european.
Mihail Gorbaciov a propus sã se facã din Europa, botezatã pentru
aceastã circumstanþã Casa europeanã comunã, o zonã denuclearizatã
ºi neutralizatã, ceea ce niciuna din þãrile membre ale NATO nu este dispusã
sã accepte  Marea Britanie ºi Franþa, dotate ºi una ºi cealaltã cu propria
lor forþã nuclearã, mai puþin ca oricare alte þãri.
La 7 decembrie 1988, Mihail Gorbaciov a pronunþat de la tribuna Adunãrii
Generale a ONU un discurs devenit celebru, care anticipa transformãrile
geopolitice ce aveau sã se producã în anul urmãtor. Se poate aprecia cã
acel discurs a marcat sfârºitul ideologic al Rãzboiului Rece. Liderul de la
Kremlin sublinia, cu acel prilej, necesitatea creãrii unei lumi noi în
care interesele divergente sã fie echilibrate, iar confruntarea sã facã loc
cooperãrii. O nouã ordine mondialã era posibilã, în opinia lui Gorbaciov,
prin renunþarea la utilizarea forþei ca instrument de politicã externã ºi
respectarea dreptului de opþiune al fiecãrei naþiuni.
Întâlnirea de la Malta din 2-3 decembrie 1989 dintre Mihail Gorbaciov
ºi George Bush a statuat un fapt împlinit: sfârºitul Rãzboiului Rece. Cei
doi lideri au abordat probleme privind evoluþia statelor din Centrul ºi
Sud-Estul Europei, dezarmarea ºi au cãzut de acord cã în faþa
transformãrilor majore care se petreceau în lume reclama responsabilitatea
comunã a Uniunii Sovietice ºi a Statelor Unite ale Americii. Gorbaciov
l-a asigurat pe Bush cã Uniunea Sovieticã nu va declanºa niciun rãzboi,
fiind gata sã nu mai considere SUA drept inamicul sãu ºi chiar sã facã o
declaraþie publicã în acest sens.
Rãzboiul Rece se încheie prin dispariþia unuia dintre cele douã centre
de putere care se confruntaserã, ºi anume Uniunea Sovieticã ºi blocul
est-european. Începând din vara anului 1989, în þãrile Europei Centrale
Student: Care a fost poziþia diplomaþiei româneºti în timpul ºi de Est au avut loc schimbãri profunde cu semnificaþia unor revoluþii,
Student: Care a fost semnificaþia primei crize a Berlinului, crizei din Caraibe?
care au dus la înlocuirea regimurilor totalitare cu regimuri democratice ºi
declanºatã în 1948, în istoria Rãzboiului Rece?
Profesor: În legãturã cu poziþia în cazul apariþiei unei asemenea reformiste. Începutul l-a fãcut Polonia, unde, prin alegeri, guvernul condus
Profesor: La sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, dupã diplomaþiei româneºti în timpul situaþii, Statele Unite ale Americii nu de partidul comunist lãsa locul unei puteri având în frunte reprezentanþii
capitularea sa necondiþionatã la 8 mai 1945, Germania este desfiinþatã crizei din Caraibe, mai importante o vor lovi pe baza falsei percepþii cã sindicatului Solidaritatea. Au urmat, rând pe rând, Cehoslovacia, Ungaria,
ca stat ºi împãrþitã în patru zone de ocupaþie: zona americanã, cea sunt urmãtoarele aspecte: Gheorghe ea ar putea participa împreunã cu Bulgaria, Republica Democratã Germanã, unde, în noaptea de 9-10 noiembrie
francezã ºi cea britanicã, situate în partea de vest, ºi zona sovieticã, în Gheorghiu-Dej,
preºedintele URSS la respectivul conflict. ªeful 1989, era demolat Zidul Berlinului. În România s-a desfãºurat Revoluþia
partea de est a Germaniei. Într-un mod asemãnãtor a fost divizat ºi Consiliului de Stat al Republicii diplomaþiei americane a întrebat din decembrie, care a înlãturat regimul Ceauºescu ºi a deschis calea
Berlinul, aflat în zona sovieticã de ocupaþie, anume în patru sectoare, Populare Române, l-a împuternicit dacã cele prezentate exprimau democratizãrii þãrii. Ca rezultat al acestor rãsturnãri, structurile
fiecare dintre acestea aflându-se sub administraþia uneia dintre cele patru pe Corneliu Mãnescu, în calitate de pãrerea personalã a omologului sãu internaþionale prin care þãrile est ºi central-europene erau legate de URSS
ministru de externe, sã întocmeascã român sau constituiau un punct de n-au supravieþuit. La 28 iunie 1991 s-a dizolvat Consiliul de Ajutor
mari puteri.
Berlinul a jucat un rol simbolic în întreaga perioadã a Rãzboiului o scrisoare pe care, sub semnãtura vedere oficial al conducerii Economic Reciproc ºi apoi, în acelaºi an, la 1 iulie, Organizaþia Tratatului
Rece. În ianuarie 1948, Uniunea Sovieticã ºi-a exprimat nemulþumirea sa, sã o transmitã secretarului de Stat României. Corneliu Mãnescu l-a de la Varºovia.
Totodatã a început procesul de destrãmare a URSS prin ieºirea din
faþã de mãsurile luate de Marea Britanie ºi SUA pentru integrarea sub al SUA, Dean Rusk, pentru a-l încredinþat cã a exprimat poziþia
guvernului de la Bucureºti. Drept cadrul acesteia a unor republici federale, primele care-ºi declarã
egida lor a zonelor vestice ale Germaniei, iar în martie ºi-a retras informa cã România nu se implicã
rãspuns, Dean Rusk l-a asigurat pe
delegaþia din Consiliul Aliat de Control, care nu se va mai întruni în niciun fel în acea crizã. Punctul ministrul român cã SUA vor þine independenþa fiind statele baltice. În martie 1990, Lituania, apoi Estonia
niciodatã. La 31 martie, autoritãþile militare sovietice au anunþat cã, de vedere al diplomaþiei române a seamã de orice þarã care nu va îºi proclamã independenþa. În mai, Letonia procedeazã la fel. La
fost prezentat mai amplu în cadrul
8 decembrie 1991, preºedintele Rusiei, Boris Elþîn, preºedintele Sovietului
din raþiuni administrative, au decis sã controleze pasagerii ºi mãrfurile
unei întâlniri secrete dintre cei doi participa sau nu va permite ca
de pe trenurile care veneau din Vest prin zona sa de ocupaþie spre Berlin, oficiali. Corneliu Mãnescu i-a spus teritoriul ei sã fie folosit în scopuri Suprem al Republicii Bielorusia, Stanislav ªuºkevici, ºi preºedintele
apoi au început sã impunã restricþii în transportul pe uscat ºi în traficul lui Dean Rusk cã România nu fusese militare împotriva Statelor Unite ale Ucrainei, Leonid Kravciuk, reuniþi la o casã de vânãtoare, nu departe de
Minsk, semnau o convenþie privind constituirea Comunitãþii Statelor
fluvial.
consultatã în legãturã cu decizia Americii sau a aliaþilor lor.
La 18 iunie 1948, pãrãsind încercãrile de a ajunge la un acord cu sovieticilor de a-ºi plasa rachete
În afarã de demersul întreprins Independente. În convenþie se arãta: URSS îºi înceteazã existenþa ca subiect
sovieticii în problema combaterii inflaþiei galopante din Germania, balistice în Cuba ºi, din acest motiv, prin intermediul lui Corneliu Mãnescu, de drept internaþional ºi ca realitate geopoliticã.
La 25 decembrie 1991, Mihail Gorbaciov demisioneazã, declarând,
puterile occidentale au introdus în zonele lor de ocupaþie Deutsche Mark, ea nu este parte a conflictului. Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a trimis o
propunând în acelaºi timp menþinerea monedei anterioare folositã la Guvernul de la Bucureºti dorea ca scrisoare preºedintelui american John într-o alocuþiune televizatã, cã situaþia creatã prin formarea Comunitãþii
Berlin. Uniunea Sovieticã a introdus în Germania de Est propria ei marcã Statele Unite ale Americii sã Fitzgerald Kennedy al cãrei sens a fost Statelor Independente pune capãt funcþiilor sale de preºedinte al URSS.
nouã, pe 23 iunie ºi, în aceeaºi zi, a lãsat zonele occidentale fãrã curent înþeleagã cã România va rãmâne descifrat corespunzãtor la Washington, La câteva minute dupã transmiterea discursului lui Gorbaciov, drapelul
electric ºi a stopat toate livrãrile de cãrbune, alimente ºi de alte produse. neutrã în orice conflict generat de în care sublinia cã dacã din cauza Uniunii Sovietice este coborât de la Kremlin ºi înlocuit cu cel al Federaþiei
A doua zi, întregul trafic, pe uscat ºi pe apã, dintre Berlinul de Vest ºi acþiuni similare desfãºurãrii Cubei izbucneºte un rãzboi, SUA Ruse. Federaþia Rusã devenea moºtenitoarea URSS pe plan internaþional.
Occident a fost oprit  blocada fiind de acum completã. Uniunea rachetelor sovietice în Cuba. sã-ºi aminteascã faptul cã nu România Nicio putere mondialã nu s-a dezagregat vreodatã atât de rapid fãrã sã
piardã un rãzboi. Ceea ce a dus Uniunea Sovieticã cu o vitezã tot mai
Sovieticã a declarat cã puterile occidentale nu mai aveau niciun drept România cãuta asigurãri în sensul cã, l-a declanºat.
mare spre prãbuºire a fost combinaþia între glasnosti, ce a dus la
în administrarea Berlinului. Statele Unite ale Americii au decis sã
Student: A contat poziþia României faþã de criza rachetelor distrugerea autoritãþii, ºi perestroika, ce a dus la distrugerea vechilor
reacþioneze nu prin abandonarea Berlinului, ci prin organizarea unei
mecanisme care fãcuserã economia sã funcþioneze, fãrã a oferi o
aprovizionãri a oraºului pe calea aerului. La 28 iunie, prima zi a podului din Cuba?
Profesor: Poziþia României faþã de criza rachetelor din Cuba a fost alternativã. A fost o combinaþie explozivã, care a subminat temeliile
aerian, 150 de avioane au adus 4.000 de tone de produse, total
insuficiente faþã de necesarul zilnic obiºnuit al oraºului. La 30 iunie, importantã pentru evoluþia ulterioarã a relaþiilor dintre România ºi SUA. ºubrede ale unitãþii economice ºi politice ale URSS. Ulterior, Vladimir
George Marshall, secretarul de Stat al SUA, a declarat public cã pentru Încã din timpul acestei crize, dupã cum rezulta din demersurile diplomaþiei Putin, succesorul lui Elþîn la preºedinþia Federaþiei Ruse, avea sã declare,
aprovizionarea populaþiei civile va folosi la maximum transportul române, dateazã primele intenþii ale României de a-ºi îmbunãtãþi relaþiile cu din perspectiva consecinþelor globale ale evenimentelor din anii
aerian. În primele momente, sovieticii au presupus cã un asemenea Statele Unite ale Americii. Criza rachetelor din Cuba a influenþat politica 1990-1991, cã dispariþia URSS a fost cea mai mare catastrofã geopoliticã
pod nu avea nicio ºansã de succes ºi nu au fãcut nicio încercare de a-l externã a României în anii urmãtori, în sensul unei politici de autonomie faþã a secolului XX.
de Moscova. Un curs politic nou, dificil ºi complicat, cu declaraþii explicite
împiedica. Deºi criza se declanºase în contextul dezacordului privitor de independenþã în domeniul economic, cu voturi diferite la ONU în domeniul
la monedã, autoritãþile sovietice au declarat la începutul lunii iulie cã politic faþã de cele ale altor state din blocul sovietic, în strategia unei noi
blocada  numitã de ei probleme tehnice  va dura atâta timp cât ordini economice pe plan mondial, culminând cu Declaraþia de
Student: Au câºtigat Statele Unite ale Americii Rãzboiul
puterile occidentale vor persevera în ideea de a instala un guvern german independenþã din 1964 ºi prin refuzul de a participa la înãbuºirea Primãverii Rece?
în zonele lor de ocupaþie.
de la Praga de cãtre trupele Organizaþiei Tratatului de la Varºovia.
Profesor: La întrebarea dacã au Sovietice, determinând-o sã facã
câºtigat Statele Unite ale Americii cheltuieli militare ce depãºeau
Rãzboiul Rece, rãspunsul este, fãrã resursele sale disponibile. Oricum,
securitatea sa mai mult decât de
îndoialã, da, în sensul cã, la sfârºitul se poate conchide cã americanii au
îndeplinirea dorinþei de revoluþie
anului 1990, imperiul sovietic era cules victoria mai mult prin
universalã, de realizarea unui zid de
complet distrus pentru cã în toate prãbuºirea adversarului decât prin
protecþie format din state prostatele europene care îl compuneau acþiune directã.
Dispariþia Uniunii Sovietice a
sovietice, în special în spaþiul estau fost înlãturate regimurile
lãsat
câmp liber Statelor Unite ale
european. Aceste scopuri nu erau
comuniste totalitare ºi s-a dizolvat
legate apriori de conceptul
Organizaþia Tratatului de la Varºovia Americii, puterea învingãtoare în
sovietizãrii dirijate din afarã.
care le unea de Moscova. În schimb, Rãzboiul Rece ºi singura care îºi
poate asuma din punct de vedere
Motivele confruntãrilor se pot gãsi
Alianþa Nord-Atlanticã ºi-a continuat
militar ºi politic rolul de a menþine
mai degrabã în structurile
activitatea aflatã ºi ea într-un proces
noua
ordine
mondialã.
sistemului economico-politic ale
de transformare, iar Statele Unite
Leadership-ul american, limitat
SUA. Pentru a evita crizele
ale Americii au rãmas singura
altãdatã la conducerea lumii
existenþiale, societatea liberalsuperputere. Se poate pune, occidentale, se extinde astãzi la
capitalistã americanã s-a strãduit sã
totodatã, întrebarea care a fost rolul toatã planeta ºi impune celor care
cuprindã neîncetat noi pieþe
jucat de cãtre SUA în evenimentele îl deþin obligaþia de a fi prezenþi
comerciale ºi de desfacere,
spectaculoase de la cãderea Zidului pretutindeni acolo unde sunt
depinzând indirect de o extindere
Berlinului din noiembrie 1989, pânã încãlcate prevederile dreptului
politicã a zonei de influenþã. Voinþa
la sfârºitul anului 1990. În stadiul internaþional ºi principiile pe care
SUA de a-ºi pãstra ºi extinde
actual al cercetãrii, în lipsa unor se bazeazã legitimitatea deciziilor
influenþa în sistemul economic
documente, evenimentele care au adoptate de Organizaþia Naþiunilor
mondial a fost decisivã pentru
dus la încheierea Rãzboiului Rece Unite. Rãmâne adevãrat cã politica
intrarea în rãzboi împotriva Japoniei
s-au derulat fãrã o implicare directã promovatã de SUA pe cele cinci
ºi a Germaniei care erau pe cale de
a structurilor statale ale Statelor continente þine frecvent de
a-ºi construi în Asia, respectiv în
Unite ale Americii, în general în Realpolitik ºi utilizeazã uneori tema
Europa, imperii autarhice. Aceeaºi
afara controlului american. Meritul apãrãrii lumii libere pentru
voinþã s-a ridicat apoi împotriva
pe care ºi-l pot revendica Statele acoperirea acþiunilor vizând, în
Uniunii Sovietice, act decisiv
Unite ale Americii este acela de a fi principal, salvgardarea intereselor
pentru începerea Rãzboiului Rece.
agravat situaþia economicã a Uniunii americane.
pânã la 12 mai 1949, fãcând
posibilã aprovizionarea pãrþii de
Vest a Berlinului cu bunuri, ceea ce
a permis oraºului sã supravieþuiascã, forþând Uniunea
Sovieticã sã renunþe la blocadã.
Podul aerian a contribuit la
solidarizarea vest-germanilor în
acþiunea de sprijinire a rudelor lor
de la Berlin, oraºul care devenise,
la nici patru ani de la sfârºitul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial, un
simbol al libertãþii.
În primele luni ale anului 1949,
Uniunea Sovieticã a început sã dea
înapoi. Dupã o serie de convorbiri
între reprezentanþii sovietic ºi
american la Organizaþia Naþiunilor
Unite, începute la 15 februarie, s-a
ajuns la unele rezultate concrete. Pe
25 aprilie s-a anunþat convocarea
unei conferinþe a Miniºtrilor de
Externe ai celor patru mari puteri,
iar a doua zi guvernul sovietic a
informat guvernul Statelor Unite ale
Americii despre dorinþa lui de a
ridica blocada, dacã în acelaºi timp
puterile occidentale vor renunþa la
contramãsurile lor ºi vor fi de acord
cu convocarea Consiliului
Miniºtrilor de Externe pentru a
discuta toate problemele referitoare
la Germania. La începutul lunii mai
s-a convenit ca toate restricþiile
impuse de sovietici între zonele
occidentale ale Germaniei ºi Berlin
sã fie abolite. Totodatã,
contramãsurile adoptate de
occidentali în privinþa comerþului
între zonele lor ºi zona sovieticã sã
fie suprimate. În realitate, blocada
sovieticã a fost ridicatã doar parþial.
S-a redeschis doar o autostradã, iar
numeroase îngrãdiri ºi restricþii au
fost menþinute. O grevã a
feroviarilor din Berlin, condusã de

întârzierea ridicãrii totale a
blocadei.
La Sesiunea Consiliului
Miniºtrilor de Externe de la Paris
din 23 mai  20 iunie 1949, s-a
încercat realizarea unui acord în
privinþa unificãrii Berlinului;
americanii au propus un proiect care
viza, în principal, organizarea de
alegeri libere în cele patru sectoare
ale Berlinului ºi au sugerat un
compromis general privind
adoptarea în unanimitate a
deciziilor celor patru mari puteri
privind Germania. La 10 iunie
1949, sovieticii au fãcut o
propunere spectaculoasã potrivit
cãreia cele patru guverne sã prezinte
în termen de trei luni un proiect de
tratat de pace cu Germania. Forþele
de ocupaþie urmau sã fie retrase în
termen de un an dupã încheierea
acestui tratat. Adevãratul scop al
acestei propuneri era acela de a oferi
Uniunii Sovietice posibilitatea de a
utiliza preconizata conferinþã drept
tribunã de propagandã, întrucât în
acel moment era puþin probabil sã
se încheie un tratat de pace cu
Germania, date fiind atâtea
divergenþe între marile puteri.
Conferinþa de la Paris a sancþionat
un fel de modus vivendi în privinþa
Berlinului; legãturile nu erau rupte
ºi se prevedea ca pe viitor cele patru
mari puteri sã realizeze un acord în
aceastã privinþã.
Podul aerian de la Berlin a
mai durat câteva luni. El a fost o
realizare spectaculoasã, dar care
a costat scump. Aproximativ 60 de
aviatori americani ºi britanici
ºi-au pierdut viaþa. Totalul
cheltuielilor þãrilor implicate s-a
ridicat la peste 200 milioane

impresionantã demonstraþie de
forþã din prima confruntare directã
din cadrul Rãzboiului Rece a
garantat efectiv securitatea pãrþii
de Vest a Berlinului împotriva
oricãrei tentative ulterioare de
invadare de cãtre URSS. De acum
ºi pânã la sfârºitul Rãzboiului
Rece, Berlinul va rãmâne divizat,
funcþionând de fapt ca douã oraºe
cu administraþii proprii. Totodatã,
s-a finalizat divizarea Germaniei,
constituindu-se
Republica
Federalã Germania, înfiinþatã în
zonele controlate de puterile
occidentale, la 23 mai 1949 ºi
Republica Democratã Germanã,
înfiinþatã în zona de Est, sovieticã,
la 7 octombrie 1949.
La 14 august 1949 au avut loc
alegeri în Germania de Vest, iar la
12 septembrie liberalul Theodor
Heuss a fost ales preºedinte al
Republicii Federale Germania.
Peste trei zile, Konrad Adenauer
este ales cancelar. La sfârºitul lunii
septembrie 1949, Germania de
Vest exista ca putere politicã
autonomã. Republica Democratã
Germanã, al cãrei lider comunist
Otto Grotewohl a fost numit primministru, a obþinut puteri mai
însemnate cel puþin în aparenþã
decât Republica Federalã, întrucât
administraþia militarã sovieticã a
fost desfiinþatã pe 10 octombrie, iar
Germania de Est a primit dreptul
de a-ºi gestiona singurã relaþiile
externe. În realitate, Republica
Democratã Germanã nu avea mai
multe libertãþi atât în domeniul
politicii interne cât ºi în politica
externã decât celelalte þãri din
Estul european aflate sub
dominaþie sovieticã.
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Conferinþa Internaþionalã
a Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa

(Urmare din pag.1)

Law and Social Order

(Urmare din pag.1)
Deºi este prima conferinþã
internaþionalã a facultãþii, aceasta s-a
bucurat de un comitet ºtiinþific
internaþional deopotrivã prestigios ºi
valoros: prof. univ. dr. Anna Babka
(Universitatea din Viena, Austria),
prof. univ. dr. Emerit Frank Bates,
(Universitatea Newcastle, Australia),
prof. univ. dr. Cécile BertrandDagenbach (Universitatea Nancy 2,
Franþa), prof. univ. dr. Olga A.
Burukina (Universitatea Lingvisticã
de Stat Moscova, Rusia),
conferenþiar asociat Meri Disoski
(Universitatea din Viena, Austria),
dr. Atalay Gündüz (Universitatea
Ege, Turcia), conf. univ. dr. Susanne
Hochreiter (Universitatea din Viena,
Austria), prof. univ. dr. Vincent R.
Johnson (Universitatea Sf. Maria,
SUA), conferenþiar asociat Xi Lian
(Universitatea Peking, China), dr.
George Gray Molina (Universitatea
Princeton, SUA), prof. univ. dr.
Frank S. Ravitch (Universitatea de
Stat Michigan, SUA).

