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Mihail Diaconescu,

laureat al Premiului pentru
Filosofie al Academiei Române
Prof. Ilie Titus MARINOIU

R

ecent, într-o atmosferã
de mare solemnitate,
în Aula Magna, s-a desfãºurat ceremonia de acordare a
premiilor
Academiei
Române pentru realizãri
deosebite în domeniile
ºtiinþei, filosofiei ºi artei.
Premiul Mircea Florian la
secþiunea filosofie a fost
acordat domnului prof. univ.
dr. Mihail Diaconescu
pentru
tratatul
sãu
fundamental Prelegeri de
estetica
Ortodoxiei
(vol. I - Teologie ºi esteticã;
vol. II - Ipostazele artei).
Academia Românã a
considerat acest tratat o
contribuþie de o excepþionalã
valoare la evoluþia culturii
române ºi europene, o
demonstraþie riguroasã a
faptului cã gândirea
speculativã este activã în
filosofia contemporanã.
Calitatea de apologet activ al

Ortodoxiei este evidentã în
tot ceea ce domnul profesor
Mihail Diaconescu a scris,
dar mai ales în sinteza
Istoria literaturii dacoromane ºi în tratatul de

esteticã premiat recent de
Academia Românã.
Reamintim aici faptul cã
numeroase capitole din
Prelegeri de estetica
Ortodoxiei au fost prezentate
iniþial la Facultatea de Litere
ºi la Facultatea de Teologie

Ortodoxã a Universitãþii din
Piteºti. Ulterior, aceste
capitole au fost completate cu
noi prelegeri rostite de domnul
Mihail Diaconescu la
Facultatea de Sociologie,
Psihologie ºi Pedagogie a
Universitãþii din Bucureºti, la
Facultatea de Limba Românã
ºi la Facultatea de Limbi
Strãine a Universitãþii Spiru
Haret, precum ºi la Facultatea
de Sociologie ºi Psihologie a
Universitãþii Hyperion, tot din
Bucureºti. În tratat au fost
incluse ºi unele prelegeri þinute
la Secþia Românisticã a
Institutului de Romanisticã al
Universitãþii Homboldt 
Berlin, unde domnul Mihail
Diaconescu a avut cursuri ºi a
condus seminarii pentru
studenþi ºi doctoranzi. Prin
ideile ºi demonstraþiile pe care
le conþin, aceste cursuri sunt
o noutate în domeniul vast al
teoriilor despre frumos ºi
despre variatele sale
încorporãri.

Astãzi, Parlamentul se reuneºte în sesiune extraordinarã pentru a
dezbate situaþia politicã, socialã ºi economicã a þãrii. Parlamentarii
opoziþiei sperã sã obþinã demisia Guvernului Boc, dar ºi organizarea
de alegeri anticipate, în timp ce puterea doreºte ca în Parlament
sã se gãseascã soluþii pentru detensionarea situaþiei din þarã.

Un început de an urât
Gabriel NÃSTASE

I

Theodor Aman  Unirea Principatelor

anuarie de mijloc. Lunã veºtedã ºi plictisitoare ºi fãrã noimã.
Chiar dacã entuziasmul colindelor ºi clinchetul de zurgãlãi nu s-a
stins încã de tot, ecoul urãrilor de An Nou fericit, frumos ºi bogat
pentru tot românul pare sã se audã tot mai de departe. În schimb, la
orizont, 2012 îºi aratã mai repede decât alþi ani faþa buboasã ºi strâmbã.
Deºi mai e ceva vreme pânã la locale, tontoroiul impus de o mânã
de neisprãviþi, disperaþi sã-ºi alinte la nesfârºit dosurile dolofane cu
fotoliile puterii, pare sã se lãþeascã peste toatã suflarea româneascã.
N-ar fi nimic dacã ritmul îndrãcit nu ne-ar fura toate gândurile bune
ori nevoia de frumos. Dar, nu ºtiu de ce, acest început de 2012 pare
mai grãbit spre urât decât toþi înaintaºii. Scandalul Putere-Opoziþie,
trecut în noul an cu ºi mai mare înverºunare, îºi întinde valurile de urã
pânã în cel mai ferit colþ de þarã. În loc sã grijeascã de prea multele
nevoi ale românilor, puºii de români în capu trebii, de la Cotroceni ºi
pânã la primãriile de pe coclauri, se îmbrâncesc ca dracii în jurul unui
bãnuit cazan cu miere, în care fierbe, de prea multã vreme, doar
smoalã. Unda de urã cu epicentrul la Bucureºti bântuie prin toatã þara,
mai stricãtoare, parcã, decât prin locurile care au iscat-o. E prea
târzie ori naivã strãdania de a ne opune unui dezastru? E inutilã, oare,
încercarea noastrã de a-i trage de mânecã pe grosierii copiatori locali
ai fãcãtorilor de rele de pe malul Dâmboviþei? Noi credem cã nu ºi
vom încerca sã ne ducem pânã la cap menirea: aceea de a mai crede în
bine ºi de a ne opune cu toatã puterea la rãu.
În ciuda lehamitei care ne zgrepþãnã prea des prin suflet.