Invitatul special, Frank S.
Ravitch, profesor de drept ºi ªef al
catedrei de Drept ºi Religie Walter H.
Stowers din cadrul ªcolii de Drept a
Universitãþii de Stat din Michigan,
SUA, director al ªcolii de varã din
Kyoto, Japonia a susþinut, sâmbãtã,
12 martie, conferinþa în plen cu titlul:
Drept, religie ºi ºtiinþã: determinarea
rolului pe care îl are religia în
modelarea cercetãrii ºtiinþifice în
cadrul democraþiilor constituþionale
 cazul modelului inteligent.
Comunicarea s-a referit la problemele
tratate pe larg în cartea profesorului
Ravitch Marketing Intelligent
Design. Law and the Creationist
Agenda [Marketizarea Modelului
Inteligent. Dreptul ºi Agenda
Creaþionismului], publicatã la
Cambridge University Press în 2010.
Programul conferinþei a cuprins
comunicãri ºi ateliere, ce s-au
remarcat prin participarea
cercetãtorilor strãini: Frank S.
Ravitch, Vincent R. Johnson, Frank
Bates, Xi Lian ºi Olga Burukina, ºi
o masã rotundã, la care au fost

invitaþi studenþi ºi masteranzi, cu
tema Drept Constituþional al
Statelor Unite ale Americii ºi
interpretarea legii, moderatã de
decanul facultãþii, conf. univ. dr.
Gheorghe Dinu, în cadrul cãreia
profesorul Frank S. Ravitch le-a
vorbit participanþilor despre
sistemul judecãtoresc american ºi
despre interpretarea legii de cãtre
instanþa supremã, a rãspuns la
întrebãrile studenþilor pe care le-a
gãsit interesante ºi pertinente.
La conferinþã au participat 63 de
cadre didactice din þarã ºi din
strãinãtate, de la Institutul de ªtiinþe
Juridice al Academiei Române,
Universitatea Ecologicã (Bucureºti),
Universitatea Constantin Brâncoveanu (centrele Piteºti ºi Brãila),
Universitatea Eftimie Murgu
(Reºiþa), Universitatea Danubius
(Galaþi), Universitatea Dunãrea de
Jos (Galaþi), Universitatea
Newcastle (Australia), ASE
(Bucureºti), Universitatea Sfânta
Maria, Texas (SUA), Universitatea
de Stat din Michigan (SUA),
Universitatea Ovidius (Constanþa),
Universitatea de Stat din Moscova
(Rusia) ºi reprezentanþi ai centrelor
Constanþa, Bucureºti, Braºov din
Universitatea Spiru Haret.
Dezbaterile
din
cadrul
secþiunilor au prilejuit un larg
schimb de cunoºtinþe ºi idei
inovatoare, iar comunicãrile au fost
publicate în volumul conferinþei
Law and Social Order, vol 1, 2 la
editura Addleton Academic
Publishers (New York) ºi indexate în
Cabells Directories of Academic
Journals, EBSCOhost, EBSCO
Discovery Service, Contemporary
Science Association Databases,
ProQuest, Ulrichs Periodicals
Directory, Universe Digital Library.



Catedra de Drept a Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã, Constanþa, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret ºi Editura Universul Juridic organizeazã în data de 6 mai 2011, la sediul facultãþii, cea de-a
XVIII-a sesiune de comunicãri ºtiinþifice a cadrelor didactice cu tema: Cultura socio-juridicã - un factor
de echilibru ºi stabilitate în perioadele de crizã.
ªtiinþa juridicã modernã se raporteazã la vocaþia normativ-juridicã ºi axiologicã ºi la pluralismul social.
Dreptul este vãzut ca o regulã care spune ce este normal între membrii unei comunitãþi. Starea de
normalitate, tradusã în normã juridicã, comportã însã variaþii istorice, filosofice, sociologice ºi culturale.
Toate aceste elemente asigurã stabilitate ºi continuitate comunitãþii.
În acest sens conferinþa îºi propune, prin secþiunile. Drept, Administraþie Publicã ºi ªtiinþe SocioUmane sã analizeze rolul culturii socio-juridice în perioadele de crizã.

ISTORIA LIMBII ROMÂNE, în librãrii

Distincþia acordatã celui mai
bun student în arhitecturã
Anul acesta se va desfãºura a
IX-a ediþie Studentul Anului,
realizat de asociaþia
studenþeascã Voluntari pentru
Idei ºi Proiecte, un proiect cu
tradiþie care premiazã cei mai
buni studenþi de la facultãþile
de arhitecturã din þarã.
Studentul Anului reprezintã
distincþia oferitã an de an
studentului care se
diferenþiazã prin excelenþã în
mai multe categorii de
concurs: arhitecturã,
economie, jurnalism ºi
comunicare, medicinã ºi IT.
Studenþii pasionaþi de
arhitecturã ºi cãrora le plac
provocãrile ºi competiþia, au
ocazia sã câºtige marele
premiu în valoare de 2000 de
euro, titulatura de student al
anului 2011 ºi ºansa de a se
face remarcat în domeniu.
Premiile de anul acesta pentru
câºtigãtorii de la arhitecturã
sunt oferite de Fundaþia Dinu
Patriciu, care pe lângã premiul
cel mare, oferã urmãtorilor
doi clasaþi premii în valoare
de câte 500 de euro.
Câºtigãtorii vor fi invitaþi în
Bucureºti la Gala Studentul
Anului, care va avea loc la data
de 5 mai, unde li se vor înmâna
premiile ºi unde vor avea parte
de momente artistice.
Candidaþii la titulaturã vor fi
evaluaþi în urma rezolvãrii
unei teme de concurs ºi se vor
lua în considerare atât
activitãþile curriculare cât ºi
extracuriculare ale aplicanþilor.
În urma evaluãrilor, primii
cinci clasaþi de la aceastã
categorie vor fi contactaþi
telefonic ºi invitaþi sã participe
timp de 3 zile la o serie de
training-uri în dezvoltare
personalã ºi profesionalã
alãturi de câºtigãtorii de la
celelalte categorii.
Întrucât anul acesta se împlinesc
135 de ani de la naºterea
sculptorului Constantin
Brâncuºi, tema ediþiei actuale
la aceastã categorie constã în
crearea unor pavilioane tematice
pentru promovarea artei în
educaþia copiilor.

De exemplu: de douã ori pe lunã avem searã
de film de arhitecturã, într-un cadru mai relaxat
în centrul vechi al Bucureºtiului.
Avem un atelier de modelare graficã pe
calculator, în fiecare luni, pentru studenþii care
au vrut sã ºtie mai multe despre proiectarea pe
calculator. Am organizat sistemele de
comunicare on-line pe anii de studiu, sã
comunicãm mai uºor. În curând vom începe sã
participam ºi la concursuri internaþionale ºi
naþionale, în echipe, desigur. Da, este adevãrat
cã domnii profesori au fost foarte receptivi la
entuziasmul nostru. Uºor, uºor începem sã ne
bucurãm de niºte activitãþi pe care pânã acum
nu le aveam.
Un alt aspect important este relaþia cu colegii
noºtri de la Universitatea Ion Mincu. Ne-am
propus pe termen lung sã rupem barierele dintre
studenþii arhitecþi ale facultãþilor Ion Mincu ºi
Spiru Haret. Am început, deja, sã-i invitãm ºi pe
ei la evenimente. Am vorbit cu colegii noºtri din
þarã, ºi-ar dori sã se bucure de oportunitãþile
oraºului mare. Aici vin la conferinþe cei mai mari
arhitecþi, aici sunt mulþi studenþi, aici se pot face
evenimente mari relativ uºor. De ce sã nu ne
bucurãm de toate astea împreunã cu ei? Chiar ne
spunea unul dintre domnii profesori: Hai sã
terminãm o datã cu barierele dintre studenþii
facultãþilor de arhitecturã! Am fost total de
acord... Ne spunea o colegã : Cei de la Mincu au
peste 100 de ani, noi avem 10. Nu vã faceþi griji!
Dacã ne uitãm un pic înapoi în istorie, o sã vedem
cã mentorul spiritual al Universitãþii Spiru Haret
este un nume cu care ne putem mândri.

textului s-au folosit manuscrisul
autograf al ultimelor douã pãrþi ale
cursului (Istoria sunetelor ºi Istoria
formelor), precum ºi caietele unor foºti
studenþi ai lui Philippide, din diferite
perioade (Mihai Costãchescu, Iorgu
Iordan, Ion Lãzãrescu, Elvira Irimia,
Virginia Ghibu, Lucia Pop, Haralamb
Mihãescu, Diomid Strungaru).
Textul, amplu adnotat, este
completat de Bibliografie, un Indice
de autori si un Indice de cuvinte, forme
gramaticale, variante fonetice ºi
elemente derivative, rezumate n limbi
strãine de circulaþie (germanã, englezã
ºi francezã) ºi o Anexã în care au fost
reproduse hãrþi ºi fotocopii dupã
manuscrisul autograf al lui Philippide
ºi dupã caietele elevilor sãi.

Ne scriu absolvenþii

O ºansã pentru toþi tinerii

Sã trecem la partea importantã: Gândurile
ºi viitorul nostru. Ne-ar plãcea sã fim susþinuþi,
la fel ca ºi pânã acum. ªi credem cã vom ajunge
departe. Primul pas prin care putem sã ieºim în
faþa este Concursul Anual al Studenþilor
Arhitecþi, adresat studenþilor de la anul 2.
Normal, o sã continuãm prin concursuri la fel
cum am spus ºi mai sus. Trebuie sã începem sã
arãtam comunitãþii ca Universitatea Spiru Haret
 Facultatea de Arhitectura începe sã se remarce

în þarã. Nu trebuie decât sã arãtãm proiectele
noastre ºi celorlalþi. Cred cã aici a rãmas
problema la noi, frica de a ieºi în faþã cu
realizãrile. Trebuie sã arãtam tuturor cã suntem
în stare sã fim competitivi. Þintim sus ºi vrem
sã fim în rând cu Europa. Pe termen lung, vrem
sã stabilim legãturi cu cei din afara ºi sã ne
raportãm la elitã. Poate cã pare greu, dar toate
începuturile sunt grele. Prin implicarea ºi dorinþa
noastrã vom ajunge acolo!

Conferinþele educaþiei  XIX

Naþiune ºi naþionalism în Uniunea Europeanã
Biblioteca Pedagogicã Naþionalã
I.C. Petrescu ºi revista Tribuna
învãþãmântului au organizat în data
de 30 martie a.c. seria de dezbateri
Conferinþele educaþiei - XIX cu
tema: Naþiune ºi naþionalism în
Uniunea Europeanã.
Moderatori au fost Carmen
Pesantez, directorul bibliotecii, ºi Sorin
Ivan,
directorul
Tribunei
învãþãmântului. Au participat
specialiºti din partea Academiei
Române, Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului,
Ministerului Culturii ºi Patrimoniului
Naþional, Universitatea Bucureºti,
Alianþa Colegiilor Centenare, Fundaþia
Academia Dacoromâne, Societatea
pentru învãþãtura poporului român,
FICE România, reprezentanþi media,
responsabili din educaþie, cadre
didactice, elevi ºi studenþi.
Au luat cuvântul Ana
Munteanu, directorul Editurii
Minerva, care a prezentat ultimele
apariþii editoriale ale editurii, ºi
Alexandru Mironov, care a
prezentat revista ªtiinþã ºi tehnicã.
În continuare, s-a intrat în tematica
conferinþelor. Vorbitorii au definit

membru al Academiei Române, este
considerat fondatorul ªcolii
lingvistice ieºene. A debutat cu
lucrarea Încercãri asupra starei
sociale a poporului român în trecut,
Iaºi, 1881, teza de licenþã, susþinutã
în acelaºi an. Au urmat: Introducere
în istoria limbei ºi literaturei
române, Iaºi, 1888, Principii de
istoria limbii, Iaºi, 1894, Gramatica
elementarã a limbii române, Iaºi,
1897, Originea românilor, vol. I, Ce
spun izvoarele istorice, vol. II, Ce
spun limbile românã ºi albanezã,
Iaºi, 1925, 1928.
Între 1897 ºi 1905 a redactat
porþiunea A  dazvat a Dicþionarului
limbii române al Academiei
(manuscris aflat la Biblioteca Filialei
Iaºi a Academiei Române). În seria
de studii ºi articole: Idealuri (1891),
Dacã îþi plac provocãrile ºi
Specialistul
român
(1900),
vrei sã fii Studentul Anului
Specialistul român. Contribuþie la
2011 la categoria arhitecturã,
istoria culturii româneºti din secolul
intrã pe site-ul
al XIX-lea (1906-1907), Cum se
www.studentulanului.ro ºi
apãrã specialistul român (1908),
aplicã la proiect în perioada
Dicþionarul Academiei sau basmul
7 martie  18 aprilie 2011.
cucoºului roº (1908), Un specialist
român la Lipsca (1909),
Studentul Anului te provoacã
Pseudoºtiinþa contemporanã (1911),
sã fii diferit prin excelenþã!
Coincidenþe (1915), Prejudiþii (1916)
etc., Philippide analizeazã direcþii ºi
metode de cercetare, curente ºi
doctrine lingvistice, filozofice sau
literare, opere esenþiale filologice (în
sens larg), pentru a semnala, adesea
în termeni duri, erori, confuzii,
incoerenþe, superficialitate ºi
inconsecvenþã. De-a lungul carierei (Urmare din pag.1)
Alexandru Philippide (1859- didactice a predat cursuri de teoria
1933), profesor la Universitatea Al. limbii (Introducere în ºtiinþa limbii ºi
Interlocutoarea a fost interesatã de organizarea ºi
I. Cuza din Iaºi, Catedra de Filologie Fiziologia sunetelor) ºi de istoria funcþionarea Universitãþii Spiru Haret. În întâlnirea cu
Românã, între anii 1893 si 1933, limbii române.
doamna Hedy Ma - Senior student recruitment and
Marketing Advisor la compania Study Abroad Online,
discuþiile purtate au vizat: prezentarea Universitãþii
Spiru Haret pe pagina web a Study Abroad Online,
beneficiind de o serie de avantaje legate de promovarea
pe website, cum ar fi: poziþionarea Universitãþii Spiru
Haret timp de 3 luni la rubrica universitãþi recomandate,
cu vizibilitate maximã, servicii de traducere în limba
Consecventã principiilor celui care a fost domniile lor mi-au rãspuns la unison cã USH este o chinezã a ofertei educaþionale a Universitãþii Spiru
profesorul, pedagogul ºi ministrul Instrucþiunii publice, universitate foarte bunã, care s-a gândit ºi la cei care Haret, asigurarea contactelor cu alte companii media
Spiru Haret, Universitatea care-i poartã numele a nu aveau alte posibilitãþi. Este o universitate cu pentru creºterea vizibilitãþii Universitãþii Spiru Haret
primit la studii pe toþi cei care proveneau din mediul profesori deosebiþi. Au fost încântate cã au putut
urban ºi rural, acolo unde sunt produse atât valorile cunoaºte personalitãþi culturale pe care le ºtiau numai în special în oraºele mici, sau zonele rurale; abordarea
pieþei chineze, alte detalii privind o posibilã colaborare.
materiale, care asigurã existenþa ºi progresul þãrii, cât din bibliografie ºi de la televizor.
Mass media chinezeºti s-au arãtat interesate de
ºi valorile spirituale ºi morale ale românilor.
Dintre acestea, o deosebitã impresie le-au fãcut
Vorbind cu o serie de profesoare de limba ºi domnii prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu, Ion Toma, oferta educaþionalã Universitãþii Spiru Haret, fiind
literatura românã sau de limbile englezã ºi francezã, Lucian Chiºu, care le-a fost profesor de literaturã pentru solicitate ºi acordate douã interviuri, pentru Zhejiang
mi-am dat seama cât de importantã ºi de necesarã a fost
Television Station ºi Huaheng Education, o agenþie
înfiinþarea unei filiale a Universitãþii în principalele copii ºi la Colegiul Universitar Pedagogic, Universitatea educaþionalã de promovare pe website-ul lor a
centre universitare. Astfel, la Târgoviºte, am stat de Valahia, Târgoviºte, Valeriu Marinescu, târgoviºtean programelor educaþionale din învãþãmântul superior.
vorbã cu mai multe doamne, absolvente ale Colegiului de-al lor, ºi doamnele prof. univ. dr. Zamfira Mihail,
Este de subliniat interesul pentru participarea
Universitar Pedagogic din cadrul Universitãþii Valahia Elena Silvestru, Maria Osiac, Domnica ªerban. Când Universitãþii Spiru Haret la CIEET 2011 manifestat
au
aflat
de
dispariþia
regretaþilor
profesori
Constantin
ºi care ºi-au continuat studiile în cadrul Universitãþii
Spiru Haret, Centrul tehnologic Târgoviºte: Simona Dominte ºi Mihai Ungheanu au rãmas consternate, nu ºi de Ambasada României la Beijing prin
reprezentantul sãu, Mircea Chitic, care a vizitat
Dobre, Cristina Dobre, Cristina Casandra (continuare credeau cã este adevãrat.
La Universitatea Spiru Haret au întâlnit numai expoziþia, a vizitat standul Universitãþii Spiru Haret
de studii la ID Românã - Englezã), Adina Dumitru
(continuare de studii la zi Românã - Englezã), Ionela nume sonore, deosebite ale culturii româneºti, au fost ºi a oferit sprijin pentru dezvoltarea colaborãrii în plan
Ganciu (continuare de studii la ID, Românã - Francezã). impresionate de calitatea cursurilor ºi seminariilor, de educaþional cu universitãþi chineze.
Domniile lor mi-au spus cã nu ar fi putut continua exigenþa profesorilor ºi de înalta lor þinutã ºtiinþificã.
Delegaþia condusã de rectorul Universitãþii Spiru
studiile în Bucureºti, deoarece erau titulare pe postul
La terminarea studiilor, dupã licenþã, au participat Haret, însoþitã de Alex. ªtefãnescu, Consul al României
de institutor ºi nu-ºi permiteau sã renunþe la acesta.
la examenul de titularizare în învãþãmânt ºi, contrar la Shanghai, a fost primitã de Yang Weiren, director al
Astfel cã au fost deosebit de încântate cã celor spuse de oameni rãu-voitori despre Universitatea Comisiei pentru Educaþie a oraºului Shanghai, Secþia
Universitatea Spiru Haret a înfiinþat un centru Spiru Haret, au obþinut note de la opt în sus, Relaþii ºi Schimburi Internaþionale. Discuþiile purtate
tehnologic ºi la Târgoviºte, condus de doamna prof. titularizându-se de prima datã.
au vizat prezentarea Universitãþii Spiru Haret ºi a ofertei
Aurelia Catanã, fosta lor profesoarã de matematicã de
Mihail FANEA sale educaþionale, prezentarea de cãtre gazdã a
la Colegiul Universitar Pedagogic.
absolvent al Facultãþii de Filosofie-Jurnalism, preocupãrilor guvernului chinez privind educaþia ºi
Întrebându-le cu ce impresie au rãmas la
membru al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti cercetarea, precum ºi intenþia de a susþine ascensiunea
finalizarea studiilor în cadrul Universitãþii Spiru Haret,
Editura Polirom informeazã cã
a publicat în premierã ciclul de
prelegeri aparþinând lingvistului,
filologului ºi profesorului
universitar Alexandru Philippide,
predat
studenþilor
de
la
Universitatea din Iaºi, timp de
aproape 40 de ani (1895-1932),
reunit sub titlul Istoria limbii
române (ediþie cartonatã, 720 de
pagini), cea mai amplã gramaticã
istoricã a limbii române, foarte
densã în informaþii, cu interpretãri
adesea singulare ale faptelor de
limbã ºi cu concluzii originale.
Istoria limbii române este diferitã
ca abordare ºi concepþie, ca organizare
ºi ca mod de prezentare, atât faþã de
lucrãrile de istoria limbii române
elaborate de Ov. Densusianu ºi Al.
Rosetti, cât ºi faþã de Istoria limbii
române, aparþinând lui G. Ivãnescu. De
altfel, G. Ivãnescu, cel mai fidel ºi
devotat discipol al lui Philippide, a
dezvoltat ideile ºi soluþiile lingvistice
ale magistrului sãu, preluându-le critic
ºi edificând astfel o operã, la rândul
ei, foarte originalã.
Ediþia de faþã a fost elaboratã,
în mai multe etape, de G. Ivãnescu,
Carmen-Gabriela Pamfil ºi
Luminiþa Botoºineanu. Concepþia
ediþiei urmeazã, cu adaptãrile
cuvenite, modelul de editare a
celebrului Cours de linguistique
generale, iniþiat în 1916 de foºti
studenþi ai lui Ferdinand de
Saussure, pe baza notelor de curs.
De asemenea, au fost avute în
vedere ºi ediþiile conþinând cursurile
universitare ale lui Ov. Densusianu ºi
G. Ibrãileanu realizate, în aceeaºi
manierã, la noi. Pentru reconstituirea
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noþiunile de naþiune, naþionalism în
sens pozitiv, dar ºi negativ,
conºtiinþa naþionalã în România de
azi, ideea de patriotism, unitate în
diversitate, ideea de naþiune în
Uniunea Europeanã ºi educaþia 
axa dezvoltãrii spirituale ºi
naþionale a României.
Vorbind despre patriotism, unul
dintre cei prezenþi la conferinþã a
amintit cuvintele a doi mari istorici
Nicolae Iorga ºi Vasile Conta. N.
Iorga spunea cã un patriot se
recunoaºte prin faptul cã iubeºte,
respectã ºi cautã sã adune ºi sã
îmbunãtãþeascã tãrâmurile ºi
oamenii, pe când un ºovinist urãºte
tot ce nu-i seamãnã ºi dezbinã
oamenii. În viziunea lui V. Conta, a
fi patriot înseamnã: a fi cinstit, a
avea conºtiinþa curatã ºi o
inteligenþã vie, a avea un arbitraj
filosofic pentru compatrioþii tãi; în
fine, un criteriu din care sã reiasã
principiul cã viaþa ta aparþine
tuturor ºi cã tu nu eºti decât un
luptãtor într-un rãzboi care tinde
spre fericirea ºi gloria þãrii tale.
Despre unitate în diversitate,
vorbitorii au arãtat cã aºa cum

limbile romanice atât de multe ºi
diferite s-au pãstrat unite, faptul cel
mai important fiind menþinerea
caracterului romanic, tot aºa ºi
astãzi, în diversitatea þãrilor din
Uniunea Europeanã, trebuie pãstratã
unitatea naþionalã a fiecãrei þãri.
La capitolul despre educaþie,
s-a arãtat cã, în România
postdecembristã, noþiunile discutate
sunt pentru tinerii de astãzi
comuniste. De aceea, ºcoala are un
rol deosebit de important de a
dezvolta copiilor dragostea de þarã
ºi de popor. În acest scop, citãm
cuvintele regretatei profesoare de
desen ºi pictoriþã Maria Þuþurman
Eºianu: Zãdarnic stingeþi televizorul
la anumite ore de folclor, e bine sã
vã aducem aminte de unde am plecat

ºi ce legãturi avem cu pãmântul
ce-l cãlcãm, cãci de acolo au plecat
energiile neamului, nu din transfugi
degeneraþi ºi ignoranþi, ci din tãria
munþilor ºi câmpiilor roditoare
frãmântate cu sudoarea frunþilor,
deºi «mulþi au fost chemaþi, dar
puþini aleºi». Deschideþi larg porþile
arheologiei ºi rãscoliþi pãmântul cu
mâinile voastre sã gãsiþi dovezile
trãiniciei neamului rãspândite pe tot
întinsul þãrii ºi mai sunt încã destule
moviliþe de cercetat, aºa cã zãdarnic
cercaþi sã le ignoraþi, lumina tot
strãbate de sub obroc.
Cuvintele sunt scrise în 1977,
în memoriile pictoriþei rãmase în
manuscris strãnepoþilor.