Prieteni
sau
duºmani?!
 Impactul
evaluãrii
calitãþii asupra
autonomiei
instituþionale
ºi libertãþii
academice
universitare
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Actul istoric de la 24 ianuarie 1859 reprezintã primul pas pe calea înfãptuirii statului naþional român
unitar. Impusã sub o puternicã presiune popularã, cu deosebire la Bucureºti, alegerea ca domn al Þãrii
Româneºti a lui Alexandru Ioan Cuza avea sã-ºi gãseascã o confirmare deplinã la marea manifestare prilejuitã
de sosirea alesului naþiunii în capitala munteanã.
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Conferinþa:

Centre ºi raporturi de putere în relaþiile
internaþionale în epoca post Rãzboi Rece

F

acultatea de Relaþii Internaþionale,
Istorie ºi Filosofie organizeazã pe
25 ianuarie 2012, de la ora 14.00,
conferinþa Centre ºi raporturi de putere
în relaþiile internaþionale în epoca post
Rãzboi Rece, susþinutã de conferenþiar
universitar dr. Dorel Buºe.

Evenimentul, care va avea loc la sediul
facultãþii, amfiteatrul A2, face parte din
ciclul de conferinþe Perspective asupra
relaþiilor internaþionale, lansat anul
trecut în luna octombrie ºi adresat
tuturor celor interesaþi de domeniul
relaþiilor internaþionale.

În perioada 21 - 22 ianuarie 2012,
la Bacãu, în salã, a avut loc

Campionatul
Naþional
Universitar
de Atletism

Studenþii
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
au participat în cadrul
Campionatului Naþional Universitar
de Atletism în salã
la urmãtoarele probe:  60 m plat - Cornel
Bãbãnau ºi Radu Popescu  60 m garduri Cornel Bãbãnau  sãritura în lungime Adrian Slabu  sãritura în înãlþime - Paul
Lemnaru  alergare 800 m - Mihaela Nunu
 alergare 1500 m - Mihaela Nunu ºi Liliana
Danci  alergare 3000 m - Liliana Danci
 marº - Alexandra Grãdinariu  greutate Sergiu Ursu.
În numãrul urmãtor vom reveni cu
prezentarea succeselor lor.

Lect. univ.dr. Marilena COJOCARU

Liliana Danci

Cornel Bãbãnau

Mihaela Nunu

Proprietatea fãrã proprietari?

Politica
în
stradã

Inspiratã de ieºirea
oamenilor în stradã, iniþial
pentru a-ºi manifesta
solidaritatea cu doctorul
Raed Arafat, ulterior
pentru a-ºi exprima
nemulþumirea faþã de clasa
politicã, nivelul salariilor ºi
pensiilor, proiectul Roºia
Montanã, corupþie, taxa
auto, atmosfera socialã etc,
etc, opoziþia a hotãrât sã
sune mobilizarea. În
stradã.
Democraþia dã dreptul
populaþiei sã-ºi strige
revendicãrile în stradã.
Societatea civilã,
sindicatele, grupuri,
indivizi au dreptul la
manifestaþii publice. Dar
partidele parlamentare?!
Ca reprezentante  în urma
votului democratic - ale
poporului, ele au la
dispoziþie tribuna
Parlamentului.
OPOZIÞIA solidã face
PUTEREA responsabilã.
PUTEREA responsabilã
înzestreazã OPOZIÞIA cu
o mare forþã.
În Piaþa Universitãþii s-a
afiºat: USL=PDL=Mizerie
(M.V.I.)