Maria Andreia FANEA

CHINA INTERNATIONAL EDUCATION EXHIBITION TOUR
universitãþilor chineze în top 100 universitãþi ale lumii.
Au fost oferite date statistice privind numãrul
universitãþilor ce funcþioneazã în Shanghai (31 de
instituþii), numãr total de studenþi la cursuri de zi,
300.000 de persoane, precum ºi ideea de a realiza
schimburi de profesori ºi studenþi cu România,
reamintind prietenia româno-chinezã, ce dateazã de
decenii, ºi cã adevãraþii prieteni nu se uitã. Conf. univ.
dr. Aurelian A. Bondrea, rectorul Universitãþii Spiru
Haret, a oferit directorului Comisiei Municipale pentru
Educaþie materialele promoþionale expuse la târg,
urmând ca domnul Yang Weiren sã le consulte pentru a
cunoaºte mai bine realizãrile Universitãþii Spiru Haret
ºi a conchide cu privire la potenþialele direcþii de
colaborare viitoare.
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JAPONIA
(Urmare din pag.1)
Acestei izolãri i se pune capãt
abia dupã 1825, când americanii
preseazã Japonia sã accepte relaþii
comerciale, iar aceasta simte nevoia
ºi se hotãrãºte sã-ºi înceapã
modernizarea ºi sã foloseascã relaþiile
internaþionale pentru schimburi de
mãrfuri ºi de experienþã. Perioada
împãratului Meiji þ1868 - 1912) a fost
extrem de fertilã pentru japonezi, care
folosesc intens cuceririle civilizaþiei
europene pentru modernizarea rapidã
a þãrii. Menþinându-se prudentã în
relaþiile cu strãinii, se încurajeazã
studiul altor limbi de circulaþie
internaþionalã, iar emisarii niponi
încep sã circule în toatã lumea
cãutând tot ce este util, ce este mai
avansat în toate domeniile, cu
accentul pe nevoile de ordin militar.
Preocuparea pentru armatã este
impusã de existenþa celor trei imperii:
chinez, rus ºi echivalentul american
(SUA), care pot ameninþa Japonia,
dar ºi de orientãrile militariste ce-ºi
fac loc în politica þãrii.
Eºecul politicii expansioniste
japoneze în urma înfrângerii totale în
al Doilea Rãzboi Mondial ºi a
ocupaþiei militare temporare a
constituit o lecþie severã pentru
japonezi, care, cu toate calitãþile lor
favorabile progresului, au cãzut în
capcana aventurismului politic ºi au
suferit o înfrângere dureroasã. Ca
urmare, au înþeles cã modernizarea
societãþii nipone trebuie sã continue,
sã cuprindã toate laturile vieþii sociale,
însã evitându-se aventurismul ºi
afirmându-se larg democraþia.
Întrucât, înainte de rãzboi, peste
60% din populaþie locuia la sate, la
baza structurii sociale nipone stãtea
familia ºi comunitatea sãteascã.
Legãturile oraºului cu mediul rural
erau puternice întrucât opt din zece
orãºeni proveneau de la sate.
Familia avea o organizare
piramidalã, cu ºeful familiei în vârf,
bãrbatul cel mai în vârstã din familie,
cu fiul cel mare pe locul doi, urmaþi,
ierarhic, de ceilalþi fii, fiice, nurori
ºi, eventual, alte rude colaterale.
Domina supunerea necondiþionatã
faþã de cel mai bãtrân, a femeilor faþã
de bãrbaþi, a nurorilor faþã de soacre
ºi a întregii familii faþã de
comunitatea sãteascã. Domina un
puternic colectivism, întrucât
principala culturã agricolã, orezul,
presupunea munca organizatã
militar, cu folosirea optimã a
sistemelor de irigaþii ºi efectuarea la
timp a lucrãrilor specifice.
În relaþiile interumane dominau
principii ca respectarea tradiþiilor ºi
obiceiurilor, menþinerea onorabilitãþii sau, dupã cum se exprimau
sãtenii, a nu te face de râs ºi
supunerea faþã de autoritãþile
familiale, comunitare ºi statale.
Acest sistem de relaþii, cu
modificãri de formã, dar nu de fond,
a fost transferat ºi la oraºe, favorizat
de industrializarea rapidã ce se
desfãºura dupã rãzboi. Numãrul
mare de sãteni veniþi la oraºe a
impus, în instituþii, la firmele
comerciale sau productive, bãnci
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sau diverse alte organizaþii, o
ierarhizare ce avea în frunte un ºef
supranumit ºi tatã, rudã sau
protector (oyabun) ºi salariaþii
supuºi loiali , supranumiþi ºi fii
(kobun), care formau baza. În felul
acesta, organizaþia industrialã,
comercialã, bancarã, statalã etc.
cãpãta aspecte ale comunitãþii
sãteºti ºi prelua cãile acesteia în
drumul cãtre eficienþã ºi rezultate
optime. Practic, toate principiile
morale, care dominau familia ºi
comunitatea sãteascã, au fost
transferate la oraºe. Restructurarea
postbelicã ºi importurile de modele,
sisteme ºi tehnologii occidentale
s-au suprapus peste aceastã realitate
din relaþiile interumane nipone, care
a supravieþuit rãzboiului ºi ºi-a pus
amprenta în noile condiþii.
Aºa pot fi explicate unele
particularitãþi din structura societãþii
capitaliste japoneze, cum ar fi:
sistemul angajãrii pe viaþã, principiul
promovãrii dupã vechime, participarea
colectivã la decizii, stimularea
devotamentului angajaþilor, toate fiind
necunoscute în þãrile dezvoltate.
Necesitatea pentru japonez de a se
adapta rapid la realitãþile societãþii
puternic industrializate l-a obligat sã
recurgã la o schimbare în mentalitatea
de familist, aºa cum o avea în
comunitatea sãteascã. În noua situaþie,
locul sãu de muncã ºi grupul de care
aparþine devin propria familie cãreia i
se dedicã total. Familia propriu-zisã
vine pe locul doi ºi trece, în mare parte,
în responsabilitatea soþiei. Aºa se
explica devotamentul exemplar al
japonezilor faþã de locul de muncã ºi
sacrificiile pe care le fac, de multe ori,
pentru lucrul fãcut bine ºi la timp. Tot
astfel se explicã solidaritatea între
membrii colectivului de muncã ºi
participarea cu tot sufletul
la evenimentele legate de firmã,
instituþie etc. Japonezul simte cã
este parte integrantã a grupului, cã
depinde ºi de el soarta grupului ºi
cã este luat în seamã atunci când se
iau decizii majore în grupul
respectiv.
Ca rãspuns la aceastã mentalitate,
se remarcã atitudinea protectoare a
conducãtorilor ierarhici faþã de
salariaþi. Se manifestã o grijã mare
pentru traiul acestora, recompensarea
lor dupã merit, ajutorarea familiilor,
îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã ºi
de trai, sprijinirea, în caz de
invaliditate etc. Forþa de muncã în
Japonia devine tot mai scumpã, se
pune un accent tot mai mare pe
economisirea ºi eficientizarea
acesteia, pe întreþinerea ºi favorizarea
folosirii intelectului în dauna muncii
fizice. Japonia se situeazã pe primele
locuri în lume în construcþia de roboþi,
in aplicarea automatizãrii muncii ºi
folosirea oamenilor mai mult pentru
creaþie, întreþinere, control ºi reparaþii.
Se poate concluziona cã, în
modernizarea Japoniei, s-a produs
o întrepãtrundere între preceptele
societãþii capitaliste importate din
þãrile dezvoltate ºi reperele morale
ale japonezilor moºtenite de la
mediul rural-tradiþional. A rezultat
o societate extrem de productivã,
mereu inovatoare, dedicatã

ISTORIA TRÃITÃ
progresului, rezistenþa la greutãþi ºi
mereu în cãutarea perfecþiunii.
La baza succesului însã nu a stat
doar elementul uman cu marile lui
calitãþi. Trebuie neapãrat amintite ºi
alte particularitãþi ale evoluþiei
Japoniei cãtre o mare putere
economicã ºi cu rol major pe plan
internaþional.
Imediat dupã rãzboi, s-a obþinut
un consens naþional pentru cãile
alese în reconstrucþia Japoniei ºi
creºterea rapidã a puterii sale
economice, traiul modest tradiþional
al japonezilor, cooperarea pozitivã
între patron - sindicat - angajat,
folosirea optimã a resurselor
bugetare
ºi
minimalizarea
cheltuielilor au permis elaborarea
unor planuri de dezvoltare
ambiþioase ºi îndrãzneþe.
O atenþie mare ºi permanentã au
acordat, de la început, formãrii ºi
educãrii forþei de muncã prin ºcoli
ºi cursuri speciale, atât în þarã cât ºi
în strãinãtate. Legea educaþiei este
severa ºi îmbinã tradiþiile cu
cerinþele moderne, fãrã a se opera
modificãri conjuncturale. O atenþie
prioritarã se acordã pregãtirii ºi
educãrii managerilor, în cadrul unor
programe complexe ºi dure, similare
uneori acelora din mediul militar.
Orientarea industrialã cãtre
tehnologii moderne ºi formarea unei
baze proprii de cercetãri ºtiinþifice
ºi tehnologice, accentul pe calitate
ºi productivitate ºi oferirea pe piaþã
a unor produse superioare au permis
creºterea exporturilor ºi acumularea
de capital, atât de necesar finanþãrii
proiectelor ambiþioase.
Desfãºurarea unei politici externe
active ºi fãrã discriminãri sau reþineri
a permis japonezilor sã stabileascã
relaþii bune cu toate þãrile care-i
intereseazã, reuºind sã-ºi asigure
surse variate ºi eficiente de energie ºi
materii prime, compensând astfel
lipsa resurselor interne ºi asigurând
nevoile în creºtere rapidã ale
economiei nipone.
Menþinerea Constituþiei impusã
de SUA, în 1945, o Constituþie de
Pace, cum a fost supranumitã, cât
ºi o anumitã stabilitate a legislaþiei,
au influenþat foarte mult politica
internã ºi externã a Japoniei ºi au
asigurat un grad ridicat de securitate,
în pofida condiþiilor geopolitice
nefavorabile. Cooperarea strânsã cu
SUA în politicã, securitate ºi
economie a fost o garanþie
permanentã a stabilitãþii ºi
democraþiei în Japonia ºi în zonã.
În prezent, Japonia este un stat
puternic ºi capabil în continuare de
performanþe deosebite pe plan
mondial. Deºi a cedat locul doi,
dupã SUA, în favoarea R.P.Chineze,
ea rãmâne o mare putere economicã
ºi continuã competiþia paºnicã în
domeniul economic. Desigur cã
actualul dezastru natural constituie
o sincopã în dezvoltarea þãrii, însã
japonezii au capacitatea de
vindecare a rãnilor ºi recuperare a
pierderilor, într-un timp relativ
scurt, continuând apoi avansul în
întrecerea paºnicã, pe calea
progresului ºi civilizaþiei.

DIN RELAÞIILE MILITARE ROMÂNO-SUEDEZE (1980-1985)

(Urmare din pag.1)
Cei doi miniºtri au apreciat cã încheierea cu rezultate
pozitive a reuniunii de la Madrid, precum ºi convocarea unei
conferinþe consacrate încrederii ºi dezarmãrii în Europa, ar
avea efecte pozitive asupra întregului climat politico-militar
mondial.
În afarã de convorbirile oficiale, ministrul suedez a
vizitat Centrul de Instrucþie al Trupelor Chimice de la
Câmpulung-Muscel, urmatã de o demonstraþie în poligonul
din comuna Lereºti, activitãþi la care l-am însoþit, regimentul
de aviaþie de la Mihail Kogãlniceanu, Institutul de Marinã
Mircea cel Bãtrân. De asemenea, în Dobrogea, delegaþia
Armatei suedeze a mai vizitat Întreprinderea Integrata de
Lânã din Constanþa, Întreprinderea Agricolã de Stat
Murflatar, Edificiul roman cu mozaic ºi Muzeul de istorie
naþionalã ºi arheologie.
În finalul vizitei, ministrul Torsten Gustafsson a fost
primit de Nicolae Ceauºescu, ºeful statului român; a fost
prezent ºi ambasadorul Suediei la Bucureºti, Hans E. Skold.
Ministrul suedez a arãtat cã îi revine plãcuta misiune de a
transmite preºedintelui României un cald mesaj ºi cele mai
cordiale urãri din partea Maiestãþii Sale Carl al XVI-lea
Gustav ºi reginei Silvia, precum ºi a primului ministru al
Suediei, Thorbjoren Faelldin. Nicolae Ceauºescu a mulþumit
pentru mesajul transmis ºi a rugat sã se transmitã suveranului
suedez ºi reginei Silvia, precum ºi primului ministru al
Suediei, salutul sãu cãlduros ºi cele mai bune urãri. În cursul
întrevederii s-au evocat cu satisfacþie relaþiile de strânsã
prietenie ºi colaborare existente între România ºi Suedia ºi
a fost exprimatã convingerea cã ele se vor extinde ºi în viitor,
potrivit înþelegerilor stabilite cu prilejul dialogului românosuedez la nivel înalt, în folosul ambelor state ºi popoare, al
cauzei pãcii ºi cooperãrii în Europa ºi în întreaga lume.
Totodatã, au fost abordate unele aspecte ale situaþiei
internaþionale de atunci.
Doamna Hellen Gustafsson a avut un program special.
Pe lângã dânsa a fost ataºatã permanent doamna Ana Iorga,

soþia ataºatului militar român în Suedia, ºi maiorul Andrei
Cârciumãrescu, ofiþer în Biroul de protocol al ministerului.
Doamna Hellen Gustafsson a vizitat, între altele, Fabrica de
porþelan ºi Mânãstirea de la Curtea de Argeº, Muzeul Satului
ºi Mânãstirea Caºin, fiind acompaniatã ºi de soþia mea, Victoria
Olteanu. Chiar în timpul vizitei, doamna Hellen Gustafsson a
împlinit vârsta de 60 de ani, moment care a fost marcat în mod
adecvat.
În zilele de 25 ºi 28 septembrie 1984, am efectuat o vizitã
în Suedia în fruntea unei delegaþii a Armatei române. Invitat
de ministrul suedez al apãrãrii, Anders Thunborg, rãspundeam,
totodatã, vizitei pe care predecesorul sãu, Torsten Gustafsson,
o fãcuse, cum am arãtat, în octombrie 1981. A fost prima vizitã
a unui ministru român al apãrãrii în aceastã þarã nordicã,
tradiþional neutrã. Am fost însoþit de general-maior Dumitru
Velicu, comandantul Armatei 1, contraamiral Constantin
Iordache, locþiitor al comandantului Marinei Militare, generalmaior inginer Ion Petroaica, locþiitor tehnic al comandantului
Aviaþiei Militare, colonel Ion Ionescu, ataºat militar, aero ºi
naval în R.F.a Germaniei, acreditat ºi în Suedia, colonel
Gheorghe Gherãsoiu, cãpitan de rangul 2 Neculai Pãdurariu,
colonel Traian Ivaºcu ºi de alþi ofiþeri.
La 25 septembrie, orele 13.00, avionul nostru a aterizat pe
aeroportul Arlanda, unde delegaþia Armatei române a fost
întâmpinatã de Anders Thunborg, ministrul suedez al apãrãrii,
de colaboratori ai sãi, de ambasadorul României în Suedia,
prof. univ. dr. Ioan Ceterchi, de alþi membri ai ambasadei, iar la
ora 14.00 ne aflam deja la sediul ministerului apãrãrii al þãrii gazdã.
În discuþiile purtate aici, ministrul Anders Thunborg a
prezentat o amplã expunere asupra politicii de securitate a þãrii
sale ºi asupra conceptului suedez de apãrare totalã, elemente
de fond ale doctrinei militare a acestui stat. Dupã aceea, gazda
m-a invitat sã iau cuvântul. În intervenþia mea am înfãþiºat
doctrina apãrãrii naþionale a României, precum ºi poziþia
noastrã faþã de situaþia politico-militarã din Europa ºi din lume.
Acest schimb de opinii a durat peste douã ore. În
continuare, în aceeaºi zi, am purtat discuþii la Marele Stat
Major al Armatei suedeze, în cadrul cãrora au fost abordate

probleme concrete din domeniul artei militare, referitoare
la structurile militare, la organizarea ºi desfãºurarea
procesului de instruire a trupelor, au fost evidenþiate alte
aspecte referitoare la capacitatea de luptã a armatelor
noastre.
Fiind civil, Anders Thunborg mi-a propus ca noi doi
sã avem separat discuþii cu caracter general politico-militar,
propunere pe care am acceptat-o. Astfel, în timp ce
specialiºtii militari suedezi discutau cu membrii delegaþiei
noastre chestiuni legate de pregãtirea de luptã a diferitelor
arme, eu m-am întreþinut cu omologul meu, care avea o
prestigioasã carierã diplomaticã, inclusiv un important
stagiu în cadrul unor organisme ale O.N.U. ºi nu-ºi
ascundea dorinþa de a reveni în aceastã poziþie cât mai
curând, funcþia de ministru al apãrãrii considerând-o
episodicã.
Dialogul nostru a durat mai mult de 90 de minute ºi a
fost orientat aproape exclusiv spre analiza situaþiei politicomilitare din Europa ºi din spaþiul unde se aflã dispusã
Suedia. Între altele, ministrul suedez m-a întrebat dacã
Suedia ºi-ar mai putea menþine neutralitatea în cazul unei
confruntãri armate între Est ºi Vest. Chestiunea fiind
delicatã ºi destul de greu de anticipat, a trebuit sã fiu extrem
de atent ºi sã evit aserþiunile controversabile. Am subliniat,
totuºi, cã Suedia este o þarã neutrã, ºtiut fiind cã rãzboiul
suedo-norvegian din anul 1814 a fost ultimul rãzboi la care
Suedia a participat, cã þara sa ºi-a pãstrat neutralitatea ºi
în anii celui de al Doilea Rãzboi Mondial, în condiþiile
complexe care se cunosc, încheind cã politica suedezã de
neutralitate s-a dovedit beneficã. Oricum, ieºirea Suediei
din neutralitate în timp de pace sau rãzboi, am adãugat eu,
este o chestiune care va fi hotãrâtã de organele competente
suedeze.
În prima zi a vizitei am avut convorbiri ºi la guvernul
Suediei. Programul zilelor urmãtoare a fost bogat, cuprinzând
vizite la un regiment de infanterie din Stockholm, unde ni
s-au prezentat ºi unele exerciþii demonstrative, la ºcoala de
apãrare militarã, la un regiment de aviaþie, unde s-au fãcut
demonstraþii cu avionul de vânãtoare suedez Viggen, la o
unitate de apãrare civilã, la o bazã de elicoptere, la unitãþi ale
Marinei Militare de la baza navalã Berga, care avea o parte
din nave ºi din atelierele de reparaþii adãpostite sub stânci,
accesul realizându-se prin canale. În timpul vizitei la
regimentul de infanterie, de fapt o unitate mecanizatã,
ºtiindu-se cã sunt ofiþer de tancuri, am fost invitat sã conduc
un autovehicul blindat dotat cu un tun fãrã recul de calibrul
90 mm. Cu toate cã autovehiculul avea comenzi sofisticate,
m-am descurcat destul de bine.
Despre oraºul Stockholm pãstrez cele mai frumoase
amintiri. Impunãtoarea piaþã de la Grand Hotel, unde eram
cazaþi, noaptea se transforma, pânã în jurul orelor 09.00
dimineaþa, în piaþã agricolã. Dupã aceea, totul revenea la
funcþionalitatea ºi înfãþiºarea de zi, fãrã sã se vadã cea mai
micã urmã a activitãþii nocturne.
Într-un cuvânt, a fost o vizitã cât se poate de agreabilã
ºi utilã pe planul cunoaºterii reciproce. În comunicatul dat
publicitãþii se menþiona, între altele, atenþia pe care
România ºi Suedia o acordã înfãptuirii securitãþii ºi
cooperãrii în Europa, continentul unde s-au acumulat cele
mai puternice arsenale clasice ºi nucleare. În acest cadru,
a fost evidenþiatã necesitatea opririi amplasãrii de rachete
nucleare cu razã medie de acþiune în Europa, precum ºi a
bombei cu neutroni. Am considerat cã a fost o vizitã
reuºitã.

Codul Muncii a fost publicat în Monitorul Oficial.
Intrã în vigoare la 1 mai
La 1 mai 2011 va intra în
vigoare noul Cod al Muncii,
publicat în Monitorul Oficial
nr. 0225 din 31 martie 2011.
Principalele modificãri/
reformulãri din noul Cod al
Muncii:
Contractul de muncã se
încheie în formã scrisã anterior
începerii activitãþii salariale prin
grija angajatorului. Contractul se
înregistreazã în registrul salariaþilor
ºi se transmite la ITM.
Perioada de proba este de
maxim 90 zile pentru funcþiile de
execuþie ºi 120 zile pentru funcþiile
de conducere.
Primele 6 luni de la debutul
în profesie sunt considerate
STAGIATURÃ pentru absolvenþii
de învãþãmânt superior. La sfârºitul
perioadei, angajatorul va elibera





salariatului o adeverinþã vizatã de
ITM. Efectuarea stagiului se va
reglementa prin lege specialã.
Dacã în desfãºurarea activitãþii salariatul trebuie sã deþinã un
aviz/autorizaþie ce se reînnoieºte,
iar acesta nu respectã acest fapt,
contractul de muncã înceteazã de
drept dupã 6 luni de la data la care
trebuia efectuatã reînnoirea.
În cazul reducerii temporare
a activitãþii pentru motive
economice, tehnologice angajatorul
poate reduce programul de lucru de
la 5 zile la 4 zile pe sãptãmânã, cu
diminuarea salariului.
Pe durata reducerii sau
întreruperii temporare a activitãþii,
salariaþii ce nu desfãºoarã o
activitate, primesc o îndemnizaþie
de minimum 75% din salariul de
bazã.







Perioada de preaviz este de
20 zile lucrãtoare, în cazul
concedierii pentru motive ce nu þin
de vina salariatului (necorespunzãtor profesional, inapt medical
dovedit prin expertize).
Termenul de preaviz în cazul
demisiei este de maximum 20 zile
lucrãtoare pentru salariaþii cu
funcþie de execuþie ºi 45 de zile
pentru salariaþii cu funcþie de
conducere sau conform clauzelor
din contractul de muncã dacã s-a
semnat în alt fel.
Contractul de muncã cu
perioada determinatã este de maxim
36 de luni. Dacã ulterior, în 3 luni
de la încetarea primului contract se
semneazã un alt contract cu
perioada determinatã, acesta este
considerat succesiv primului, iar
perioada nu poate depãºi 12 luni.







Durata maximã a timpului de
muncã nu poate depãºi 48 de ore pe
sãptãmânã, inclusiv orele suplimentare.
Prin excepþie, durata de
48 ore/sãptãmânã inclusiv orele
suplimentare, poate fi prelungitã,
însã media pentru o perioada de
referinþã de 4 luni sã nu depãºeascã
48 ore/sãptãmânã.
Pentru anumite profesii sau
activitãþi, stabilite prin contractul
colectiv de muncã, perioada de
referinþã se poate stabili pânã la
6 luni.
În plus, sub rezerva legalitãþii
reglementãrilor privind protecþia
sãnãtãþii, din motive tehnice ºi de
organizarea a muncii, perioada de
referinþã poate fi de maxim 12 luni.
Munca suplimentara se
compenseazã prin ore libere plãtite






în termen de 60 zile calendaristice
dupã efectuarea acesteia.
În perioada de reducere a
activitãþii se pot acorda zile libere
plãtite pentru orele suplimentare în
urmãtoarele 12 luni.
Salariaþii ce desfãºoarã
muncã de noapte beneficiazã fie de
reducerea cu o orã a duratei muncii,
fie de un spor de 25% pentru munca
prestatã noaptea.
În cazul în care programarea
concediului de odihnã se face
fracþionat, angajatorul are obligaþia
ca cel puþin o perioadã într-un an
sã fie de cel puþin 10 zile lucrãtoare
de concediu neîntrerupt.





Vulnerabilitatea economicã compromite dreptul la prosperitate în România
Dr. Nedelea Chira PÃRÃLUÞÃ
(Urmare din nr. 527)
Cumularea disponibilizãrilor
din sectorul privat cu cele din
sectorul administrativ a ridicat rata
ºomajului, statistic, la peste 8%, iar,
pentru 2011, se estimeazã un
procent de peste 10%. Comparând
rata ºomajului din România cu cea
din alte þãri, am ajunge la concluzia
cã ne aliniem la cea din Germania,
Franþa, SUA, dar mai micã ca în
Spania etc. În consecinþã, piaþa
muncii nu ar ridica probleme privind
ocuparea forþei de muncã pentru
factorii decizionali. În realitate,
compararea este doar statisticã, dacã
avem în vedere cã în Germania,
Franþa ºi alte state a avut loc o
creºtere pozitivã, iar mãsurile din
partea statului au vizat stimularea
agenþilor economici ºi o politicã
cumpãtatã privind reducerea
venitului. Evaluarea ºomajului din
România scapã din analizã cele
peste douã milioane de emigranþi ºi
tendinþa miilor de persoane de a
pãrãsi þara din cauza crizei ocupãrii
forþei de muncã. Ignorarea celor
douã variabile în analiza stãrii pieþei
muncii ne îndepãrteazã de realitate
ºi ne conduce spre o concluzie falsã
privind rata realã a ºomajului.
Prosperitatea nu poate fi ruptã de
rãspunderea individului de a cãuta
un loc de muncã ºi de a se adapta la
noile cerinþe ale progresului tehnic;
cu o condiþie: sã gãseascã un loc de
muncã. În condiþiile actualei crize
a ocupãrii forþei de muncã, se
prefigureazã apelul insistent din
partea F.M.I. de a modifica Codul

Muncii, aducând drept argument o
mai mare flexibilitate a pieþei
muncii. Ne întrebãm dacã acest
demers nu corespunde concluziei
economistului John Stiglitz cum cã
F.M.I. luptã pentru flexibilitatea
pieþei forþei de muncã, care pare
ceva mai mult decât a face ca piaþa
respectivã sã funcþioneze mai bine,
dar, care, de fapt, este numele de
cod dat în practicã pentru salarii mai
mici ºi protecþie mai redusã a
locurilor de muncã. Validitatea
acestor constatãri se regãseºte în
revizuirea, cu insistenþã, a
actualului Cod al Muncii, care, prin
noile articole introduse, se constatã
cã va conduce la o înrãutãþire a
condiþiilor de angajare ºi protecþie
socialã.
Conºtientizarea rãspunderii
asigurãrii propriei bunãstãri depinde
ºi de politicile statului, de menþinerea
stabilitãþii cadrului legislativ, de
utilizarea eficientã a pârghiilor
monetar-financiare, care sã
stimuleze iniþiativa ºi creativitatea,
sintetic spus, sã asigure acel mediu
propice creºterii ºi dezvoltãrii
durabile, capabil sã furnizeze locuri
de muncã. În caz contrar, asistãm la
falimente, scãderea competitivitãþii,
la permanentizarea ºomajului de
lungã duratã, la deteriorarea calitãþii
forþei de muncã-ºomerã. Rãspunsul
la aceste fenomene îl gãsim în
emigrarea unei pãrþi a capitalului
autohton, în diminuarea investiþiilor
directe strãine, în valurile de
emigrare ºi înrãutãþirea structurii
populaþiei. Reducerea populaþiei
active producãtoare de bunuri
economice ºi, totodatã, consu-

matoare are consecinþe grave asupra
bunãstãrii unei naþiuni. Factorul
demografic este ºi el afectat negativ,
nu numai datoritã emigrãrii forþei de
muncã tinere, dar ºi unei politici de
planificare familialã incoerentã,
inconsecventã ºi nestimulativã.
Criza este, întotdeauna, însoþitã
de fenomene care afecteazã atât
oferta, producþia, cât ºi cererea,
consumul de bunuri economice.
Producþia se contractã în virtutea
faptului cã cererea, la rândul ei, este
supusã unor factori de presiune care
slãbesc capacitatea de cumpãrare a
populaþiei. Creºterea ºomajului,
reducerea veniturilor, politicile de
austeritate, uneori deosebit de dure,
pentru diminuarea deficitelor
bugetare pot avea un efect contrar
de încetinire ºi nu de accelerare a
relansãrii activitãþilor economice pe
termen scurt sau mediu. În
România, þinta supremã, în condiþii
de crizã, s-a fixat, dupã cum am
evidenþiat, în jurul reducerii
deficitului bugetar, trecând pe un
loc secundar sau fãcând abstracþie
de politicile anticrizã, care presupun
revigorarea mediului economic cu
impact direct pozitiv ºi asupra celui
social. În schimb, statele din UE ºi
America de Nord, multe dintre ele
cu un deficit bugetar însemnat, au
pus pe prim plan promovarea de
politici economice cum sunt
investiþiile de stat în infrastructurã,
în unitãþi economice publice,
susþinerea sectorului privat, prin
acordarea de facilitãþi ºi creditarea
lor, prin asumarea rolului statului
de coacþionar, reducerea cheltuielilor administrative în limite
rezonabile ºi disponibilizãri
limitate.

În România, conform comunicatelor la nivel guvernamental, s-au
disponibilizat, din administraþia
publicã, în 2010, în jur de 100000 de
persoane, iar, în urmãtorii doi ani,
urmeazã alte 200000 persoane. Cum
va rãspunde piaþa muncii la aceste
valuri de ºomeri, dacã, pânã în prezent,
nu se întrevãd mãsuri fie de
reconversie, fie de reintegrare. Toate
acestea sunt condiþionate de
capacitatea de relansare a activitãþii
economice, de atragerea investitorilor
strãini, de nivelul de absorbþie a
fondurilor europene, în vederea
modernizãrii ºi creãrii de noi unitãþi
de producþie ºi servicii.
Starea economicã a indivizilor,
care sã le asigure o anumitã
prosperitate, depinde nu numai de
gradul de ocupare, dar ºi de nivelul
venitului personal ºi al consumului,
care au un rol determinant la scarã
micro ºi macroeconomicã. La scarã
micro, individul, cu un venit în
concordanþã cu pregãtirea, efortul
depus ºi ca vehicul de stimulare spre
performanþã, îºi satisface nevoile
economice ºi sociale, care, la rândul
lor, stimuleazã oferta. Reducerea
venitului în mod egalitar ºi la cote
ridicate este o mãsurã de adâncire a
crizei, amânându-se relansarea
economiei. În România, reducerea
salariilor tuturor salariaþilor cu 25%
ºi a altor surse, ce întregeau venitul,
în mod egalitar, a determinat o
scãdere brutalã a capacitãþii de
procurare de bunuri ºi servicii ºi de
achitare a datoriilor în postura de
debitori. Puterea de cumpãrare a fost
afectatã ºi de inflaþie, ce este
apreciatã, pentru 2010, la un nivel de
7,9 %. Coroborarea celor trei factori:
ºomaj-indemnizaþie mai micã faþã de
salariu, decretarea reducerii salariului,

creºterea inflaþiei, la o ratã dublã faþã
de þinta B.N.R. ºi aproape de patru
ori mai mare faþã de media din U.E,
a afectat negativ componente de bazã
ale prosperitãþii. La nivel
macroeconomic, toþi aceºti factori au
erodat cererea agregatã. Conform
datelor I.N.S. cheltuielile pentru
consumul final al gospodãriilor
populaþiei s-au redus, în perioada
întâi, ianuarie  30 noiembrie 2010,
faþã de aceeaºi perioadã din 2009, cu
1,9 %, iar cele ale administraþiei cu
2 %. Reducerea consumului la nivel
macroeconomic a diminuat rolul sãu
de accelerator al investiþiilor ºi al
venitului naþinal. Cumularea tuturor
factorilor, care au pus presiune pe
nivelul veniturilor ºi al consumului,
a determinat o deteriorare a bunãstãrii
prin lãrgirea spaþiului de sãrãcie,
adâncind inegalitãþile, nu numai cele
economic, dar ºi sociale.
Prosperitatea conºtientizatã la nivel
de individ, în condiþiile date din
România, explicã exodul nu numai de
creiere, dar ºi al celor care ºi-au
pierdut speranþa de a gãsi un loc de
muncã, de a fi retribuiþi în
concordanþã cu pregãtirea ºi aportul
sãu la creºterea economicã ºi socialã.
Efectul mãsurilor dure de austeritate
impuse þãrii confirmã, în mod practic,
valabilitatea concluziei lui John
Siglitz cã Europa se va îndrepta spre
un dezastru, dacã insistã pe o politicã
de austeritate în condiþii de crizã.
Prosperitatea depinde ºi de
serviciile furnizate ºi subvenþionate
de cãtre stat, cum sunt învãþãmântul,
sãnãtatea, tehnologiile de informare,
comunicare, de existenþa fondului de
locuinþe sociale, a fondului de
solidaritate. Puterea publicã poate
oferi aceste servicii, individuale ºi
colective, în funcþie de variantele

privind strategia socialã, de
capacitatea de finanþare a bazei
materiale ºi retribuirea personalului,
de lãrgirea sau restrângerea accesului
populaþiei la serviciile respective.
Sectorul public este completat de cel
privat, atât în domeniul educaþiei, cât
ºi în cele prestatoare de servicii, fie
ele individuale sau colective.
În România, de douã decenii,
învãþãmântul este supus reformei,
care, în prezent, este finalizatã prin
adoptarea Legii Învãþãmântului, deºi
a lipsit consensul din partea unor
structuri care trebuie sã participe la
aplicarea ei. Presupunând cã reforma
rãspunde cerinþelor privind pregãtirea
capitalului uman de calitate, se ridicã
problema nivelului finanþãrii.
Reforma, în condiþii de subfinanþare,
nu poate sã-ºi atingã þintele, fie ea
perfectã, deoarece nu este sustenabilã
Reducerea deficitului bugetului de
stat pe seama diminuãrii cheltuielilor
pentru învãþãmânt este contraproductivã, în condiþiile în care
statele UE pun în centrul
competitivitãþii ºi calitatea forþei de
muncã, pe o piaþã
tot mai
concurenþialã În România, finanþarea
a devenit o problemã de confruntare
între cei care înþeleg menirea unui
sistem educaþional modern, susþinut
de cadre didactice pregãtite ºi
retribuite stimulativ, cu o bazã
materialã de calitate, ºi cei care
considerã cã ar fi un domeniu ce poate
sã-ºi desfãºoare activitatea în condiþii
de subfinanþare, cu costuri mici.
Dacã þãri precum Anglia,
Germania, Israel, Franþa, Italia acordã
învãþãmântului o finanþare din
bugetul de stat între 4,6 % ºi 6 % din
P.I.B., statul român acordã acestui
domeniu în jur de puþin peste 3 % din
P.I.B, deºi este prevãzut 6%.

Finanþarea modestã explicã
întârzierea modernizãrii bazei
materiale ºi salarizarea personalului
didactic la graniþa satisfacerii
necesitãþilor ºi chiar sub prin
aplicarea reducerii de 25%. Nivelul
de trai al multor profesori s-a apropiat
de pragul sãrãciei ºi nu al
prosperitãþii.O importanþã deosebitã
are nu numai dimensiunea
cheltuielilor, dar ºi eficienþa utilizãrii
lor, orientarea lor spre domenii care
sã rãspundã exigenþelor unui capital
uman calificat ºi competitive.
Înzestrarea materialã modernã ºi
existenþa formatorului de calitate sunt
factori hotãrâtori în formarea
abilitãþilor profesionale ale tinerilor.
Accesul la educaþie ºi instruire
profesionalã, pe tot parcursul vieþii
active, oferã individului ºansa de a
lucra în domenii de vârf ºi cu retribuþii
importante. Egalitatea ºanselor de a
beneficia de învãþãmânt este un
factor
care asigurã naþiunii
potenþialul uman, viitor participant la
dezvoltarea societãþii. Sub aspect
cantitativ, acest acces este cuantificat
prin indicatorul cuprinderea
populaþiei ºcolare în diferite forme de
învãþãmânt. În România, gradul de
cuprindere în învãþãmânt al populaþiei
ºcolare a fost de peste 76% în anul
ºcolar 2007-2008. Lãrgirea sferei
sãrãciei a determinat creºterea
abandonului la educaþie. La rândul ei,
o educaþie deficitarã întreþine sãrãcia.
Sporirea ºanselor la educaþie este
responsabilitatea individului, dar ºi a
societãþii.
În actualele condiþii ale
concurenþei, care vizeazã tot mai mult
calitatea factorului capital uman, se
impune un nou mod de abordare a
relaþiei dintre puterea publicã,

finanþatoare a educaþiei, institiþiile de
învãþãmânt public ºi privat ºi
întreprinderile beneficiare. O relaþie de
conlucrare ºi armonizare a intereselor
acestor instituþii oferã ºanse mai mari
de adaptare ºi integrare, mai rapidã, a
capitalului uman.
Evaluarea prosperitãþii impune
luarea în analizã a sistemului de
sãnãtate, care are un mare rol în
menþinerea capacitãþii de muncã, ºi
în asigurarea asistenþei medicale
pentru cei care au nevoie. O analizã
comparativã a datelor referitoare la
cheltuielile medicale ne dezvãluie
adevãrate decalaje faþã de nivelul
mediu al UE. România, în 2009, a
repartizat din PIB, pentru sãnãtate,
doar 3%, faþã de media pe UE, care
este de 7,4%. Numãrul medicilor
specialiºti este de 103 la 100000
locuitori, faþã de media UE de 259
la 100000 de locuitori. Subfinanþarea,
care nu asigurã accesul la tehnologii
moderne, starea învechitã a
instrumentelor medicale, salariile la
limite greu suportabile explicã
accentuarea tendinþei de emigrare a
medicilor. Subaprecierea efectelor
negative ale tuturor acestor factori va
genera o înrãutãþire a calitãþii actului
medical. Prosperitatea privitã prin
starea prezentã ºi viitoare a
indicatorilor cantitativi ºi calitativi
devine o speranþã ce nu-ºi mai gãseºte
locul în România pe termen lung.
Îndemnul F.M.I de a continua
mãsurile de austeritate - ºi dacã le
vom continua - mã determinã sã cred
cã devine realã aprecierea lui
J.Stiglitz cã vom ajunge la dezastru.
Sper ca înþelepciunea sã dea de gândit
celor care n-au înþeles, în 2009, cã
economia ºi legile sale proprii nu se
supun voinþei subiective fãrã
discernãmânt.
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Lector universitar dr.
HORIA PÃTRAªCU,

FÃNUª

Catedra de Filosofie,
Facultatea de Relaþii
Internaþionale, Istorie ºi Filosofie

Sentimentul metafizic
al tristeþii

Marþi, 29 martie 2011, ora 18:00, la
Librãria Avant-Garde din Iaºi, a avut
loc lansarea volumului Sentimentul
metafizic al tristeþii de Horia Pãtraºcu,
Editura Trei. La eveniment au luat
cuvântul: prof. dr. Petru Bejan, lect.dr.
George Bondor ºi lect. dr. Horia
Pãtraºcu.
Trebuie sã remarc maniera
personalã ºi atrãgãtoare în care a fost
elaboratã aceastã lucrare, limbajul ei
elevat ºi de o eleganþã aparte. Horia
Pãtraºcu a cãutat sã argumenteze,
într-o manierã destul de clarã, faptul
cã istoria gândirii metafizice stã în
relaþie esenþialã cu unele sentimente
profunde pe care le trãiesc oamenii
de la o epocã la alta. Am motive sã
cred cã lectura acestei cãrþi va
rãspunde sensibilitãþii celor atraºi de
recunoaºterea unor moduri elevate
ale experienþei metafizice, încã
elocvente astãzi. În definitiv, tocmai
acesta pare sã fie un pariu al cãrþii
sale, faptul cã metafizica, în pofida
exaltãrii celor care-i anunþã de la o
zi la alta sfârºitul definitiv, îºi vede
în continuare de drumul ei. Fãrã sã
revinã la pretenþiile ei doctrinare de
altãdatã ºi fãrã sã mai urmeze
modelul discursiv al ºtiinþelor
acestui timp, metafizica îºi
descoperã noi resurse.  Noi ºi,
totuºi, destul de vechi în cultura
europeanã. Or, experienþa unor
dispoziþii afective de limitã, aºa cum
sunt melancolia, acedia, nostalgia ºi
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angoasa, reprezintã una din aceste
resurse. A subliniat, în prefaþa
lucrãrii, ªtefan Afloroaei.
Cine este Horia Pãtraºcu?
Horia Pãtraºcu s-a nãscut în
1976. A absolvit Facultatea de
Filosofie la Universitatea Al.I.
Cuza din Iaºi în 1998. A obþinut
doctoratul în filosofie în cadrul
aceleiaºi universitãþi, cu distincþia
MAGNA CUM LAUDE, în anul
2009. Burse de cercetare la
Salisbury University State,
Maryland, Statele Unite ale
Americii în 2000 ºi 2002; Grant
Comenius  Atena, octombrie 2007,
seminarul Greece: Cradle of the
European Culture from the Antiquity
up to the Recent Times. Este
cercetãtor postdoctoral în cadrul
Facultãþii de Filosofie ºi ªtiinþe SocialPolitice a Universitãþii Al.I. Cuza
din Iaºi, cu un proiect de cercetare
despre relaþia dintre viaþa afectivã ºi
experienþa metafizicã. Actualmente
este lector universitar dr. la
Facultatea de Relaþii Internaþionale,
Istorie ºi Filosofie, Catedra de

Filosofie, Universitatea Spiru Haret
din Bucureºti.
A mai publicat: Sine retractatione
(Junimea, Iaºi, 2000); Despre urât ºi
alþi demoni (Editura Fundaþiei Axis,
Iaºi, 2005): Singur printre români
(Editura Paralela 45, Piteºti, 2010).
Semneazã articole ºi studii în Idei în
dialog, Luceafãrul, Le Grognard,
Revista de filosofie, Hermeneia, Vox
Philosophiae, Curierul Atenei Este
membru al Centrului de Hermeneuticã,
Fenomenologie ºi Filosofie Practicã de
pe lângã Facultatea de Filosofie ºi
ªtiinþe Social-Politice, Universitatea
Al.I. Cuza Iaºi.
Care-i sunt preocupãrile artistice: scriitor, interesat de cultura,
pasionat de lecturã.
Iatã ce scrie Horia Pãtraºcu, pe
blogul sãu, la o zi dupã lansarea
cãrþii la Iaºi:
Trãim într-o culturã a zâmbetului,
a divertismentului, a tratatelor ºi
manualelor de fericire. O epocã prin
excelenþã anti-melancolicã, o epocã ce
discrediteazã orice formã de
melancolizare. Cu toate acestea,
oamenii sunt din ce în ce mai nefericiþi.
Depresia prolifereazã chiar alãturi de
miile de cãrþi care te învaþã cum sã te
vindeci de tristeþe. Pare chiar cã în
absenþa tristeþii oamenii devin tot mai
depresivi. Omul zilelor noastre þine
într-o mânã Reþeta fericirii ºi în
cealaltã Prozac: mod de administrare.

Dar dacã, în ciuda a ceea ce ne
învaþã psihologii, tristeþea este
bunã ºi sãnãtoasã? Dacã existã un
tip de tristeþe care nu doar cã nu
trebuie suprimat, ci dimpotrivã,
cultivat ºi dezvoltat? Dacã tocmai
lipsa acestei tristeþi produce atâta
nefericire azi, o nefericire
zâmbitoare, euforicã, sprinþarã?
Cartea de faþã repune tristeþea în
drepturi, o reabiliteazã aducând
argumente serioase pentru care ea nu
mai poate fi consideratã un semn de
slãbiciune, ci, dimpotrivã, o calitate
a spiritelor înalte ºi puternice, a
oamenilor aleºi. Aristotel însuºi, ne
reaminteºte cartea aceasta, considera
melancolia un semn al genialitãþii.
Tristeþea nu este, ne spune cartea de
faþã, nici opusul fericirii, aºa cum se
crede în cultura noastrã patronatã de
idolii relaxãrii ºi ai dezinvolturii.
Dimpotrivã, tristeþea se conjugã cu
fericirea, la limitã este o fericitã
întristare. Tristeþea nu este nici doar
un sentiment al nimicului 
sentimentul cã nu existã nimic, cã
viaþa este nimic  ci este deopotrivã
un sentiment al fiinþei. Ducând pânã
la capãt experienþa nimicului
prilejuitã de sentimentul tristeþii, afli
în toatã splendoarea ei lumina fiinþei.
Tristeþea este un sentiment metafizic.
N.B.Volumul va fi lansat ºi în
Bucureºti, la Cãrtureºti Verona, la
8 aprilie.