ÎN INTERIORUL
REVISTEI, GÃSIÞI
publicaþia studenþilor de la
Facultatea de Jurnalism,
Aceastã nouã întâlnire a cercului este dedicatã unor discuþii pe marginea
unei problematici surprinse în titlul propus  Proprietate fãrã proprietari? Comunicare ºi Relaþii Publice

Caracterul interogativ al acestuia exprima tensiunea pe care o resimte
cercetãtorul, atunci când îºi propune sa descifreze sensurile sociale actuale
atribuite de individ proprietãþii colective forestiere. Tensiunea este
determinatã de prezenþa mai multor actori pe o scenã socialã configuratã în
Vineri, 20 ianuarie 2012,
urma contactelor dintre agenþi sociali instituþionali, ce se manifestã în
membrii
Cercului de etnosociologie, cadrul unor structuri investite cu funcþii de administrare a bunurilor comune.
În afara acestor actori, coproprietariii sunt alþi subiecþi ai interacþiunilor
antropologie ºi geografie
sociale, al cãror statut a fost reglementat în trecutul comunitãþilor rurale
umanã - TOTEM,
româneºti, în termeni nescriºi, cutumiari, generatori ai unor modele de
din cadrul Facultãþii
coabitare intra ºi intercomunitarã. Analiza istoricistã a regimului proprietãþii
de Sociologie-psihologie,
colective evidenþiazã caracterul net cutumiar al regulilor de accesare a
s-au întâlnit pentru
obiectului acesteia, aderarea la acest sistem normativ fiind întãritã ºi de
a discuta tema,
similitudini axiologice ºi identitare. Substituirea cutumelor cu normele juridice
prezentatã de lector univ.
moderne nu a condus la o definire a dreptului în acord cu principiile
dr. Monica Popa,
egalitarismului ºi libertãþii de accesare, ci într-o formã pluralistã, care, în
Proprietatea fãrã
fapt, actualmente, stratificã interesele ºi fragmenteazã identitãþile
proprietari?
proprietarilor.  ne-a declarat lector univ. dr. Monica Popa
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf.univ.dr. Eugen GHIORGHIÞÃ, Facultatea de Management Financiar-Contabil, Bucureºti

FACTORI DE PRODUCÞIE
6
8

1 Ce reprezintã combinarea factorilor de producþie?
2 Care sunt premisele combinãrii factorilor de producþie?
3 Prin ce se caracterizeazã factorii de producþie?
4 Existã o reþetã de alegere a unor variante optime de

combinare a factorilor, care sã asigure un anumit nivel al
producþiei ºi sã permitã maximizarea profitului?
5 Ce este funcþia de producþie?
6 Cum se poate face combinarea factorilor?
7 Influenþa factorului variabil se poate mãsura?
8 La ce ne referim când vorbim despre Legea randamentelor
neproporþionale?
9 Pot fi substituþi factorii de producþie?
Firmele
producãtoare
sunt permanent
preocupate de
gãsirea celor
mai adecvate
modalitãþi de
combinare a factorilor de producþie
care sã le permitã obþinerea
maximei eficienþe ºi profitabilitãþi.
Deciziile economice vizeazã
adaptarea aparatului productiv fie
prin anticipaþie, fie prin ajustare,
ceea ce implicã: variaþia cantitãþii
de factori de producþie utilizaþi;
intensificarea utilizãrii unuia sau
altuia dintre factori; modificarea
combinãrii factorilor de producþie.
Combinarea factorilor de
producþie reprezintã un mod
specific de unire a factorilor de
producþie privit atât sub aspect
cantitativ, cât ºi din perspectivã
structural-calitativã; atât din punct
de vedere tehnic, cât ºi economic.
Din punct de vedere tehnic,
combinarea factorilor de producþie
este specificã fiecãrui proces de
producþi; obþinerea oricãrui bun
presupune, de exemplu, unirea
factorului muncã (de o anumitã
structurã ºi calificare) cu elemente
de capital tehnic (maºini, instalaþii,
materii prime, materiale) specifice
domeniului respectiv. Din punct de
vedere economic, combinarea
factorilor de producþie înseamnã
concretizarea ei în obiectivul
minimizãrii costurilor de producþie ºi, respectiv, al maximizãrii
profitului. Combinarea factorilor
de producþie are o determinare
multiplã, fiind influenþatã în mod
semnificativ de caracterul limitat
al resurselor productive. Criteriul
esenþial de apreciere a raþionalitãþii ºi eficienþei combinãrii
este însãºi natura activitãþii
economice. Ca urmare, se adoptã
acea combinare care asigurã
eficienþa economicã maxim
posibilã, în condiþiile date.
Întreprinzãtorul, prin abilitatea sa,
va combina factorii de producþie
în aºa fel încât sã se poatã adapta
la exigenþele pieþei ºi sã obþinã un
profit maxim.