Se fac mâine - poimâine ºase decenii de
când Fãnuº Neagu ne bate în fereastrã cu
boabele de grâu aurit ale verbului sãu. Ne-am
înfierbântat adolescenþa lãsându-ne legãnaþi de
respirãrile sufocate de mister ale Dunãrii ajunsã
la Brãila, de viscolele din Bãrãgan. A spune cã
o frazã pusã de el pe tipsia dimineþii îþi face
ziua sã tremure-n alint ºi sã se îmbrace în straie
de iasomie nu faci decât sã te asemeni tuturor
tinerilor din veacul trecut, de vârsta mea vreau
sã zic, descoperitorii lui Fãnuº prin pagini de
vindecat doruri grele ºi spaime de tot felul.
Mi l-am închipuit umblând cãlare prin
holdele Bãrãganului, cu spicul cât vrabia ºi
trupul ca trestia, pornite spre cer de pe când cei
din vechi se pomenirã cu Darius al lui Istaspe.
Prea sunt fermecate slovele lui ºi prea criptic
sipetul cu imagini ajunse sã rãscoleascã simþiri
ºi gânduri - de nu ºtii sã te fereºti la timp - ca sã
nu te îndemne sã crezi cã verbul lui are
înþelegeri mitice cu dropiile Bãrãganului. Stau
acolo substantive ºi adverbe, adjective ºi toate
cele, note sfinþite ce îºi aºteaptã stãpânul de flaut
pentru a le culege ºi trimite, atinse de mir, spre
sufletul nostru în aºteptare. Ai nevoie de
ochelari pentru a-i putea urmãri mersul
sprâncenelor peste fruntea adumbritã de polen
neºtiut. Altfel, riscul e mare. Vorba lui Fãnuº
doare, de nu arde de-a dreptul, când e sã doarã
ori sã ardã. De ºtii a te aºeza în ceea ce fizicianul
numeºte punctul focal, dacã te laºi binecuvântat
de asemenea plasare în timp ºi spaþiu,
pregãteºte-te sã primeºti drept în faþã botezul
cu roua sfinþitã pe care doar el se dovedeºte în
stare s-o adune picãturã cu picãturã în
aghiazmatarul încãpãtor, cât sã ajungã la
omenirea întreagã.
Mã întreb cum ar fi arãtat, fãrã el, pagina
rezervatã scrisului românesc în Cartea Cãrþilor?
Într-o emisiune de televiziune pentru TvRM,
îi ascultam mãrturisiri de la ªcoala de literaturã
ºi, mai apoi, despre cei dintâi ani de gazetãrie
consumaþi în paginile presei de tineret.
Povestitorul îºi umezea glasul ºi te lãsa sã asculþi
alãturi de el mersul cretei pe tabla din faþa clasei.
A scris de la început cu pãrerea cã atacã o meserie

aruncã nãvodul sã prindã peºti mulþi
 pe când celãlalt, Patriarhul de la
Constantinopole, pescuieºte cu undiþa
câte un cap care va veni la el cu toþi
supuºii lui... Da, foarte interesant...
ªtii? Cam aºa a fost la Nichita, un
nãvod de oameni, domle, lume peste
lume ºi iarãºi lume...
Între timp se apropia amiazul,
soarele ne cam persecuta, se mai
strânsese ceva lume în colivie  dar
Fãnuº cu Mircea Micu tot nu apãreau...
Mai aveam cam o orã, o orã ºi ceva, ºi
se fãcea de 3, puteam sta legal în
grãdinã ºi sã-mi aleg ce masã vreau.
Dintr-o datã, însã, motorul lui Pit a
intrat în funcþiune, el aducându-ºi
aminte cã e fost ºi pãdurar pe vremuri,
ºi pescar ºi vânãtor:
- Sta, stai aºa: pãi... E ca în
Luceafãrul, domle, exact-exact
can Luceafãrul.
- Cum, dom Pituþ, ca-n
Luceafãrul, ce-are Luceafãrul
cu politica papilor ºi a patriarhilor?
 m-am mirat, nu fãrã un oarecare
interes de a adânci discuþia despre
Eminescu (de care, recunosc, eram
plin pânã peste urechi pentru cã toatã
ziua în bibliotecã la asta lucram)...
- Da, da... Ãl de sus pescuieºte
cu mreaja ºi ãl de jos vâneazã cu
laþul, aºa este. ªi Pit a început sã
recite: ªi pas cu pas pe urma ei /
Alunecã-n odaie / Þesând cu recilei scântei / O mreajã de vãpaie : ãsta
e Luceafãrul, iar apoi, Cãtãlin: Cum
vânãtoru-ntinde-n crâng / La
pãsãrele laþul, / Când þi-oi întinde
braþul stâng / Sã mã cuprinzi cu
braþul.... Asta înseamnã cã unul e
pescar ºi celãlalt este vânãtor...Pãi e
ceresc sã fii pescar, domle, e stelar,
e divin... Cum sã fie Sfântul Petru
vânãtor cu arcul ori cu praºtia?! El e
cu mreaja...Noi, pãmântenii,
vânãtorii... Joc de capcane ºi de
întâmplãri, viclenie de vieþuitori
simpli. Da, da, pãi sigur cã da,
Sfântul Petru e pescar de oameni,
cum sã fie vânãtor de oameni?!
Numai noi, oamenii, unii dintre noi...
Ne-am antrenat în zona aceasta
dispreþuind vânãtorii ºi lãudând
pescarii, cu citate chiar din poezia
sa, dar tot nu ºi-a uitat tema de la
care a plecat  ºi a încheiat victorios:
- Voi ºtiþi câtã lume a fost la
Nichita de ziua lui? A fost atâta

lume, atâta lume  cã dacã ai fi luat
o lãdiþã de nisip s-o arunci peste ei,
s-o presari în capetele lor, poftim 
ei bine, nici un fir de nisip n-ar fi
ajuns pe pãmânt! N-ar fi avut loc
sã se strecoare pânã la pãmânt!
Aceasta a fost imaginea lui
Gheorghe Pituþ despre sãrbãtoarea
lui Nichita. Nu voia sã spunã sã a
fost lume multã câtã frunzã câtã
iarbã, ca la o manifestaþie. Nu: voia
sã spunã cã toþi erau foarte strânºi
unul în altul, foarte apropiaþi...
Cã-i apropia Nichita care-i strângea
la propriu în plasa sufletului
sãu...Cã nu fuseserã pescuiþi cu
undiþa opri prinºi cu laþul...
Desigur, ºi de data asta ªtim noi
cine m-a vânat  mai elegant, însã,
ca altãdatã: pe la 3 ºi ceva ºi-a fãcut
apariþia celebrul Marius Petrescu,
bibliotecar, poet, prozator ºi tot ce
mai voia el. Mi-a adus biletul de voie
gata semnat, dându-mi-l discret ºi
explicându-mi cã ºeful l-a fãcut
pentru cã oricum fusesem vãzut ºi
voia sã preîntâmpine orice scandal.
Aºa se face cã din vânãtor deveneam
mai mereu vânat, cã din prieteni
adevãraþi prietenii mei deveneau
simple nade  mai pe româneºte:
momealã care mã þinea în dulce
braconaj intelectual.
(Nu era mare tragedie: tot omul
cu biletele gãsise antidotul, ºi acesta
consta în nesfârºitele gãrzi de
noapte, adicã în fiecare noapte
biblioteca trebuia pãzitã, pe lângã
paznic, ºi de câte un bibliotecar care
avea, pentru aceasta, cinstea ºi
privilegiul sã doarmã pe scaune în
cabinetul Directorului General. O
noapte de gardã echivala cu o zi
liberã  astfel cã chestia cu biletele
devenea frecþie la un picior de lemn,
de fapt: doar cã ne fãcea directori
de noapte peste cãrþi.)
Cred cã astãzi, dacã s-ar aduna
prietenii lui Gheorghe Pituþ la un loc
cu toþii, n-ar fi prea mulþi (poate
n-ar afla toþi, poate unii nu mai sunt,
poate alþii sunt prea departe), asta
i-ar lega: ar sta foarte apropiaþi unii
de alþii, strânºi, n-ar scãpa un
grãunte de nisip printre ei. Pentru
cã, vorbind despre Nichita, de fapt
ºi despre el vorbea.

N.GEORGESCU

ROMÂNII DIN JURUL ROMÂNIEI

Sub genericul ROMÂNII DIN JURUL
ROMÂNIEI, în cadrul Salonului Internaþional de
Carte pentru Copii ºi Tineret (Ediþia a XV-a,
Chiºinãu, 7 - 10 aprilie 2011), vor fi lansate:
 Simion PLÃMÃDEALÃ. DEPARTE 
APROAPE. 100 de poezii româneºti din Kazahstan.
Editura PROMETEU, Chiºinãu  2010;
 Tudor IORDÃCHESCU. HAGI CURDA
(Camâºovca). Un sat românesc din Basarabia
istoricã. Editura PROMETEU. Chiºinãu  2011;
 George DAMIAN, Cãtãlin VÃRZARU.
ROMÂNII DIN BUGEAC PE CALE DE
DISPARIÞIE. O cãlãtorie prin satele româneºti din
sudul Ucrainei. Editura Centrului de Studii pentru
Resurse Româneºti, Bucureºti  2010;
 Adriana ISTUDOR. CUNUNA FIINÞÃRII.
Editura MAGIC PRINT, Oneºti  2010.
Manifestarea va avea loc vineri, 8 aprilie,
ora 14.00, în incinta Bibliotecii Municipale

B. P. Hasdeu din Chiºinãu. Vor participa oameni de
ºtiinþã, de culturã ºi artã, cadre didactice, studenþi ºi
elevi, lucrãtori ai bibliotecilor din Chiºinãu etc.
În cadrul manifestãrii, vor fi vernisate trei
expoziþii: una de carte de profil ºi douã de fotografii:
AI NOªTRI DIN KAZAHSTAN ºi BASARABIA
ISTORICÃ (Autor  V. ªOIMARU).
Deschiderea Salonului Internaþional de Carte va
avea loc la Centrul Internaþional de Expoziþii
MOLDEXPO la 7 aprilie, cu începere de la ora 10.00.
Invitaþi de onoare:
Marius Gabriel LAZURCA, ambasadorul
României în Republica Moldova; Emil RAPCEA,
ambasadorul României în Kazahstan; Vasile
SOARE, ex-ambasadorul României în Kazahstan;
Tudor PANÞÎRU, deputat în Parlamentul României;
Eugen TOMAC, secretarul de stat pentru românii
de pretutindeni.

Neagu UDROIU

ALINA MANOLE:Un succes rãspândit
spre toate punctele cardinale
Data naºterii: 12.12.1984
Liceul de arte N. Tonitza
Universitatea de Arte Bucureºti
Facultatea: Design, specializarea Design Grafic,
2003  2007
Master: Specializarea Design Grafic/ 2007  2009
Membru al Uniunii Artiºtilor Plastici

Pit ºi plasa de pescuit
lasã, apare ea ºi ziaristica,
deocamdatã sã ne mulþumim cu ce
avem. Trebuie sã spun aici cã dupã
1989 Gheorghe Pituþ a susþinut public
aceastã carte ca manual de istorie
pentru elevii de liceu. Este cea mai
adevãratã ºi cea mai frumoasã carte
despre Evul Mediu românesc.
Acum, aici, în colivie, ferindu-mã
de ªtim noi cine (care nu era
niciodatã cel pe care-l bãnuiam), eu
eram pasionat de pândã, mreajã
 ºi arãtam cu citate cã ãºtia nu se
bat, se vâneazã între ei, câºtigã
totdeauna cine a mai abil, mai viclean,
mai bun la capcane...Pit asculta cu
atenþie, rãbdãtor (cum era totdeauna
când fãcea pedagogie cu noi, cei mai
tineri ºi dornici de afirmare prin scris)
 dar nu-l interesa decât un singur
lucru: sã explice cât mai exact, cât mai
real  cât mai plastic, poftim  câtã
lume a fost la Nichita de ziua lui. Eu
nu fusesem, desigur (zona Nichita
era oarecum confiscatã dinspre
Biblioteca Academiei de Grigore
Goanþã ºi grupul sãu, Gigi Foºnet
cum îi ziceam noi pentru cã era într-o
miºcare continuã: ochii, buzele,
muºchii feþei... ºi când tãcea urlau
cuvintele în el, nu ºedea o clipã
locului)  iar Pit, foarte încruntat, voia
nu sã-mi povesteascã, ci sã-mi
sugereze; de fapt, cãuta un cuvânt, o
imagine.
- Iatã, am continuat, cum se
înfruntã Papa de la Roma cu
Patriarhul de la Constantinopol, hai,
dom Pit, cã asta trebuie sã-þi placã:
...se rupeau ºi certau cu acelaºi zel
pentru domnia bisericeascã peste
neamul bulgãresc ºi, precum cel
dintâi aruncase mreaja asupra
vanitosului Ioaniþiu prin titlul de
rege, tot astfel cel din urmã îºi
arunca în alte chipuri undiþa dupã
Asanizii urmãtori ºi dupã
numerosul lor popor.
- Pãi sigur cã da, a spus aproape
automat Gheorghe Pituþ, pãi dacã e
urmaºul lui Sfântul Petru care a fost
pescar...
- Da, domnule, am replicat
aproape victorios (bucuros cã l-am
prins în joc)  dar nu vezi cã celãlalt
pescuieºte cu undiþa?! Ãºtia se
întrec între ei în unelte de pescuit...
- Da, da... Sigur cã da, pãi cum
dacã nu... Adicã Papa de la Roma

Poezie, muzicã, picturã, sculpturi. Citesc din
spusele despre Nichita: Poate mai mult decât
noi toþi din generaþia Labiº, Nichita n-a lãsat
timpul sã curgã pe lângã el zadarnic. Fruntea
lui îngemãneazã pulsaþii din Eminescu ºi linge
tainele cerului, dincolo de sublime cunoaºteri,
unde numai gândul pur, iluminat de zboruri
apologetice, toate spre aripa lui Dumnezeu,
poate pãtrunde ca o mireasmã a inspiraþiei.
ªi despre Sorescu: Marin ridicã poduri
din frunze de aur ºi prin burlanele casei lui,
din mãtase, se revarsã pe cerul pãmântului
floare de curcubeu ºi penele pãsãrilor din
vise. Þineam sã-i avem sub priviri pe toþi trei
- Marin, Nichita ºi Fãnuº, coborâtori din troiþa
unor luni începãtoare de zodii - februarie,
martie, aprilie. Primul venea pe lume într-o
zi de 29 februarie, cel din mijloc pe 31 martie.
Fãnuº Neagu este nãscut pe 5 aprilie.
Aminteam de zâmbrele ce le simþeam dinspre
pagina semnata de Fãnuº. La capãtul acelor zile
ce se lasã cu greu þinute în frâu, adultul din mine
ºi-a potrivit reþeta de liniºte ºi împãcare: vâslesc
cu voluptate luând în piept tornadele clopotelor
de mãtase lãsate de el sã curgã spre noi.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Lumea prin care trecem
...Era prin 1983, vara.
Confiscasem împreunã cu Pit un colþ
de masã în grãdina Uniunii, cred cã
chiar în colivie; de fapt, el aºtepta
sã vinã Fãnuº cu Mircea Micu ºi le
þinea locul  iar eu reuºisem sã
chiulesc de la Biblioteca Academiei
ºi-mi trebuia un loc mai retras sã nu
mã vadã ªtim noi cine ºi sã pârascã
acolo (nu era mare lucru, dar, dacã
mã prindeau, ai mei mã puneau
sã-mi fac B.V.P., adicã bilet de voie
personal, ºi la sfârºitul lunii uneori
chiar îmi reþineau orele din salariu...).
Cãutam sã mã ascund ºi în fapt, ºi în
vorbe: m-am apucat sã-i povestesc
cum traduce Eminescu Istoria
românilor de Eudoxiu Hurmuzaki 
dar sã-i povestesc într-un mod care
credeam eu cã-l ia prin surprindere,
cã aflã lucruri noi care-l vor interesa
ºi captiva: abia îmi fiºasem imaginile
vânãtorii din carte ºi le aveam
proaspete în minte. În compensaþie,
el era preocupat de o imagine proprie,
ºi a început s-o dezvolte:
- ªtii câtã lume a fost la
Nichita? Era, cum sã-þi spun eu, era
aºa de multã lume, tineri poeþi din
toatã þara, dar ºi poetese, ºi ziariºti,
cunoscuþi...Era... n-am vãzut
niciodatã aºa ceva.
Eu o þineam pe-a mea, el pe-a
lui, nu prea se lega nimic iar vinul
foarte diluat (cum îi plãcea lui Pit)
tãia ºi mai mult conversaþia.
- Uite, domnule, (scot eu o fiºã):
Asan îºi aºezase partea cea mai
numeroasã ºi mai destoinicã a oºtirii
în locurile cele mai potrivite, puind-o
sã pândeascã din dosuri ºi ascunzãtori,
ºi peste aceºtia nãvãli Issac orbeºte,
sigur de biruinþã, c-o furie bacanticã,
unde apoi se ºi-ncurcã ca-n iþele unei
mreje de vânat.
Apãruse volumul XIV din ediþia
Eminescu, traducerile ºtiinþifice, dar
lumea
aºtepta
publicistica
eminescianã întreruptã la volumul
IX, ºi scriitorii, mai ales ei, cam
zâmbeau a râde, înþelegând cã ediþia
se bandajeazã cu ce acceptã cenzura
ºi tot amânã zona infern. Încercam,
ºi eu, ca ºi alþi optimiºti, sã arãt în
stânga ºi-n dreapta ce carte frumoasã
a scris Eudoxiu Hurmuzaki, ce
minunat a tradus-o Eminescu în 1876
presãrând-o cu imagini din viitoarea
sa Scrisoarea III  ºi sã sugerez cã

în care peste umãr îþi este urmãrit, analizat ºi judecat
orice semn diacritic, dator sã exprime sens ºi
înþelepciune. Întocmai ca pe dascãlul care, în formula
afiºatã la vedere, nu are voie sã iasã din desenul
exactitãþii ºi al gândului convingãtor. Sunt tentat sã
cred cã din prima lecþie de Abecedar urmãritã în
ºcoala din sat, Fãnuº ºi-a jurat pariul de care nu s-a
despãrþit nicicând: îmbinarea de cãtre ei a acelor
semne, potrivirea lor în cuvinte, propoziþii ºi fraze
sã se producã de fiecare datã altfel. Sã nu semene
între ele ºi sã difere de alþii.
Când literatura ºi-a permanentizat colþii
ºi-a lãsat loc pentru cerneala tipograficã rãsãritã
în arome inconfundabile în aºteptarea zorilor.
La mijlocul anilor 60 purtãtori de peniþã
exersatã în registrele ficþiunii au coborât în
marginea gazonului cu gânduri rebele. Cronica
sportivã a troznit din încheieturi. Noi ni-i aducem
aminte pe trubaduri - Eugen Barbu, Ion Bãieºu,
Constantin Chiriþã, Radu Cosaºu, Ioan Chirilã,
Adrian Pãunescu. Premiantul clasei este, fãrã
dubii, Fãnuº Neagu, cel care a instituit drept
unitate de mãsura în zona celui mai citit gen
publicistic metafora în stare purã. De atunci
încoace, coloane nesfârºite de aspiranþi la glorie
în domeniu sunt terorizaþi de ideea ca în ale
scrisului existã un singur zeu, cu numele ºtiut.
ªi, de aici, dansul insomniilor.
Îmi mãrturisea, asaltat de entuziasmul meu
stârnit de Cartea cu prieteni cã, la un moment
dat, a fost tentat sã scrie ºi o carte cu non-prieteni,
ca sã le zic aºa. L-a descurajat un act contabilicesc
elementar: n-a descoperit atâþia inamici în masa
de cunoºtinþe acumulate într-o viaþã. Astfel cã ne
rãmâne ºansa de a savura Cartea cu prieteni
rechematã în raft de curând, într-o exemplarã
þinutã de Muzeul Naþional al Literaturii Române.
Te privesc de pe coperta doi ochi senini,
întrebãtori (ceva de genul: Ne ºtim de undeva?),
dedesubt pomeþii obrajilor se lasã cãtre buzele
schiþate în zâmbet, ºi ele pornite a ºopti (poate:
Aleargã dupã mine ca sã te prind!).Te uluieºte
lista celor la care s-a gândit ca fiindu-i ºi fiindu-le
aproape, rãmâi dezarmat când vezi cine sunt
fiinþele de care se ºtie legat. Spectacolul începe
dincolo de pervazul primelor orânduiri de gânduri.

Într-o lume a paradoxurilor, mai
pun ºi eu unul pe foc. Vernisaj la
Cercul Militar Naþional. Marele
câºtig al serii nu este autorul
expoziþiei personale, pe care îl
cunoºteam bine deja. Ci o artistã cu
o alcãtuire firavã, dar care ascunde
o forþã greu de bãnuit. Printre
oamenii prezenþi la vernisaj, Alina
Manole este o figurã aparte.
Priveºte aparent detaºatã, dar cu real
interes tot ce este expus pe simeze.
Ca sã înþelegeþi cum gândeºte
Alina Manole, iatã cum se raporteazã

PREMII
Premiul I la concursul ORDA: afiº pentru Ziua
mondialã a proprietãþii intelectuale
Bursa de studiu în anii 2, 3, 4
Premiul 3 la concursul de fotografie Arhitecture
of 21 century, categoria amatori
EXPOZIÞII
Expoziþia de afiºe din cadrul expoziþiei Cele mai
frumoase cãrþi din: România, Cehia, Anglia,
Germania, Elveþia, Galeria Nouã
Expoziþia de afiºe Târgul de carte Bucureºti
2005, Galeriile 3/4, TNB
Expoziþia de afiºe Ziua proprietãþii intelectuale
în sediul Ministerul Culturii ºi Cultelor
Expoziþia de afiºe Books from Holland, Galeria

Expoziþia de afiºe Cinemaiubit, ediþia 2007
Expoziþie de picturã la Hotelul Elizeu, anul 2007
Expoziþie de fotografie la Muzeul Naþional de Arta
al României în cadrul concursului de fotografie
organizat de Century 21: Romania in Century 21.
Arhitectura în România, 2008
Expoziþia de fotografie organizatã de
Danaartgallery la metrou: Ipostaze urbaneContraste, 20.03.-3.04.2010
Expoziþia personalã de picturã de la Opera
Naþionalã Bucureºti, 25 aprilie -7 mai 2010
Expoziþie de instalaþie în Magic Land (curtea
Palatului Cantacuzino) în cadrul SIMN, 26 - 30
mai 2010
Expoziþia personalã de picturã Nuduri Feminine de
la Teatrul Masca, 19 noiembrie  10 decembrie 2010
Participarea cu lucrãri la Târgul European de Artã
Contemporanã ST-ART 2010 din Strasbourg,
Franþa ST-ART, prin DanaartGalley, 25 noiembrie
 29 noiembrie 2010
Expoziþia de picturã OPEN 2011, Alina Manole
ºi Daniela Zbârcea, organizatã de DanaArt gallery,
la La Scena, 9 ianuarie - 20 februarie 2011

la artã: Arta contemporanã mã
influenþeazã în mãsura în care mã
influenþeazã tot ce mã înconjoarã, tot
ce vãd, citesc. Dintotdeauna am
încercat sã am propriul stil de lucru,
chiar dacã de-a lungul anilor am
asimilat multe cunoºtinþe în
domeniul artistic. Cred cã cel mai
mult m-au influenþat profesorii pe
care i-am avut, în special domnul.
profesor Duma, care, deºi era
sculptor, m-a învãþat cã desenul
trebuie realizat ca un grafician  cred
cã dorea sã spunã cã cel mai
important este sã gãseºti mijloacele
cele mai potrivite sã te exprimi, sã
nu rãmâi blocat într-o anumitã
tehnicã. Am început sã caut
lucrãrile sale ºi am descoperit, rapid,
cã toate aceste cuvinte sunt acoperite
cu adevãrat de realitate.

Sãrbãtoarea
echinocþiului
de
primãvarã
Societatea Naþionalã
Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã, sucursala
Ialomiþa, Asociaþia culturalã
ASCULTIALOMIÞA,
Centrul cultural UNESCO
Ionel Perlea Ialomiþa,
Academia Daco-Romanã au
organizat sâmbãtã, 26 martie
2011, la Centrul Cultural
UNESCO Ionel Perlea 
Slobozia un spectacol susþinut
de: Elena Gârbacia ºi Nicolae
Rotaru, Alina Matache,
Grãdiniþa Junior Slobozia,
Ansamblul Folcloric
Doruleþu - Primãria Fãcãieni,
Ansamblul Folcloric
Mugurelu  Primãria
Reviga, cu tema Sãrbãtoarea
echinocþiului de primãvarã,
ediþia a IX-a.
Invitat de onoare a fost
cercetãtorul ºtiinþific
Nicolae Nãcioiu.

Am vãzut, iute, cã artista nu este
blocatã într-o tehnicã anume ºi
a încercat sã se exprime în mai
multe feluri.
Surprinzãtor, pentru unii din
afara fenomenului plastic, este cã
Alina Manole reuºeºte sã fie
autenticã indiferent de ce cale
apucã. Cu alte cuvinte, ne aflãm în
faþa unui personaj care face parte
din categoria unor oameni aparte
 sunt serioºi în toate drumurile lor
ºi au succes spre toate punctele
cardinale.
Dacã nu aþi simþit încã acest
lucru, zilele sunt numãrate pentru
a afla cã existã un artist autentic 
Alina Manole.
A consemnat

Aristotel BUNESCU

Reflecþii sãptãmânale

Fizionomia lãtratului
Se poate spune despre cãþei cã ajung sã semene
cu stãpânii lor, iar faptele nu sunt certate cu adevãrul,
aºa cum puteþi constata plimbându-vã privirea de la
un capãt la altul al leselor ce vã apar frecvent în cale.
Aflaþi mai multe despre cineva uitându-vã la partenerul
sãu canin decât citindu-i CV-ul sau lecturând
recomandãrile primite.
Probabil cã aceia care lucreazã în domeniul
resurselor umane nici nu ar mai trebui sã-ºi piardã
timpul cu interviurile dacã ar solicita o întrevedere cu
patrupedul candidatului. Evaluãrile clasice ar trebui
rezervate pentru cei care nu deþin asemenea însoþitori,
deºi cred cã numãrul celor aflaþi în aceastã situaþie
s-ar diminua sever date fiind ºansele lor mai mici de
angajare.
ªi cum transferul de caracter ºi fizionomie nu þine
seama de rasa lãtrãtorului, putându-se realiza la fel de
bine în cazul celor cu pedigree ca ºi în situaþia celor
fãrã, cei care doresc un loc de muncã ar putea sã adopte
maidanezi, rezolvându-se astfel, în sfârºit, problema
câinilor comunitari.
Dacã ne gândim cã o asemenea formã de
cunoaºtere a celuilalt ar putea fi utilizatã ºi pentru a
începe o prietenie sau, chiar o cãsnicie, nu este foarte
greu sã anticipãm un dezechilibru între cererea ºi oferta
de cãþei, ceea ce, inevitabil, va duce la scumpiri ºi va
garanta profitul întreprinzãtorilor ºi golirea
adãposturilor firmelor de ecarisaj.
Efectele benefice ale folosirii unui asemenea
mijloc rudimentar de comunicare nu se opresc aici: se

vor tãia mai puþine pãduri, deoarece scrisorile de
intenþie ºi cele de amor nu vor mai fi necesare, se va
reduce numãrul divorþurilor, pentru cã nepotrivirea
de caracter va deveni o raritate, ba, se va asigura chiar
pacea în lume, dat fiind faptul cã cetãþenii vor alege
într-o mai mare cunoºtinþã de cauzã, iar politicienii se
vor ºti îndeajuns de bine pentru a soluþiona paºnic
întâmplãtoarele divergenþe.
Statele Unite au abordat într-o manierã vizionarã,
instituind tradiþia ca fiecare preºedinte sã aibã alãturi
un câine

Alexandru LUCINESCU
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Invitaþii pentru studenþii Universitãþii Spiru Haret
la Casa de Culturã a Studenþilor din Bucureºti

AVEM NEVOIE DE SUCCES!
EI NI-L OFERÃ.
Periferic Marele Premiu
al Festivalului
Internaþional de
Film de la
Vilnius

Poeþi români ºi suedezi
la Atelierul de traducere
al ICR Stockholm
Între 29 martie ºi 8 aprilie are loc, pe insula suedezã Biskops Arnö,
cea de-a patra ediþie a atelierului de traducere de poezie organizat anual
de Institutul Cultural Român de la Stockholm. Invitaþii din acest an sunt
Doina Ioanid, Aura Maru, Rãzvan Þupa, Alexandru Vakulovski, Johannes
Anyuru, Ann Hallström, Linn Hansén ºi Pär Thörn. Este prima oarã când
la atelier participã ºi poeþi din Republica Moldova.
Cei opt poeþi îºi vor traduce reciproc versurile în limbile românã ºi
suedezã, poemele lor urmând a fi prezentate publicului, în original ºi în
traducere, pe 9 aprilie, cu ocazia Nopþii Culturale a oraºului Stockholm.
Proiectul este o colaborare între ICR Stockholm ºi Colegiul de creaþie
Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, una dintre cele mai renumite ºcoli
de creaþie din Scandinavia. Fondat în 1958 pe locul unei rezidenþe
arhiepiscopale datând din secolul XIII, colegiul are în prezent peste
200 de studenþi din întreaga Scandinavie.

Laureaþii
Concursului
internaþional
de canto
Maeºtrii artei
lirice  Petre
ªtefãnescuGoangã
Veronica Anuºca
Cea de-a treia ediþie a
Concursului Internaþional de Canto
Maeºtrii arte lirice, dedicatã în acest
an baritonului Petre ªtefãnescuGoangã (1902-1973), artist liric
aplaudat pe toate scenele lirice
importante din þarã ºi strãinãtate, ºi-a
desemnat laureaþii. Cei zece candidaþi
rãmaºi în concurs  dupã cele douã
etape eliminatorii  au interpretat câte
douã arii, la alegerea juriului, din
repertoriul propus de concurent.
Tinerii cântãreþi au fost acompaniaþi
de orchestra ONB, sub conducerea
muzicalã a dirijorului Cristian Sandu.
Juriul: George Crãsnaru 
cunoscut bas-bariton român, Cristian
Sandu  dirijor, Anda Tãbãcaru
Hogea  regizor de operã, Costin
Popa  muzicolog, ºi sopranele de
talie internaþionalã Nelly Miricioiu ºi
Marina Krilovici, preºedinte:
muzicologul Grigore Constantinescu,

a hotãrât acordarea urmãtoarelor
premii:
PREMIUL I: Veronica Anuºca
(sopranã, România)
PREMIUL II: ex-aequo Jean
Kristof Bouton (bariton, Canada);
Iurie Maimescu (bas-bariton,
Republica Moldova)
PREMIUL III: Igor Þurcan
(tenor, Republica Moldova)
MENÞIUNI: Emanuela Pascu
(mezzosopranã,
România);
Alexandru Aghenie (bariton,
România)
PREMII SPECIALE
 Premiul Uniunii Criticilor
Muzicali: Alexandra Tãrniceru
(sopranã, România)
 Premiul special al revistei de
muzicã clasicã MELOS: Veronica
Anuºca si Jean Kristof Bouton
 Premiul Colla Parte - premiu
acordat de prof. univ. dr. Viorica
Rãdoi - (de acompaniament):
pianistul Mihai Murariu.

Coregraful român Manuel Pelmuº
- turneu în Suedia
Manuel Pelmuº, nume reprezentativ pe scena internaþionalã a
dansului contemporan, va aflã, în
perioada 31 martie  17 aprilie,
într-un turneu în Suedia, la invitaþia
ICR Stockholm. Coregraful român
va susþine, în premierã suedezã,
spectacolul solo preview în douã
dintre cele mai importante centre de
dans, Inkonst, din Malmö, ºi Weld,
din Stockholm, ºi va conduce, tot
la Stockholm, un workshop adresat
dansatorilor ºi coregrafilor
profesioniºti.
De asemenea, Manuel Pelmuº va
susþine o conferinþã despre practica sa
la sediul centrului Weld ºi va prezenta
spectacolul Romanian Dance
History, alãturi de Florin Flueraº si
Brynjar Bandlien, la întâlnirea anualã
a reþelei IETM (International Network
for Contemporary Performing Arts),

care în acest an se va desfãºura la
Stockholm.
Manuel Pelmuº este unul dintre
cele mai reprezentative nume
româneºti pe scena internaþionalã a
dansului contemporan. Producþiile
sale, printre care: Outcome, Punct
Fix, Still Lives, The Gate of the
Kiss, au fost prezentate pe scene de
teatru, galerii ºi festivaluri de renume
precum Tanz Im August din Berlin,
TanzQuartier din Viena, deSingel din
Anvers ºi Judson Church din New
York. În anul 2000 Manuel Pelmuº a
înfiinþat împreunã cu Brynjar Bandlien
compania de dans Bandlien/Pelmus cu
sediul la Sandefjord în Norvegia.
Spectacolul preview a fost desemnat
drept cea mai importantã producþie a
stagiunii 2006-2007 de cãtre criticul
austriac Helmut Ploebst, în revista de
specialitate Ballettanz International.

Silviu ªERBAN
Împãcarea cu sine, cu
neîmplinirile ºi greºelile trecutului,
este cea mai dificilã sarcinã a
oricãrui om, mai ales dacã se
întrezãreºte sfârºitul, iar Bergmann
exploreazã aceastã chinuitoare
confruntare cu sine în Fragii
sãlbatici
(Smultronstället).
Imaginara cãlãtorie în trecut este
prilejuitã de o cãlãtorie realã: Isak
Borg (interpretat de legendarul
regizor suedez Victor Sjöström), un
medic septuagenar cu o carierã
profesionalã exemplarã, urmeazã sã
primeascã o diplomã de onoare din
partea Universitãþii din Lund ca
urmare a îndelungatei sale activitãþi
practice, dar mai ales teoretice, în
slujba medicinei. În drumul spre
Lund Isak este însoþit de o serie de
personaje care vor declanºa diverse
episoade de reîntâlnire ºi reevaluare

Pentru toþi cei care învaþã la Universitatea Spiru Haret, iatã, în rândurile urmãtoare, invitaþii greu
de refuzat la Casa de Culturã a Studenþilor din Bucureºti (CCSB). Dacã eºti tânãr ºi te intereseazã
teatrul, arta medievalã, folclorul, arta fotograficã sau limbile strãine, psihologia sau filozofia, dacã
vrei sã cânþi sau sã studiezi un instrument muzical, dacã vrei sã faci primii paºi în autoapãrare, sau
îþi place sã te angrenezi în diverse forme de petrecere a timpului tãu liber, poþi sã mergi în Calea
Pleveni, la nr. 61. Acolo, le gãseºti pe toate.
Pentru a afla mai multe amãnunte despre programele CCSB, am realizat un interviu chiar cu
directorul acestei instituþii, domnul Paul Bordaº, om cu o experienþã de 15 ani în domeniu.

Filmul Periferic, în regia lui
Bogdan George Apetri, a obþinut
Marele Premiu al Festivalului
Internaþional de Film de la Vilnius,
cel mai important eveniment de gen
din Lituania. Trofeul i-a fost
înmânat joi seara, pe 31 martie, concurat în competiþia principalã,
producãtorului asociat al peliculei, intitulatã New Europe - New
Mihaela Popescu. Periferic a Names, cu 11 producþii europene.

Jacob
se hotãrãºte sã
iubeascã succes la
publicul german
Recent a apãrut la editura
münchenezã C.H. Beck noul roman
al scriitorului Cãtãlin Dorian
Florescu, originar din Timiºoara,
stabilit în Elveþia, la Zürich: Jacob
se hotãrãºte sã iubeascã) a fost
bine primit de critici ºi de public.
Jacob se hotãrãºte sã iubeascã
este un roman a cãrui acþiune se
petrece, ca ºi în romanele anterioare
 Vremea minunilor, Drumul scurt
spre casã, Maseurul orb ºi Zaira 
din nou în mare parte în România,
adicã în Banatul pe care l-a pãrãsit în
adolescenþã.
Prima frazã în Jacob se decide
sã iubeascã, sau Jacob hotãrãºte sã
iubeascã,(titlul românesc încã nu
existã) este În orice furtunã se
ascunde dracul, plecând de la o
superstiþie a românilor din anumite
regiuni, cã dracul se ascunde de ochii
lui Dumnezeu în furtunã. Dacã un
elveþian mi-ar spune o astfel de frazã,
sau un neamþ, dacã s-ar coborî la
acest nivel de realism magic, de
mixturã între realitate, ficþiune,
suprarealitate, supra-realism, atunci
le-aº lua cu mare plãcere, dar acest
lucru nu se întâmplã, deci mã duc
acolo unde le gãsesc: la sursã, a
spus autorul într-un interviu pentru
Deutsche Welle.

Naþionala
de fotbal
Under 17
a României
s-a calificat la
EURO 2011
Echipa naþionalã de fotbal a
României Under 17 a obþinut
calificarea la Campionatul
European. Turneul final va avea loc
în Serbia, între 3 ºi 15 mai. Primele
trei formaþii din fiecare grupã vor
obþine automat calificarea la
Campionatul Mondial Under 17 din
Mexic (18 iunie - 10 iulie 2011).

Români
la Festivalul de film
East End din Londra
România este invitata specialã
a Festivalului de film East End, al
doilea mare festival londonez ,aflat
anul acesta la ediþie aniversarã.
Desfãºurat între 27 aprilie ºi 2 mai,
festivalul cuprinde un program
consistent de evenimente culturale
româneºti, organizat la iniþiativa ºi
în parteneriat cu Institutul Cultural
Român din Londra. Importanþi
regizori, actori ºi muzicieni români
vor fi invitaþii de onoare ai
festivalului, a cãrui perioadã de
desfãºurare coincide cu nunta
regalã britanicã - moment de mare
vizibilitate ºi interes mediatic.
Proiectul face parte dintr-o
serie menitã sã promoveze filmul
românesc contemporan în 2011,
deschisã la Belfast în ianuarie,
continuatã la Dublin în februarie
ºi care va mai cuprinde douã
proiecte similare, organizate la
Reykjavik ºi Edinburgh.
Secþiunea româneascã din
cadrul festivalului East End vine
dupã ce anul trecut premiul pentru
debut a fost acordat filmului
Francesca, Bobby Pãunescu
devenind regizor în rezidenþã în
cadrul ediþiei din acest an.
Cu aceastã ocazie, douã dintre
cele mai aºteptate filme româneºti
vor avea premiera în Marea Britanie:
Periferic, de Bogdan George Apetri,
ºi Principii de viaþã, de Constantin
Popescu, iar alte douã filme, deja
recunoscute pe plan internaþional,
vor fi prezentate în premierã
londonezã: Marþi, dupã Crãciun, de
Radu Muntean, ºi Morgen, de
Marian Criºan. Cele patru
lungmetraje vor fi însoþite de patru

urmãtorul moment al dezvelirii unei
pãrþi a configuraþiei sufleteºti a lui
Isak. Bãtrânul aratã dezinteres
pentru neînþelegerile dintre
Marianne ºi fiul sãu. Isak tresare
însã atunci când nora îi aratã faptul
cã îi cunoaºte faþa ascunsã a
sufletului, un om egoist ºi aspru cu
ceilalþi ce se ascunde în spatele
bunelor maniere, dar mai ales când
aflã cã este urât de fiul sãu Evald.
Devoalarea atinge un punct mai
sensibil cu ocazia reveriei de care Isak
este stãpânit revãzând locurile
copilãriei. Locul unde creºteau fragii

Smultronstället
(Ingmar Bergman, 1957)

Incursiune în
propriul trecut
sau cãlãtorie
spre sine însuºi
sãlbatici este uºa prin care Isak intrã
pe tãrâmul amintirilor. Acolo retrãieºte
un moment delicat al tinereþii sale, cel
al pierderii iubitei sale Sara (Bibi
Andersson) Reveria bãtrânului este
întreruptã de apariþia compensatoare
a unei Sara moderne (jucatã de aceeaºi
actriþã, Bibi Andersson) care,
împreunã cu doi prieteni, îl vor însoþi
pe Isak pânã la Lund.
O nouã breºã, ce se va amplifica
prin declanºarea celui de-al doilea
coºmar, este generatã de situaþia

dintre cele mai bune scurtmetraje
româneºti recente: Colivia, de
Adrian Sitaru, Grand Cafe, de
Bogdan Mihãilescu, Stopover de
Ioana Uricaru, ºi Strung Love, de
Victor Dragomir. De asemenea, în
cadrul secþiunii româneºti, festivalul
va proiecta ºi documentarul Out of
the present, realizat în 1995 de
Andrei Ujicã.
Potrivit comunicatului ICR
Londra, toate filmele vor beneficia
de prezenþa regizorilor sau actorilor
principali, ce vor rãspunde
întrebãrilor publicului, iar actriþa
Monica Bîrlãdeanu este invitatã ca
membru în juriul din acest an.
Regizorii Bogdan George Apetri,
Marian Criºan, Radu Muntean,
Bobby Pãunescu, Andrei Ujicã ºi
criticul de film Mihai Fulger vor
participa la o masã rotundã despre
cinematografia româneascã recentã,
moderatã de criticul de film britanic
Ed Lawrenson.
Un eveniment special în cadrul
festivalului îl reprezintã proiecþia în
premierã britanicã a filmului mut
Manasse, regizat în 1925 de Jean
Mihail, cu muzicã live compusã ºi
interpretatã de grupul britanic Minima.
Secþiunea româneascã include ºi
un eveniment muzical românobritanic de amploare, Transylmania,
ce va avea loc în Village
Underground, club prestigios
londonez cu o capacitate de peste 600
de locuri. Capul de afiº al serii este
formaþia Urma, ce îºi va promova cu
aceastã ocazie al patrulea album Lost
End Found. Alãturi de ei, vor fi pe
scenã Addictive TV, Nico de
Transilvania ºi DJ Si Begg.

- Domnule director, vã rog sã prezentaþi, pentru
început, care sunt piesele de rezistenþã pentru
palmaresul CCSB în anul 2010 ?
- Ca la orice palmares, venim ºi noi cu ce avem
mai bun în faþã, apoi cu cele care sunt bune sau mai
puþin bune. La capitolul mai puþin bune stãm cam prost.
Sigur cã piesa de rezistenþã este Marele Trofeu al
Festivalului Internaþional de Artã Coralã de la Ohrid,
Macedonia, obþinut de Grupul Coral Sound, condus
de dirijorul Voicu Popescu. Dar, nu trebuie omis faptul
cã tot pe acest portativ se regãseºte activitatea Teatrului
Studenþesc Podul, condus de profesorul regizor
Cãtãlin Naum. Tot aici putem alinia Ansamblul
folcloric Doina ºi pepiniera Doiniþa, cu participãri
internaþionale la Youth International Festival Aberdeen,
Scoþia, ºi în Turcia, la Festivalul Internaþional de
Folclor pentru Tineret. Dacã ne întoarcem la noi în
þarã, sunt locurile 1, 2, 3, premiile speciale ºi menþiunile
obþinute de studenþii care activeazã în cercurile ºi
cluburile de la CCSB. Tot ca piese de rezistenþã sunt
proiectele, care au depãºit, ca rezonanþã, Centrul
Universitar Bucureºti. Aici, putem enumera, Festivalul
Naþional Studenþesc de Teatru al Absurdului Eugene
Ionesco, Curtea Comedianþilor, Fotogeografica
sau Romania Student Tour. Subliniez faptul cã o
vizibilitate accentuatã au înregistrat proiectele
Fotogeografica ºi Romania Student Tour, prin care
se deruleazã o amplã campanie de redescoperire ºi
promovare a valorilor patrimoniului natural ºi cultural,

Teatrul Studenþesc Podul

Paul Bordaº s-a nãscut în data de 16 iunie 1972,
la Roman, judeþul Neamþ.
Are studii de manager proiect cultural,
impresariat artistic, managementul activitãþilor din
turism, master ºi este licentiat al Facultãþii de
Geografie, Universitatea Bucureºti. Este doctor în
geografie, cu teza Inflenþa factorilor fizico-geografici
în formarea ºi dezvoltarea oraºelor din România.
A iniþiat:
- Fotogeografica  Concurs Naþional de
Fotografie pentru Tineret, ediþiile I XV (1997 
2011);
- EcoStud - Program de conºtientizare ºi
instruire a tinerilor - dezbateri publice;
- Romania Student Tour  Program de
redescoperire ºi promovare a patrimoniului cultural
ºi natural al Romaniei prin intermediul studenþilor;
- Târgului Naþional de Turism pentru Tineret,
ediþiile I-V.
- Numeroase alte manifestari cultural-artistice
si educative.
Este cãsãtorit cu Mariana Bordaº ºi au o fetiþã,
Ecaterina.
Are ca hobby-uri, printre altele, turismul,
teatrul, literatura, arta fotografica, istoria ºi sportul.
absolvenþi. Mã bucur când îi vãd pe cei ajunºi la vârsta
pensionãrii cã îºi aduc aminte de Casa de Culturã.
- Sã trecem acum la anul 2011. Care sunt
prioritãþile sale ?
- Pentru 2011 spun puþin mai apãsat cã doresc sã
fortific palmaresul din 2010. Este un an pe care vreau
sã îl dedicãm artelor teatrale. Aici avem un teatru, multã
lume nu ºtie cât de mult se investeºte într-un teatru. Este
un teatru studenþesc Podul, dar nu numai. Mai avem
o trupã de teatru, Compania de Artã «Studio24», care
abordeazã pe spaþii neconvenþionale. Am început în
forþã, încã din luna ianuarie, o stagiune plinã de premiere,
se vede în programul nostru pe internet, www.ccs.ro.
Apoi sunt artele vizuale, fotografia. Dacã
Fotogeografica este o maºinãrie care funcþioneazã de
15 ani, România Student Tour este o bijuterie la
îndemâna noastrã. Este un proiect cu care facem anumite
investigaþii, sã le spun, asupra trecutului spaþiului
românesc aºa de blagoslovit încât unii uitã de el Aici
avem multe surprize de dezvãluit. ªi, nu în ultimul rând,
concerte ºi spectacole de calitate.
- Ce condiþie trebuie sã îndeplineascã un lider de
instituþie, pentru a avea un succes garantat ?
- Exerciþiul managerial într-o funcþie de director
al unei instituþii de culturã nu poþi sã-l practici dacã
nu te implici trup ºi suflet. Nu îþi iese nimic altfel,
pentru cã e ceva care vine din interior. S-au mai
încercat uneori experimente, care au eºuat din cauza
lipsei de experienþã, a lipsei de vocaþie sau a lipsei
dedicaþiei. În poziþia de manager cultural nu poþi fi
catapultat, îþi trebuie ani de muncã, trebuie sã treci prin
toate etapele procesului cultural, sã înþelegi acest
fenomen ºi sã fii ataºat de creatori, fie ei regizori,
coregrafii, muzicieni, pictori, fotografi s.a.m.d. Chiar
ºi de public. Trebuie sã crezi în ceea ce faci.
- Pentru final, sã facem un exerciþiu de imaginaþie.
Sã presupunem cã fata dumneavoastrã este acum mare,
studentã. La ce cerc o sfãtuiþi sã meargã la CCSB ?
- În primul rând, i-aº spune cã s-a întâlnit cu
Gianina Corondan. Gianina, care este printre
fondatorii ºi susþinãtorii Asociaþiei Teatrul Studenþesc
Podul, fãcea o emisiune la TVR. I-a luat primul
interviu la vârsta de trei luni. Prima întrebare a fost
ce pãrere are despre fotbalul românesc. Desigur, a
fost un rãspuns pe mãsurã, puternic ºi sãnãtos. Pentru
cã avem o plajã largã de acþiune ºi o paletã variatã de
activitãþi, nu o sã îi fac recomandãri. Nu vreau sã
impun ceva, vreau sã meargã acolo unde este atrasã,
unde se regãseºte.
- Vã mulþumesc frumos.