1
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În combinarea
factorilor de
producþie,
întreprinzãtorul
porneºte de la
urmãtoarele
premise: a) caracterul limitat al
factorilor supuºi combinãrii, cu
ajutorul cãrora trebuie sã
realizeze volumul proiectat al
producþiei; b) caracteristicile
factorilor de producþie ºi
concordanþa lor cu specificul
activitãþii; c) conjunctura
pieþelor factorilor de producþie.
Combinarea este posibilã ca
urmare a proprietãþilor factorilor
de producþie ºi a manifestãrii
simultane a lor.

Proprietãþile factorilor de producþie sunt:
divizibilitatea, adaptabilitatea, complementaritatea,
substitubilitatea.
Divizibilitatea reflectã posibilitatea factorului de
producþie de a se împãrþi în unitãþi simple, în
subunitãþi omogene fãrã a fi afectatã calitatea
factorului de producþie. De exemplu, factorul muncã
se poate divide în unitãþi omogene de timp de muncã, în numãr de salariaþi
de o anumitã calificare; factorul pãmânt se poate divide în unitãþi de
suprafaþã. Pentru unii factori de producþie (o centralã electricã, de exemplu),
este imposibilã sau foarte dificilã divizibilitatea. Evident, problema
divizibilitãþii unui factor de producþie se pune în mãsura cerutã de
caracteristicile unui proces de producþie de anumite dimensiuni, ale unor
tehnici ºi tehnologii folosite. Adaptabilitatea reprezintã capacitatea de
asociere a unei unitãþi dintr-un factor de producþie cu mai multe unitãþi
din alt factor de producþie. Pe o suprafaþã de teren, de exemplu, este
posibil sã lucreze un numãr mai mare sau mai mic de lucrãtori agricoli;
un muncitor poate lucra la o maºinã sau la mai multe maºini etc.
Complementaritatea reprezintã procesul prin care se stabilesc
raporturile cantitative ale factorilor de producþie ce participã la
producerea unui anumit bun economic. La o producþie datã, o anumitã
cantitate dintr-un factor de producþie se asociazã doar cu o anumitã
cantitate determinatã din ceilalþi factori de producþie.
Complementaritatea se aflã sub influenþa permanentã a progresului
tehnic, care determinã modificãri profunde în calitatea factorilor de
producþie, deci, ºi în procesul combinãrii lor.
Substitubilitatea este definitã ca posibilitatea de a înlocui o cantitate
dintr-un factor de producþie printr-o cantitate determinatã dintr-un
alt factor în condiþiile menþinerii aceluiaºi nivel al producþiei.
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Managerii unei firme sunt confruntaþi permanent cu
alegerea unor variante optime de combinare a
factorilor de producþie, care sã le asigure un anumit
nivel al producþiei ºi sã le permitã maximizarea
profitului. Problema esenþialã o constituie volumul
resurselor necesare pentru producerea unui bun.
Rãspunsul depinde de cunoºtinþele tehnologice ºi de capacitatea
managerialã a întreprinzãtorului, care vor permite alegerea volumului
minim de resurse necesar pentru producerea bunului respectiv. În
acelaºi timp, se va avea în vedere volumul maxim posibil al producþiei
ce se obþine cu o cantitate datã de resurse. Aceste limite ale producþiei,
ca ºi relaþia dintre intrãri (factori de producþie) ºi ieºiri (bunuri
obþinute), respectiv, relaþia dintre producþia scontatã a se obþine dintrun bun (pentru a satisface cerinþele pieþei) ºi cantitãþile din diferiþi
factori de producþie necesare pentru obþinerea acestuia, sunt exprimate
prin funcþia de producþie.