cataloagele de la cele douã proiecte primind aprecieri
lãudabile la Festivalul Internaþional Studenþesc de la
Varºovia, cu reprezentanþi din 16 þãri europene, dar ºi
de la ambasade, institute ºi organizaþii culturale din
Bucureºti ºi din þarã. Rememorez tot aici Curtea
Comedianþilor, cu turniruri la Râºnov, Braºov,
Sighiºoara, Bucureºti ºi Festivalul Dragolentin, douã
proiecte ce readuc în actualitate crâmpeie din timpuri
trecute ºi uneori chiar uitate. Aici se regãsesc momente
de muzicã tradiþionalã, muzicã cultã veche, numeroase
scenete, din perioada Evului Mediu ºi apoi din epoca
modernã. Tot ca reuºitã din 2010 este proiectul Europa
la noi acasã, a treia ediþie. Este vorba de perioada
1-10 mai, zece zile dedicate studenþilor, care se
pãstreazã în fiecare an. Un alt proiect este Bazar
cultural, care cuprinde de toate, ºi la noi, slavã
Domnului, se gãsesc din belºug, cam tot ce avem în
artele teatrale, vizuale, muzicã bunã, de la apreciaþii ºi
cunoscuþii cantautori pânã la tinerele talente, care se
lanseazã ºi relanseazã. Mã gândesc acum la un alt proiect
numit Rampa de lansare. Are o desfãºurare bilunarã.
Este un proiect care a prins ºi el rãdãcini. Un alt proiect
Medaliat cu bronz la Europenele
frumos, îmi place sã spun frumos, este Mica sãptãmânã
din 2010, de la Baku, luptãtorul român
ªtefan Gheorghiþã a obþinut medalia de bronz ºi la Campionatele Europene de muzicã veche. Aici sunt invitate trupe, formaþii, cu
de lupte, desfãºurate, în acest an, la Dortmund (Germania), la stilul liber, acest gen de cãutãri în cultura de tip medieval. Pânã
acum am produs acest eveniment în timpul toamnei, dar
categoria 84 de kg.
se pare cã acum o sã fie de douã ori pe an.
Mergem mai departe ºi avem în palmares un capitol
în domeniul educaþiei nonformale, care este foarte
activ. Avem la Casa Studenþilor proiecte cum sunt
training-urile, cursurile ºi seminariile pentru adaptarea
la viaþa socialã. Trecerea de la formal cãtre cadrul
muncii este de multe ori abruptã. Atunci facem reuniuni
conflictualã afiºatã de
pentru formarea formatorilor, pentru pregãtire ºi
cuplul conjugal, întâlnit în
reconversie profesionalã, care sunt binevenite.
urma accidentului rutier,
Partea de divertisment este componenta cea mai
imagine pe care Isak o
dinamicã, ce sta la baza organizãrii de concerte ºi
resimte acut, rãscolind
spectacole de rock, pop, folk, jazz, percuþie, muzicã
dureri vechi legate de
de camerã, coralã, atât la sediul nostru, dar ºi în afarã,
nereuºita propriei cãsnicii.
prin diverse colaborãri. Mã refer la colaborãrile fie cu
Conflictul dintre soþ ºi soþie
instituþia care ne patroneazã  Autoritatea Naþionalã
nu va fi agreat nici de nora
lui Isak, ea însãºi gãsindu-se
pentru Sport ºi Tineret  dar ºi cu instituþii culturale
într-o situaþie similarã, ceea
sau la solicitarea organizaþiilor neguvernamentale. ªi
ce va determina repudierea
aici, prioritar, mã refer la organizaþiile studenþeºti.
celor doi ºi îndepãrtarea lor:
- Cine poate sã vinã la activitãþile CCSB ?
Marianne le cere sã coboare
- Activitãþile sunt nu numai pentru studenþi, ci ºi
Interviu realizat de
din maºinã.
pentru alte categorii socio-profesionale, de exemplu
Aristotel
BUNESCU
În fine, punctul
culminant al devoalãrii eºecului vieþii
finalul filmului poate sugera o
personale este atins odatã cu cel
de-al doilea coºmar, în care nereuºita asemenea împãcare. Cu atât mai mult
cãsniciei lui Isak va fi explicitatã. cu cât este urmat de o ultimã reverie,
Cele douã personaje ce întruchipaserã de data aceasta liniºtitoare: Isak
modelul unei cãsnicii dezastruoase, bãtrân, þinându-se de mânã cu Sara,
izgonite din realitate, vor reveni prin iubita pierdutã în tinereþe, îºi revede
intermediul irealului. Bãrbatul, pãrinþii tineri în locul copilãriei sale.
Alman (Gunnar Sjöberg), apare în
Locul unde cresc fragii sãlbatici
cadrul visului ca examinator al (aºa cum ar suna o traducere literalã
competenþelor medicale ale lui Isak, a titlului filmului) semnificã atât
ºi totodatã ca acuzator al acestuia de locul gãsirii primei iubiri, dar ºi al
aceleaºi culpe de care mai fusese pierderii acesteia, însã este ºi locul
învinovãþit: nepãsare ºi egoism. unde Isak întâlneºte o nouã Sara,
Acuzaþiile sunt aduse de soþia promisiunea unei noi vieþi poate, o
bãtrânului medic, moartã de mulþi ani,
tânãrã care la despãrþire îi va declara
dar pe care Isak are ocazia s-o revadã
într-o imagine durerosã: cea în care cã, deºi nu ºtie pe cine sã aleagã
aceasta este sedusã de amantul ei. dintre cei doi prieteni ai sãi, ea pe el
Alman îi comunicã în finalul visului îl iubeºte cu adevãrat.
* * *
ºi pedeapsa: singurãtatea.
Urmãtoarele trei filme vor
Desluºirea propriului sine în
adevãrata sa înfãþiºare îl convinge pe ocaziona întâlniri deosebite cu trei
Isak sã se schimbe, atâta cât mai e mari ºcoli ale cinematografiei
timp. Este poate ultima ºansã a unui mondiale: sovieticã, ceho-slovacã ºi
om aflat în pragul morþii sã se împace polonezã. Pentru început Einsenstein
Grupul Coral Sound, condus de dirijorul Voicu Popescu,
cu trecutul ºi, totodatã, cu cei ce-l ºi. Bronyenosyets Potyomkin
a obþinut Marele Trofeu al Festivalului Internaþional de Artã Coralã de la Ohrid, Macedonia, ediþia 2010
înconjoarã. Zâmbetul de pe faþa sa din (Cruciºãtorul Potiomkin).

ªtefan
Gheorghiþã,
bronz la
Europenele
de Lupte

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
a trecutului: nora însãrcinatã
Marianne (Ingrid Thulin), aflatã în
pragul despãrþirii de fiul sãu Evald
(Gunnar Björnstrand), un grup de
trei tineri autostopiºti plecaþi în
vacanþã, ºi un cuplu conjugal aflat
într-o continuã ºi supãrãtoare
disputã pe care îl transportã o bucatã
de drum ca urmare a unui accident
în care maºina acestora fusese
avariatã. Deºi Isak pare a fi la
capãtul unei vieþi împlinite,
Bergman devoaleazã puþin câte
puþin tumultul afectiv tenebros pe
care îl ascundea rãceala, egoismul
ºi nepãsarea afiºate. Dar, în special,
cele douã coºmaruri, unul înainte de
plecarea spre Lund, celãlalt, în
timpul cãlãtoriei, semnaleazã rãnile
ascunse ce nu aveau puterea sã
doarã decât în vis.
O primã breºã în psihicul atent
confecþionat este relevatã de
coºmarul din noaptea premergãtoare
plecãrii. Acum are loc o primã
punere sub semnul întrebãrii a vieþii
ce urma sã se încheie. Imagistica din
cadrul coºmarului musteºte de
simboluri, toate, de la ceasul fãrã
limbi, ce nu indica nicio orã, pânã la
întâlnirea cu imaginea propriului
cadavru ce încearcã sã-l tragã pe Isak
cel viu în interiorul sicriului,
trimiþând cãtre ideea pe care însuºi
Isak va îndrãzni s-o rosteascã mai
târziu, dupã cel de-al doilea coºmar,
într-un dialog cu Marianne: E ca ºi
cum ar trebui sã-mi spun ceva ce
n-aº vrea sã aud când sunt treaz cã
sunt mort, deºi încã în viaþã.
Primul dialog cu Marianne,
imediat dupã plecare, este

Paul Bordaº,
omul potrivit la locul potrivit
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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.
LUNI  4 aprilie 2011
Emisiune de Dumitru Lupu
06:00 Promo USH
08:30 Virtuþi ºi vicii.
06:05 Cronica scepticului (r)
Emisiune de Alexandru Lucinescu
06:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
09:00 Românul, cetãþean european.
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Cristina Pãiuºan-Nuicã
Emisiune de Dumitru Lupu
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
08:30 Parodi Press. Emisiune de Nicolae Iliescu
Spiru Haret
09:00 Nimic fãrã lege.
13:00 Muzart.
Emisiune de Florin Fãiniºi
Emisiune de Dumitru Nicolae
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Spiru Haret
Alexandru Oproiu la dispoziþia dvs.
13:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
Spiru Haret
Dumitrache la dispoziþia dvs.
18:30 Mama, tata, ziarele ºi eu.
14:58 Promo USH
Emisiune de Viorel Popescu
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
19:00 Lumea vãzutã de aproape.
Spiru Haret
Emisiune de Neagu Udroiu
18:30 Stagiunea muzicalã TVRM.
20:00 Noi consumatorii.
Emisiune de Stela Cristea
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
19:00 Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Circulaþi, vã rog.
19:30 Stele de mâine.
Emisiune de Cãtãlina Barbu
Emisiune de Dumitru Lupu
21:00 Academica  Economia pentru cine?
20:00 Contrapunct. Emisiune de George
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Marinescu Simona ªerban
22:00 Lumea sporturilor.
21:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Cristina Matei
Emisiune de Alexandru Mironov
22:30 Film documentar  Filme, filme, filme
22:00 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici 23:00 Contrapunct. Emisiune de George
22:30 Film documentar  Tehnologia azi
Marinescu Simona ªerban
23:00 Film documentar  Teruel
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret(r)
Spiru Haret (r)
04:00 Istoria cu învãþãturã (r)
04:00 Film documentar (r)
05:00 Academica ªtiinþã (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MARÞI  5 aprilie 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 Film documentar  Globe spin
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.
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
20:00 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:30 Nocturna. Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Ani de liceu. Emisiune de Teodora Zincã
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 În cãutarea folkului pierdut (r)

TVRM Cultural

LUNI  4 aprilie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Cronica scepticului (r)
07.00 Echipele Gusti (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 Academia copiilor (r)
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  5 aprilie 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
Fitzgerald (SUA, 2002)
11.30 Agricultura ºi alimentaþia (r)
12.30 Scrisori de acreditare (r)
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)
19.30 Comorile oraºului
20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
20.30 Nocturna  direct

JOI  7 aprilie 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
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)

22.00 Generaþia în teniºi  arhivã
23.00 Teatrul în fotoliul de acasã
00.00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
01.00 Academia copiilor (r)
02.30 Invitatul de la ora 13 (r)
03.30 Nocturna (r)
05.00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)

MIERCURI  6 aprilie 2011
06.00 Stele de mâine (r)
06.30 Românul, cetãþean european (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  7 aprilie 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)

VINERI  8 aprilie 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 Scena ca istorie.
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 Comorile oraºului.
Emisiune de Cezar Lungu
19:30 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu Simona ªerban
21:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:00 Performeri în arenã.
Emisiune de Mugur Popovici
22:30 Cinefilia.
Emisiune de Daniel Paraschiv
23:30 ªlagãr fix.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
00:00Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret (r)
04:00 Film documentar (r)
05:00 Panteon (r)
05:30 Atelier TV studenþesc (r)

SÂMBÃTÃ  9 aprilie 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
11:00 Academia copiilor.
Emisiune de Irina Haideþ
12:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
12:30 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
12:57 Promo
13:00 En garde!
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Un actor în culise.
Emisiune de Viorel Popescu
14:30 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Magazin de weekend.
Emisiune de Marius Voicu
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
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

20.00 Mama, tata, ziarele ºi eu
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  8 aprilie 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)
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  9 aprilie 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)

21:30 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film artistic  ªarpele alb (China)

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

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  10 aprilie 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 Mioriþa Got
09:30 Basmele copilãriei.
Emisiune de Carmen Fulger
10:30 Idei în dialog.
Emisiune de Corneliu Toader
12:00 Starea de duminica.
Emisiune de Sorin Bejan
12:30 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
13:30 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional. Emisiune de Ioan Filip
14:00 ªlagãr fix.
Realizator Sorin Lupaºcu
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Scrisori de acreditare.
Emisiune de Mihaela Mihailide
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM organizate de Societate
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie
ªtiinþã si Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Ieri ºi azi.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
22:30 Film artistic  Jack London (SUA) 1943
Conform reglemetãrilor CNA filmul poate fi vizionat
de copii cu acordul pãrinþilor; Genul: aventuri /
autobiografic; Regia: Alfred Santell; Distribuþie: Susan
Hayward; Michael OShea; Filmul prezintã episoade
din viaþa scriitorului

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

*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii
pentru sesiunea de examene. Emisiunea este
realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

09.30 Academia copiilor
11.00 Lumea vãzutã de aproape
12.00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
13.00 Invitatul de la ora 13 (r)
14.00 Scrisori de acreditare
14.30 În cãutarea folk-ului pierdut
15.30 Gândeºti, deci exiºti
16.00 Adevãratele stele
17.30 Virtuþi ºi vicii (r)
18.00 Viaþa ca un spectacol
19.00 Aplauze pentru haretiºti
19.30 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)
03.00 Scrisori de acreditare (r)
03.30 Viaþa ca un spectacol (r)
04.30 Galele TVRM (r)

DUMINICÃ  10 aprilie 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 Cinefilia
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 Recital muzical
16.30 Consum cultura
17.30 Dor de acasã  direct
19.30 Panteon
20.00 En garde!
21.00 Film artistic strãin
Kurt Vonnegut. Bun venit în Casa
Maimuþei  partea 1 (SUA, 1991)
22.30 Un actor ºi rolurile sale  arhivã
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

Personalitãþi
care au
schimbat
lumea
Este disponibilã biblioteca virtualã
Personalitãþi care au schimbat lumea.
Unele dintre cele mai importante opere,
aflate în inventarul Bibliotecii Academiei
Române sunt acum disponibile pentru
publicul larg, pe suport digital. Cele
aproximativ 40 de lucrãri pot fi citite la
adresa www.biblacad.ro, secþiunea
Biblioteci virtuale, în urma unui amplu proiect
de digitalizare, realizat cu sprijinul UPC
România.
Colecþia virtualã include la acest moment
aproximativ 40 de lucrãri româneºti ºi
internaþionale, care vor putea fi consultate ºi
descãrcate de cititori din întreaga lume.
Manuscrise cu autograf, ediþii princeps ale unora
dintre cele mai importante opere literare din
toate timpurile, partituri muzicale ºi planuri ale
primelor aparate de zbor din istorie, toate acestea
se aflã acum, în premierã, ºi pe suport digital.
Opere marcante ,semnate de Victor
Babeº, George Enescu, Mircea Eliade,
Homer, Dante Alighieri sau Napoleon
Bonaparte, atât în limba de origine, cât ºi
traduse în limba românã, sunt acum
disponibile pentru descãrcare în mod gratuit.
Bibilioteca virtualã se va îmbogãþi gradual,
urmând ca ºi alte lucrãri din domeniile ºtiinþei,
muzicii ºi artei vizuale sã fie digitalizate pânã
la sfârºitul proiectului.
Parteneriatul cu Biblioteca Academiei
Române ne bucurã ºi ne onoreazã în acelaºi
timp. Prin colecþia virtualã Personalitãþi
care au schimbat lumea încercãm sã
deschidem un nou drum ºi sã oferim în
premierã acces la un tezaur de o valoare
inestimabilã, care, prin intermediul
digitalizãrii, se lasã descoperit doar printr-un
click. Prin acest proiect ne aducem mica
noastrã contribuþie la încercarea de a
schimba lumea îmbogãþind-o ºi apropiind-o
mai mult de valori ºi modele autohtone ºi

internaþionale. Vã invit pe toþi sã vizitaþi
biblioteca virtualã ºi dacã vã place povestiþi
celor din jur despre ea!, a declarat Severina
Pascu, CEO UPC România.
Fiind de formaþie ºtiinþificã, eu mi-am
dorit din totdeauna sã putem crea o variantã
digitalã a Bibliotecii Academiei Române.
Intenþia noastrã a avut de aºteptat însã
aproape un deceniu pânã la concretizare.
UPC România a venit în întâmpinarea acestei
dorinþe, iar împreunã putem promova valori
remarcabile ale istoriei culturii scrise pe
suport virtual, afirma academician Florin
Gheorghe Filip, director general al Bibliotecii
Academiei Române.
Proiectul a demarat în octombrie 2010,
când UPC România a organizat, în parteneriat
cu Biblioteca Academiei Române, evenimentul
caritabil Gala Personalitãþi care au schimbat
lumea. Zece opere de artã remarcabile,
aparþinând unora dintre cele mai mari
personalitãþi ale culturii mondiale (cum ar fi
Istoria Imperiului otoman de Dimitrie
Cantemir  1876, Albumul Vlaicu, o ediþie
rarã din 1920, care conþine 23 de fotografii ºi
5 facsimile integrate în text sau Lhomme qui
rit de Victor Hugo, ediþia originalã din 1869)
au fost licitate în cadrul galei, fondurile strânse
fiind donate Bibliotecii Academiei Române ºi
utilizate pentru digitalizarea operelor valoroase
ale instituþiei. Urmãtorul pas a fost începerea
procesului de digitalizare a lucrãrilor, care a
fãcut posibilã lansarea primei biblioteci
virtuale a Academiei Române.

Stimaþi cititori,
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Academia Românã la 145 de ani
(Urmare din pag.1)
Pe 30 martie 1879, se înfiinþa,
prin lege, Academia Românã, care era
declaratã institut naþional ºi avea
urmãtoarele trei secþii: Secþiunea
literarã - literaturã, artã, filologie ºi
filozofie; Secþiunea istoricã - istorie,
geografie ºi ºtiinþe sociale; Secþiunea
ºtiinþificã - ºtiinþe teoretice ºi aplicate.
În Academia Românã s-au
regãsit de-a lungul timpului
reprezentanþi marcanþi din toate
domeniile ºtiinþelor, ale literaturii ºi
artei, reprezentanþi ai cultelor,
armatei ºi vieþii politice.
Ca instituþie naþionalã, Academia
Românã a împlinit, în plan cultural ºi
ºtiinþific, unirea românilor înainte ca
ea sã se fi produs în plan politic.
De la înfiinþare ºi pânã în
prezent, Academia Românã a avut

Ne aflãm în faþa unui moment
deosebit. Este o sãrbãtoare a
lingviºtilor, dar ºi a Academiei
Române. Cele 37 de volume reprezintã
însã, înainte de toate, o izbândã a
naþiunii române. Dicþionarul limbii
române este o carte de vizitã a
filologilor noºtri ºi o dovadã concretã
a valorii limbii noastre. Nu putem
decât sã mulþumim realizatorilor de
astãzi, celor care cu sârguinþã au dus
la capãt proiectul ºi totodatã trebuie sã
ne ducem cu gândurile recunoºtinþei
cãtre cei care nu mai sunt, dar care în
curs de un veac ºi mai bine au muncit
cu dãruire pentru ca astãzi românii sã
se poatã bucura.
Aceste 37 de volume reprezintã o
lucrare fundamentalã prin însem-

44 de preºedinþi. Primul preºedinte
al forului a fost Ion Heliade
Rãdulescu, care a îndeplinit aceastã
funcþie în perioada 1867-1870. Din

nãtatea ei, dar, totodatã, ele aratã cã
aceastã vârstnicã dar ºi veºnic tânãrã
doamnã, Academia Românã, ºi-a
împlinit ºi în aceastã privinþã una din
menirile fundamental, care i s-a
atribuit încã din deceniile în care se
plãnuia constituirea ei. Cel mai înalt
for de ºtiinþã ºi culturã demonstreazã
astfel, încã odatã, în vremuri incerte ºi
complicate, cã îºi realizeazã sarcinile
istorice ºi cã poate constitui o pildã ºi
un îndemn. Nu putem decât sã
felicitãm cu bucurie ºi satisfacþie pe
confraþii noºtri ºi pe harnicii
cercetãtori ai institutelor noastre de
profil ºi totodatã sã le urãm succes lor
ºi urmaºilor lor în realizarea unei noi
ediþii definitive a acestei lucrãri de
temei a limbii române.

Acad. Dan BERINDEI (ªedinþa festivã organizatã
în Aula Academiei Române cu prilejul publicãrii ultimului volum (37)
din Dicþionarul - tezaur al limbii române, 21 aprilie 2010)

Forumul Naþional
privind implementarea
Strategiei UE
pentru Regiunea Dunãrii
(Urmare din pag.1)
În cadrul sesiunii plenare au mai
susþinut intervenþii: Erhard Busek,
fost vice-cancelar al Austriei ºi
preºedinte al Institutului pentru
Regiunea Dunãrii ºi Europa Centralã,
Leonard Orban, consilier Prezidenþial
pentru Afaceri Europene, Eugen
Curteanu, secretar de stat în
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Turismului, Eusebiu Pistru, secretar
de stat în Ministerul Transporturilor
ºi Infrastructurii, Dan Cârlan,
reprezentant al Ministerului Mediului
ºi Pãdurilor, Sorina Plãcintã, senator,
Sorin Dimitriu, Preºedintele Camerei
de Comerþ ºi Industrie a Municipiului
Bucureºti, Heinz Trasch, preºedintele
Comitetului director al Fundaþiei
Steinbeis din landul Baden
Württemberg  Germania ºi Peter
Langer, coordonatorul general al
Consiliului Regiunilor ºi Oraºelor
Dunãrene.
Un deosebit interes au prezentat
intervenþiile oaspeþilor strãini preºedintelui Institutului pentru
Regiunea Dunãrii ºi Europa Centralã,
din Austria, fost vice-cancelar,
domnul Edhard Busek, a
preºedintelui director al Fundaþiei
Steinbeis din Landul Baden

Wurtenberg  Germania, domnul Heinz
Trash, ºi coordonatorul general al
Consiliului Regiunilor ºi Oraºelor
Dunãrene, domnul Peter Lange. În
alocuþiunile acestora au fost evocate
posibilitãþi de o mare diversitate de
proiecte de la izvoarele Dunãrii din
Munþii Pãdurea Neagrã pânã la Marea
Neagrã, care vor putea fi puse în valoare
cu finanþãri din fondurile europene.
În luarea sa de cuvânt, consilierul
prezidenþial pentru Afaceri Europene,
domnul Leonard Orban, a scos în
evidenþã faptul cã iniþiativa României
de a se elabora o strategie a Dunãrii
este prima propunere a þãrii noastre
dupã aderarea la Uniunea Europeanã
de maximã importanþã pentru viitorul
Europei.
O consistentã alocuþiune a avuto ºi preºedintele Camerei de Comerþ
ºi Industrie a municipiului Bucureºti,
domnul Sorin Dimitriu, care a þinut
sã reliefeze rolul Asociaþiei
Camerelor de Comerþ Dunãrene în
dezvoltarea comerþului ºi turismului
din bazinul dunãrean. În mod concret,
CCIB va organiza, prin ROMEXPO,
la Bucureºti ediþia I a Târgului
Internaþional pentru dezvoltarea
macro-regiunii Dunãrea. Va fi un nou
prilej pentru studenþii Universitãþii
Spiru Haret sã efectueze practica în
cadrul acestui important târg.

Forumul Naþional pentru implementarea Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii va avea o structurã ierarhicã, un comitet director,
un grup de lucru inter-ministerial ºi grupuri de lucru dedicate fiecãrui
domeniu prioritar, din care vor face parte reprezentanþii mediului de
afaceri ºi ai mediului academic.
Preºedintele de onoare al Forumului este Primul Ministru al
României, iar ministrul Afacerilor Externe asigurã preºedinþia
Forumului, îndeplinindu-ºi în continuare rolul de coordonare a
Strategiei la nivel naþional.
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului va îndeplini
funcþia de vice-preºedintele Forumului, fiind autoritatea de
management pentru programele operaþionale transfrontaliere
regionale ºi coordonatorul unuia dintre domeniile prioritare ale
Strategiei  Turismul ºi cultura.
Coordonatorii Domeniilor Prioritare vor avea un rol important
în procesul de implementare a Strategiei, urmând sã ia mãsurile
necesare ca acþiunile ºi proiectele menþionate în Planul de Acþiune
sã fie implementate corespunzãtor.
României îi revine coordonarea a trei domenii, din cele 11 domenii
prioritare ale Strategiei (transporturi fluviale, turismul ºi cultura ºi
gestionarea riscurilor generate de fenomene extreme), ca urmare a
deciziei luate de Comisia Europeanã pe baza ofertelor de coordonare
prezentate de cele 14 state din bazinul Dunãrii. În aceastã calitate,
þara noastrã va urmãri îndeplinirea obiectivelor Planului de Acþiune,
prin implementarea proiectelor specifice ºi va raporta Comisiei ºi
celorlalte state din regiune eventualele blocaje, precum ºi stadiul
realizãrii proiectelor, colaborând cu aceasta pentru bunã guvernare
a respectivului domeniu.