5

În general, funcþia de producþie este o relaþie de tipul
Q = f(a,b,c ...), unde a,b,c, ... sunt factorii de producþie
utilizaþi. Cel mai adesea, funcþia de producþie se
prezintã ca o relaþie a doi factori de tipul Q = f (K,L)
unde: K = capital; L = muncã. Când unul dintre factori
se anuleazã, ºi producþia este egalã cu zero. În analiza
comportamentului producãtorului este folositã, de
regulã, funcþia de producþie omogenã. O funcþie de producþie de tipul
Q = f (a,b) este omogenã de gradul n dacã f (xa,xb) = xnf (a,b); unde: n
este o constantã ºi x un numãr real pozitiv. O funcþie de producþie
omogenã liniarã des întâlnitã este funcþia Cobb-Douglas, dupã numele
celor care au folosit-o pentru analiza producþiei.
Q = AKáLß unde: A = constantã specificã fiecãrei economii naþionale;
a ºi b = coeficienþi de elasticitate a producþiei în raport cu fiecare din
factorii de producþie utilizaþi. Ea se caracterizeazã printr-un coeficient
de elasticitate a substituirii între muncã ºi capital egal cu 1.

Fig. 1. Variante de combinare
a factorilor muncã ºi capital

Fig. 2. Curbe de isocuante

În procesul de
producþie,
combinarea
factorilor se
poate realiza în
moduri diferite:
a) asocierea
unui factor fix (constant) cu altul
variabil (funcþia de producþie cu
un singur factor variabil) ºi b)
combinarea de cantitãþi diferite
din ambii factori (funcþia de
producþie cu doi factori variabili).
Producþia cu un singur factor
variabil, pe termen scurt,
corespunde vieþii reale, atunci
când un întreprinzãtor trebuie sã
sporeascã rapid producþia,
neavând timpul necesar sã
mãreascã dimensiunile (talia)
întreprinderii. Perioada scurtã de
producþie este definitã de
economistul A. Marshall ca fiind
intervalul de timp în care cel puþin
un factor de producþie nu se
modificã, este constant. În aceastã
categorie se aflã construcþiile,
echipamentul, tehnologiile etc.,
deoarece volumul acestora nu
poate fi modificat într-o perioadã
scurtã. În aceste condiþii, funcþia
de producþie va reflecta ºi
contribuþia fiecãrei unitãþi din
factorul variabil la obþinerea
producþiei sau va reflecta cât de
mare este producþia care se poate
obþine în condiþiile modificãrii
unui factor de producþie.
Dilema  mai multe maºini sau
mai mulþi lucrãtori  îºi va gãsi
rãspunsul luându-se în considerare principiul potrivit cãruia
productivitatea unui factor de
producþie depinde de volumul
altor resurse ce pot fi utilizate
pentru producerea bunului dat.
Analiza combinãrii factorilor de
producþie ne conduce la concluzia
cã, deºi se pare cã acelaºi volum
al producþiei se poate obþine în
condiþiile existenþei unui numãr
foarte mare de combinaþii, în
realitate, producãtorul nu dispune
decât de un numãr limitat de
posibilitãþi. Experienþa aratã cã
atunci când se folosesc conjugat
factori de producþie, cantitatea unui
factor nu poate fi constant sporitã,
chiar ºi în condiþiile în care
cantitatea din celãlalt factor
rãmâne relativ fixã, fãrã a se
diminua volumul de producþie
suplimentar realizat. Aceastã
diminuare a randamentelor
suplimentare provine din aceea cã
un numãr tot mai mare de unitãþi
din factorul variabil se combinã cu
o parte din ce în ce mai redusã de
factori constanþi (ficºi).