Întâmpinãm evenimentul
(împlinirea a 145 de ani de la
înfiinþarea Academiei Române) cu
lansarea unei ediþii deosebite a uneia
din cele mai vechi lucrãri la care s-a
trudit în Academie mai bine de 100
de ani  Dicþionarul Tezaur al Limbii
Române (DTLR), început de
Haºdeu, ºi terminat anul trecut, iar
acum prezentãm publicului ºi
societãþii lucrarea într-o ediþie
completã, în care au fost retipãrite
toate volumele care au fost publicate
de-a lungul timpului, într-un format
unitar, cu sprijinul Bãncii Naþionale.
De-a lungul timpului au apãrut 37
de volume, dar acum, adunate într-un
format nou, sunt doar 182, a declarat
pentru AGERPRES, preºedintele

2006 preºedinte al Academiei
Române este prof. dr. în chimie
Ionel Haiduc, membru titular al
Academiei Române din 1991.
Ne-am reunit astãzi, aici, la o
sãrbãtoare a culturii româneºti.
Dupã 105 ani de la iniþierea
lucrãrilor, Dicþionarul-tezaur al
limbii române a fost terminat:
ultimul volum, din cele 37, a fost
tipãrit, sãptãmâna trecutã, la Editura
Academiei.
Puþine culturi europene se pot
mândri cu o astfel de operã ºi este
meritul Academiei Române cã a
reuºit, prin institutele sale, sã ofere
ºi ultima din cele trei lucrãri
(dicþionarul,
gramatica
ºi
ortografia) cerute Academiei
Române la înfiinþarea ei.
Mã bucur cã membrii
Academiei ºi o serie de oameni de
culturã ai þãrii au venit sã fie alãturi
de autorii lucrãrii în acest moment
emoþionant.
Nu trebuie sã uitãm ce spunea
filozoful ºi scriitorul francez
Volney, membru al Academiei
Franceze: cea dintâi carte a unei
naþiuni este dicþionarul limbii sale.
Istoria plinã de peripeþii a
dicþionarului-tezaur este veche,
dateazã încã de pe când Academia
Românã se numea Societatea
Academicã. ( )
Dicþionarul limbii române este
catedrala limbii române, la care
au lucrat meºteri mari, calfe ºi
zidari, de care se cuvine sã ne
amintim acum, cu atât mai mult cu
cât unii dintre ei au trecut în lumea
drepþilor. ( )
Ne plecãm frunþile în memoria
celor duºi dintre noi, le mulþumim

tuturor colaboratorilor în viaþã ºi le
urãm succes tinerilor, ca sã
continue, cu aceleaºi bune rezultate,
opera începutã acum mai bine de un
secol de S. Puºcariu. Îi asigurãm,
dacã încã nu ºtiu, cã nu este o treabã
uºoarã, ci o muncã minuþioasã care
cere mult timp ºi dãruire. Materialul
de limbã pentru dicþionar nu trebuie
numai adunat, din cele mai variate
izvoare, ci trebuie ºi supus unui
examen critic competent.( )
Am spus de mai multe ori cã
munca la dicþionar este nesfârºitã;
îmi permit sã adaug cã va continua
cât va exista limba românã.( )

Termin cu o mãrturisire, pe care
n-am fãcut-o publicã pânã acum:
când am fost ales vicepreºedinte al
Academiei Române, am fãcut un
pariu cu mine însumi: sã terminãm
publicarea dicþionarului pânã în
2010. Pot spune cã am câºtigat acest
pariu, cu ajutorul Editurii
Academiei Române.
Sunt destul de tânãr (ºi de
bãtrân, în acelaºi timp), ca sã
îndrãznesc sã fac al doilea pariu:
vreau sã apuc sã anunþ, de la acest
pupitru, cã ediþia definitivã a DLR
a fost terminatã.

Acad. Marius SALA (ªedinþa festivã organizatã
în Aula Academiei Române cu prilejul publicãrii ultimului volum (37)
din Dicþionarul - tezaur al limbii române, 21 aprilie 2010)

În
toate
Academiile,
preocuparea pentru limbã a fost
esenþialã. De altfel, Academiile
europene au apãrut ca un mijloc de
a publica dicþionarul limbii
respective. ªi Academia francezã,
la fel. Toate Academiile din lume.
Academia Românã a început, acum
144 de ani, având scopul de a
publica un Dicþionar al Limbii
Române, de a strânge documente
privitoare la istoria românilor ºi de
a sprijini literatura naþionalã. Aceste
trei discipline au fost discipline
fondatoare. Iar preocuparea pentru
Dicþionar a început cam în aceeaºi
epocã. Au început-o ardelenii, care
au fãcut un prim dicþionar, în
limbajul lor latinizant, iar, la
începutul anilor80, mai precis în
1884, domnitorul Carol I a dat o
sumã de bani, de galbeni, destul de
importantã, Academiei Române,
pentru a porni un Dicþionar al
Limbii Române. ªi este un lucru
important de istorie literarã, vreau
sã-l amintesc, pentru cã este ºi un
lucru neobiºnuit.
Vicepreºedintele Academiei
Române de atunci era Titu
Maiorescu ºi el a primit
însãrcinarea, ºi din partea
domnitorului, dar ºi din partea
Academiei, sã se ocupe de aceastã
problemã.
Pe cine credeþi dumneavoastrã
cã a chemat Maiorescu pentru a-i
încredinþa aceastã misiune? Pe
duºmanul lui cel mai mare, care era
Hasdeu, dar care era ºi cel mai mare

prestigiosului for de ºtiinþã ºi culturã,
Ionel Haiduc.
Preºedintele
Academiei
Române a precizat cã acestea sunt
impresionante ca mãrime ºi
realizare graficã, coperþile ºi hârtia
sunt de cea mai bunã calitate, iar
textul a fost realizat prin scanarea
lucrãrilor deja apãrute.
Ionel Haiduc i-a invitat pe
tinerii care doresc sã urmeze o
carierã în cercetare sã vinã în
institutele Academiei Române, un
cadru prestigios pentru desfãºurarea
unei activitãþi care oferã ºi
posibilitatea unei cariere reuºite în
viaþa unui cercetãtor.
În ultimii ani s-a îmbunãtãþit ºi
dotarea unor institute experimentale,

care prin fonduri europene,
aºa-zisele fonduri structurale, au
reuºit sã-ºi îmbogãþeascã dotãrile.
Academia are o bibliotecã cu totul
remarcabilã, prin fondul de cãrþi pe
care îl deþine, deci este un loc unde
un tânãr se poate dezvolta în cariera
sa ºtiinþificã. Aº dori ca tinerii
care studiazã în þarã ºi în strãinãtate
sã se gândeascã la o carierã în
cercetare, la o carierã academicã ºi
cu speranþa cã lucrurile vor merge
din ce în ce mai bine în privinþa
cercetãrii ºi a finanþãrii cercetãrii
ºtiinþifice româneºti, cu aceastã
speranþã, cred cã îi putem îndemna
sã vinã spre Academie, a mai spus
academicianul Ionel Haiduc.

filolog al epocii. Am amintit în Aula
Academiei de acest eveniment,
pentru cã mi se pare absolut
extraordinar: oamenii puteau fi în
polemicã, se puteau contesta, dar
când era vorba de recunoaºterea
intelectualã, Maiorescu nu a ezitat
niciun moment sã-l cheme pe
Hasdeu ºi sã-i încredinþeze aceastã
temã. ( )
Un dicþionar întreg nu este
niciodatã perfect. Cuvântul
perfecþiune nu existã în dicþionar ºi,
doi, niciodatã un dicþionar nu este
încheiat, un dicþionar evolueazã ºi
trebuie reîntregit, revãzut, pe
mãsurã ce limba evolueazã. Limba

e un organism viu, apar cuvinte,
apare o terminologie legatã mai ales
de aceastã explozie a tehnologiei,
încât în þãrile mai bine organizate
existã instituþii speciale care se
ocupã de limbã.
În Franþa, de pildã, Academia
Francezã, înfiinþatã la începutului
secolului XVII, continuã sã se
ocupe de limbã, dar limba evident
cã merge mult mai repede decât
spiritul Academiei. Ei au terminat
demult, sã zicem, într-un fel,
dicþionarul, dar îl completeazã, ºi,
în plus, acum se ocupã de forma
virtualã.

Academicianul Eugen SIMION
(Opinia naþionalã nr. 500, 17 mai 2010)

STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNÃRII
Comisia Europeanã a publicat,
la 8 decembrie 2010, proiectul
Strategiei UE pentru Regiunea
Dunãrii, care include Comunicarea
Comisiei Europene asupra
Strategiei UE pentru Regiunea
Dunãrii ºi Planul de Acþiune,
elaborat pe baza contribuþiilor
primite de la toate statele din
bazinul Dunãrii.
Strategia UE pentru Regiunea
Dunãrii reprezintã un model de
cooperare regionalã la nivel european
 inspirat de Strategia UE pentru
regiunea Mãrii Baltice, aprobatã de
Consiliul European în octombrie
2009,  care implementeazã noul
concept de coeziune teritorialã inclus
în Tratatul de la Lisabona.
Strategia este o platformã pentru
încurajarea parteneriatelor, atât între
autoritãþile locale ºi regionale, cât ºi
între autoritãþi, mediu privat ºi
sectorul neguvernamental, prin
generarea de proiecte pentru
dezvoltarea regiunii Dunãrii.
Obiective
- Asigurarea ºi susþinerea
dezvoltãrii economice, sociale ºi
culturale a statelor ºi regiunilor
situate în bazinul hidrografic al
Dunãrii, cu respectarea normelor de
protecþie a mediului.
- Diminuarea decalajelor dintre
regiunile mai sãrace ºi cele mai
bogate, conform obiectivelor
politicii de coeziune a UE.
- Eficientizarea utilizãrii fondurilor europene ºi atragerea de noi
fonduri pentru regiunea Dunãrii.
Domenii
- conectivitatea (transport durabil,
reþele de energie, turism ºi culturã);
- protecþia mediului, a
resurselor de apã ºi managementul
riscurilor;
- prosperitate ºi dezvoltare socioeconomicã (educaþie, cercetare,
dezvoltare ruralã, competitivitate,
piaþa internã);
- îmbunãtãþirea sistemului de
guvernare (capacitate instituþionalã
ºi securitate internã).
Adoptarea
Strategia a fost elaboratã de cãtre
Comisia Europeanã pe baza
contribuþiilor primite de la toate
statele din bazinul Dunãrii, prin
Direcþia Generalã Politici Regionale
- DG Regio - ºi a fost publicatã, în
decembrie 2010. Pentru informaþii
suplimentare consultaþi site-ul
Comisiei Europene la adresa: http://
ec.europa.eu/regional_policy /
cooperation/danube/
documents_en.htm. Acestea au fost
obþinute în urma unui proces de
consultare publicã lansat de Comisia
Europeanã, dar ºi de fiecare stat
interesat, inclusiv de România.
Calendarul preºedinþiei ungare la
Uniunea Europeanã prevede
aprobarea Strategiei în cadrul

Consiliului Afaceri Generale
(CAG) din aprilie 2011 ºi adoptarea
acesteia cu ocazia reuniunii
Consiliului European în iunie 2011.
Contribuþia
reprezentanþilor
societãþii civile ºi a organizaþiilor
ne-guvernamentale, inclusiv a
mediului de afaceri la procesul de
consultare publicã a fost extrem de
importantã, deoarece beneficiarii
finali ai Strategiei UE pentru
regiunea Dunãrii sunt cetãþenii
statelor participante.
Modul de punere în practicã:
Strategia va fi implementatã de
fiecare stat membru riveran ºi se
adreseazã în special autoritãþilor
publice locale ºi regionale.
La nivel comunitar, coordonarea
implementãrii Strategiei se va realiza
de cãtre Comisia Europeanã prin
intermediul Direcþiei Generale pentru
Politici Regionale (DG Regio).
În gestionarea acestui plan, un
rol important îl vor juca coordonatorii naþionali ºi coordonatorii
celor 11 domenii prioritare. În
fiecare an se va organiza un Forum
în care se vor dezbate problemele
legate de implementarea proiectelor
concrete din Planul de Acþiune al
Strategiei Dunãrii.
Finanþare
Proiectele vor fi finanþate prin
intermediul instrumentelor actualului cadru financiar comunitar,
respectiv:
- Fondurile structurale ºi de
coeziune;
-Fondul de solidaritate al UE;
- Programul FP7 pentru cercetare ºi dezvoltare tehnologicã;
- Instrumentul LIFE+ pentru
proiecte de mediu ºi conservarea
naturii;
- Fondul European de Garantare
în Agriculturã;
- Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Ruralã etc.
În prezent, ne aflãm la mijlocul
perioadei de finanþare 2007-2013.
Proiectele deja incluse în Programele
Operaþionale derulate în acest
context sunt avute în vedere doar
pentru asigurarea continuitãþii cu
acele proiecte care vor fi identificate
prin intermediul Strategiei.
De asemenea, pot fi utilizate
fonduri puse la dispoziþie de cãtre
instituþiile financiare internaþionale
- BEl, BERD etc, prin încheierea de
parteneriate public - private ºi pot
fi avute în vedere contribuþiile de
la bugetul naþional sau din bugetele
locale.
Statele care au contribuit la
elaborarea strategiei doresc ca
documentul sã reprezinte un pas
cãtre simplificarea procedurilor
actuale de finanþare ºi sã coaguleze
eforturile de absorbþie a fondurilor
europene deja angajate în finanþarea
proiectelor de investiþii.

România are o viziune clarã în ceea ce priveºte Strategia Dunãrii:
aceasta trebuie sã fie o strategie durabilã, verde, bazatã pe noi
tehnologii, pe inovare ºi care sã ducã la creºterea calitãþii vieþii
cetãþenilor români. Strategia este adresatã în primul rând tinerilor
care trebuie sã fie implicaþi în proiecte interesante ºi astfel sã fie
convinºi cã este bine sã rãmânã în aceastã macro-regiune care are
potenþialul de a deveni o zonã extrem de atractivã.
Teodor Baconschi, ministrul afacerilor externe
Implicarea autoritãþilor
locale ºi a societãþii civile
Autoritãþile locale ºi societatea
civilã se pot implica în procesul de
consultare publicã, pot fi activi ºi
pot influenþa prin acþiunile lor
deciziile guvernamentale, pot
asigura feedback-ul, atât în faza de
cercetare în cazul unor proiecte
importante, cât ºi prin transmiterea
de studii proprii, documente
programatice la nivel local,
propuneri de proiecte concrete sau
strategii cu accent pe spaþiul
dunãrean. Sprijinul lor va fi extrem
de util ºi va demonstra faptul cã
dialogul ºi colaborarea interne, la
toate nivelurile, funcþioneazã ºi sunt
eficiente. Aceste contribuþii vor fi
analizate ºi apoi vor deveni parte a
Strategiei UE pentru Regiunea
Dunãrii, în funcþie de coerenþa,
importanþa ºi complexitatea lor.
În final, Strategia UE pentru
Regiunea Dunãrii trebuie sã fie o
strategie a cetãþeanului european, în
interesul cetãþeanului european.
Semnificatia Summit-ului
Dunãrii de la Bucureºti
Summit-ul de la Bucureºti din
8 noiembrie 2010, organizat sub sub
Înaltul Patronaj al Preºedintelui
României Traian Bãsescu ºi gãzduit
de premierul Emil Boc, a reprezentat
momentul dezbaterii finale pe tema
viitoarei Strategii dunãrene.
Principalul scop al acestei reuniuni a
fost adoptarea unei Declaraþii politice
care sã reflecte, în continuare,
angajamentul ºi sprijinul statelor
riverane pentru viitoarea Strategie UE
pentru Regiunea Dunãrii.
Summit-ul de la Bucureºti a
precedat publicarea, la data de
8 decembrie 2010, a celor douã
documente constitutive, respectiv:
Planul de Acþiune ºi Comunicarea
Comisiei Europene asupra Strategiei
UE pentru Regiunea Dunãrii.
Din anul 2011, statele riverane
vor coopera pentru implementarea
mãsurilor ºi proiectelor pentru care
s-au angajat politic ºi care dau
substanþã ºi valoare proiectului
european al Strategiei Dunãrii.
Rolul ºi contribuþia României
România este, alãturi de
Austria, iniþiatoarea Strategiei UE
pentru Regiunea Dunãrii.
România a contribuit la
elaborarea Strategiei UE, alãturi de
toate celelalte state riverane, pe
baza unei poziþii naþionale definitã

în cadrul grupului de lucru
interministerial special creat în
acest sens.
Strategia Dunãrii este o
prioritate a Guvernului României în
condiþiile în care potenþialul de
dezvoltare durabilã a regiunii este
considerabil. Acest plan doreºte sã
impunã transformarea Dunãrii întro coloanã vertebralã a spaþiului
european, ca parte a axei Rin - Main
- Dunãre. Ministerul Afacerilor
Externe asigurã coordonarea la nivel
naþional a concretizãrii proiectului.
Autoritãþile guvernamentale ºi
locale, institutele de cercetare,
reprezentanþii societãþii civile,
mediului academic ºi de afaceri au
participat la un amplu proces de
consultare publicã, în paralel cu cel
iniþiat de Comisia Europeanã (DG
Regio). Consultarea publicã a avut
rolul popularizãrii, în România, a
noului proiect european, la nivelul
autoritãþilor locale ºi în rândul
societãþii civile (comunitatea de
afaceri, ONG-uri, mediul academic).
Tot în acest an, România a organizat,
împreunã cu Comisia Europeanã (DG
Regio), Conferinþa privind Strategia
UE pentru Regiunea Dunãrii de la
Constanþa ºi Tulcea (9-11 iunie 2010).
În paralel, autoritãþile române au
avut consultãri bilaterale cu oficialii
DG Regio pentru stabilirea
conþinutului ºi a prioritãþilor cuprinse
în Strategia UE pentru Regiunea
Dunãrii (care va cuprinde un Plan de
Acþiune ºi Comunicare) ºi au fost
lansate iniþiative de proiecte concrete
la Forumul oamenilor de afaceri de la
Bucureºti, organizat de World Trade
Institute ºi de MAE, în colaborare cu
Fundaþia Steinbeis din landul BadenWurttemberg din Germania în
perioada 18 - 19 octombrie 2010.
Începând din luna februarie
2010, România a promovat proiecte
de transport, energie, turism,
agriculturã ºi mediu, educaþie ºi
cercetare. Pentru fiecare dintre
aceste domenii existã obiective
concrete pe care regiunea trebuie sã
le urmãreascã, iar consolidarea
cooperãrii prin Strategia UE pentru
Regiunea Dunãrii oferã României
ºansa de a le atinge cât mai repede.
Beneficii pentru România
- Modernizare: Strategia UE
este un proiect care va permite, în
primul rând judeþelor din zona
dunãreanã, sã se dezvolte economic,
social ºi cultural. Implicit, aceastã

dezvoltare va rezona ºi spre alte zone
ale þãrii, din UE ºi din regiune, prin
schimburi economice, proiecte
comune etc.
Creºterea nivelului de trai:
Strategia UE pentru Regiunea
Dunãrii va contribui la crearea de
locuri de muncã ºi la dezvoltarea de
proiecte de afaceri;
Protecþia mediului: Va exista
posibilitatea elaborãrii de proiecte
care vor contribui la protecþia
mediului ºi vor reduce riscurile
producerii unor calamitãþi naturale
(ex: proiecte pentru prevenirea
inundaþiilor sau pentru evitarea
deºertificãrii).
Consolidarea cooperãrii
regionale între statele riverane:
România contribuie astfel la
dezvoltarea proiectului european.
Este o dovada a valorii noastre
adãugate în cadrul UE. Ne
respectãm angajamentele politice
asumate anterior ºi facem propuneri
care aduc beneficii tuturor
cetãþenilor europeni.
Etapele viitoare
Procesul de elaborare a
Strategiei UE pentru Regiunea
Dunãrii este aproape finalizat ºi
România va rãmâne implicatã activ
în implementarea acesteia. Direcþiile
imediate de acþiune sunt:
- continuarea dialogului cu
statele riverane ºi cu preºedinþia
Ungariei la UE din prima jumãtate
a anului 2011;
- continuarea dialogului intern
pentru coordonarea tehnica a domeniilor prioritare propuse de România
(managementul riscurilor ºi asigurarea respectãrii angajamentelor luate);
- continuarea acþiunilor de
implicare a mediilor de afaceri,
universitar, academic în implementarea proiectelor concrete din
Planul de Acþiune al Strategiei UE
pentru Regiunea Dunãrii.
Istoricul Strategiei ºi Summitului Dunãrii
S-a nãscut la iniþiativa României
ºi Austriei în 2008, printr-o scrisoare
comunã a miniºtrilor de externe ai
celor douã state membre UE.
În iunie 2009, Consiliul
European a aprobat iniþiativa privind
Strategia Dunãrii ca pe un proiect
european ºi a solicitat Comisiei
Europene elaborarea unei Strategii
pânã la sfârºitul anului 2010. În
ianuarie 2010, Comisia Europeanã
a iniþiat un amplu proces de
consultare publicã pe tema Strategiei
UE pentru Regiunea Dunãrii.
Strategia Dunãrii a adunat
numeroºi participanþi la evenimentele
publice care s-au desfãºurat de-a
lungul fluviului: Germania (Conferinþa
de deschidere a procesului de
consultare publicã), Ungaria
(Conferinþa pe tematica dezvoltãrii
economico-sociale), Austria Slovacia (Conferinþa având ca subiect

principal de dezbatere domeniul
conectivitãþii), Bulgaria (Seminar
dedicat dezvoltãrii capacitãþii
administrative ºi bunei guvernanþe), România (Conferinþa de
închidere a procesului de
consultare publicã).
Conferinþa Dunãrea - fluviu
al viitorului european, gãzduitã
la Bruxelles, în data de
7 octombrie 2008, de Reprezentanþa Permanentã a Landului
BadenWurttemberg pe lângã
Uniunea Europeana a marcat
debutul unui proces de concertare
a factorilor politici pentru
realizarea unui nou tip de
cooperare în bazinul Dunãrii.
Tradiþia începutã la Bruxelles
a fost continuatã în anul 2009 la
Ulm, unde acelaºi land german
organiza, în luna mai, conferinþa
la nivel înalt dedicata cooperãrii
dunãrene (primul Summit
dunãrean). Astfel s-a nãscut
Procesul de la Ulm.
Summit-ul Dunãrii de la
Budapesta, din perioada 25-26 februarie 2010, organizat la nivel de
prim-miniºtri ai statelor din bazin,
a evidenþiat interesul regional
pentru cooperarea bazatã pe
parteneriate, pe angajamentul
politic ºi pe susþinerea noului
proiect european de guverne ºi
importanþi factori de decizie din
regiune.
Al treilea Summit a fost
organizat la Bucureºti la data de
8 noiembrie 2010 ºi s-a încheiat cu
o declaraþie politicã care a întãrit
angajamentul ºi sprijinul statelor
riverane pentru adoptarea Strategiei
UE pentru Regiunea Dunãrii.