Legea randamentelor neproporþionale a fost
formulatã prima datã de Turgot, care a prezentat-o în
legãturã cu exploatarea de tip agricol. D. Ricardo a
utilizat aceastã lege pentru a explica sporirea preþului
cerealelor în Marea Britanie, dupã 1814. ªi John Stuart
Mill a estimat cã aceastã lege nu este valabilã decât
pentru agriculturã. În realitate, se poate aprecia cã toatã activitatea umanã
a cunoscut, mai întâi, o fazã de randament ridicat ºi de costuri în scãdere,
apoi, un randament maxim pentru o combinaþie optimã a factorilor de
producþie ºi, în timp, o fazã de randamente în descreºtere ºi de costuri
în creºtere.
Se poate admite cã zona randamentelor descrescãtoare este atinsã
mai repede în agriculturã decât în industrie, pentru cã puterea de
influenþã a omului asupra naturii este relativ mai micã în primul dintre
sectoare comparativ cu cel de-al doilea.
Dacã, în cazul agriculturii, caracterul limitativ al posibilitãþilor
creºterii producþiei este aproape la fel de sesizabil ºi astãzi ca ºi la
începutul secolului al XIX-lea, în cazul industriei, posibilitãþile sporirii
producþiei par a fi nelimitate. Ca ºi cu douã sute de ani în urmã, decisiv
pentru aceastã posibilã creºtere nelimitatã este factorul de producþie
muncã. Munca  sau capitalul uman, cum este tot mai frecvent denumit
acest factor  nu mai este perceputã astãzi drept consum prevalent de
energie fizicã, ci drept consum de energie intelectualã creativã.
Inteligenþa umanã, creativitatea reflectatã de progresul tehnic conferã
factorului de producþie muncã un caracter nelimitat ca resursã. În
acest fel se explicã ºi decalajul din ce în ce mai mare dintre ritmul
diminuãrii randamentelor în agriculturã comparativ cu ramurile
marcate de progresul tehnic.
Baza de resurse artificiale pe care o realizeazã creativitatea umanã
compenseazã ritmul de epuizare a resurselor naturale, astfel încât
acumularea de soluþii pe termen mediu ºi lung anihileazã practic
manifestarea legii randamentelor descrescãtoare pe termen scurt.
Legea randamentelor neproporþionale se poate enunþa astfel: dacã
o producþie oarecare reclamã utilizarea a doi sau mai multor factori
de producþie ºi dacã se adaugã progresiv aceeaºi dozã de cantitate
folositã dintr-un factor, în timp ce cantitatea altor factori nu se
schimbã, produsul marginal al factorului variabil creºte pânã la un
punct, apoi descreºte.
Pornind de la acest punct, produsul total continuã sã creascã, dar în
cote descrescãtoare. În tabel se poate observa relaþia dintre produsul
total, produsul marginal ºi produsul mediu determinat de factorul de
producþie variabil în condiþiile menþinerii celorlalþi factori constanþi,
respectiv se ilustreazã legea randamentelor neproporþionale.
Relaþia dintre produsul total, produsul marginal
ºi produsul mediu

Se remarcã, astfel, cã producþia totalã nu creºte indefinit ºi cã, înainte
chiar de a începe sã se diminueze, ratele de creºtere încep sã scadã. Atunci
când produsul total creºte cu o cotã din ce în ce mai mare, produsul
marginal al factorului variabil se mãreºte, iar atunci când produsul total
creºte cu o cotã din ce în ce mai micã, produsul marginal descreºte. Când
produsul total scade, produsul marginal este negativ. Produsul mediu al
factorului variabil urmeazã ºi el o tendinþã de creºtere imprimatã de cea a
produsului marginal, iar de la un anume punct începe sã scadã.
Legea randamentelor neproporþionale nu este valabilã decât în anumite
condiþii, care vizeazã, în principal, urmãtoarele: factorii de producþie
consideraþi trebuie sã fie omogeni; legea admite cã se pot adãuga unei
cantitãþi constante, dintr-un factor, doze suplimentare dintr-un alt factor
(numai o variaþie conjugatã a factorilor permite creºterea randamentului);
I n f l u e n þ a legea este reprezentativã doar pentru o stare datã a tehnicii; punctul de
f a c t o r u l u i plecare este acela de la care se intrã în faza de randamente descrescãtoare;
variabil se poate legea este valabilã pentru o scarã de producþie datã.
mãsura
cu
Pe termen lung, Isocuanta semnificã reprezena j u t o r u l
toþi factorii de tarea graficã a combinaþiilor
urmãtorilor
producþie sunt diferite (A,B,C) între factorii de
indicatori
variabili. Com- producþie (K ºi L), care permit
microeconomici: produsul total
binarea va pre- realizarea aceluiaºi volum al
obþinut în urma utilizãrii factorilor
supune nu doar producþiei (P). Ansamblul de
de producþie ºi exprimat cu ajutorul
unirea factori- isocuante ce pot fi înscrise
funcþiei de producþie (în care un lor de producþie, ci ºi un mod într-un sistem de axe formeazã
factor este variabil ºi ceilalþi sunt specific de înlocuire a lor (care harta curbelor de indiferenþã ale
constanþi); produsul mediu, care se
poate avea loc între doi factori producãtorilor, care reflectã tot
obþine ca raport între produsul total
atâtea posibilitãþi de a proiecta
ºi factorul de producþie variabil sau diferite elemente com- niveluri diferite de producþie (P1,
utilizat (de exemplu, munca  L), ponente ale factorilor de P2, P3 etc.).
PM = PT/L unde PM = produsul producþie), respectiv, substituirea Isocuantele
au
anumite
mediu, PT = produsul total ºi L = factorilor de producþie. Modelul particularitãþi: nu se pot
munca; produsul marginal, general de analizã a com- intersecta, sunt convexe la
respectiv, modificarea produsului portamentului producãtorului origine, iar înclinarea este datã
total ca rezultat al folosirii unei presupune, asemãnãtor mode- de rata marginalã de substituire
unitãþi suplimentare de factor de lului analizei comportamentului a factorilor. Astfel, dacã un agent
producþie, PMa = PT/L unde PMa consumatorului, diverse combi- economic va avea în vedere
= produsul marginal, PT = schim- nãri ºi substituiri de factori de eficientizarea tehnicã ºi
bare în produsul total, L = producþie, care conduc la economicã a producþiei prin
substituirea muncii cu capital,
schimbare în factorul de producþie.
Evoluþia acestor indicatori ºi obþinerea aceluiaºi nivel de atunci opþiunea sa pentru o
dependenþa dintre ei constituie o producþie, reprezentate grafic anumitã alternativã de substituire
ilustrare a legii randamentelor prin curbe de isoproducþie sau se va baza pe mai multe maºini
isocuante (fig. 1 ºi 2).
ºi mai puþin lucrãtori.
neproporþionale.
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Puncte de vedere

Cristina Darha sau UNI  K:
Regãsiþi-vã optimismul
ºi scuturaþi-l de praf!

Prieteni
sau duºmani?!

 Impactul evaluãrii calitãþii asupra autonomiei
instituþionale ºi libertãþii academice universitare
Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA
Existã, încã, poziþii ºi puncte de vedere divergente cu privire
la ceea ce este ºi ar trebui sã fie predarea ºi învãþarea în
învãþãmântul superior ºi ceea ce solicitã ºi impun sistemele
înguste ºi utilitare de inspecþie în cadrul programelor de
evaluare, acreditare ºi auditare a calitãþii în învãþãmântul
universitar. Dincolo de toate acestea, asigurarea calitãþii
rãmâne o potenþialitate majorã în activitatea academicã
universalã. Este esenþial ca asigurarea calitãþii sã se realizeze
la niveluri de eficienþã general acceptate ºi valorificate ca
parte esenþialã a practicii educaþionale.

Conf. univ. dr. George GRIGORE
Cristina Darha, cea care
activeazã sub numele de scenã
Uni-k, este atrãgãtoare, dar
discretã. Bãimãreanca Cristina
Darha s-a nãscut pe 2 februarie,
cochetând cu muzica din fragedã
copilãrie, pentru ca, la vârsta de
16 ani, sã fie cooptatã în trupa
dance numitã Nordi-K. La
Festivalul Castanelor de la Baia
Mare, unde avea concert cu NordiK, a fost remarcatã de producãtorii
Atomic TV, iar ºase luni mai târziu
Cristina este invitatã la Bucureºti
pentru a înregistra prima ei piesã
solo. Aºa apare proiectul ce îi
poartã numele, adicã UniK. Se
mutã la Bucureºti, terminând aici
liceul ºi prima facultate (Dreptul
afacerilor). În aceastã perioadã îi
apar douã albume, cel de debut
purtând numele UNI - K, iar cel
de al doilea La infinit.
Videoclipurile pieselor Nu pot sã
cred, Vreau sã iubesc, Plec, Se
duc clipele ºi O mie de ploi s-au
bucurat de succes la public, fiind
intens difuzate de posturile de
televiziune muzicale. Ea are ca
actor preferat pe Nicolas Cage, ca
model de actriþã pe Angelina Jolie,
iar cartea preferatã, cea pe care o
reciteºte cu plãcere întotdeauna,

este Marchizul de Sade. Nu
suportã trezitul de dimineaþã,
pentru cã îºi petrece timpul liber
jucându-se la calculator, pânã
târziu în noapte, sau citind ºi
gãtind paste ºi salate în cantitãþi
destul de mari. ªi-a urmat cu paºi
înceþi ºi siguri, aºa cum le stã bine
ardelenilor, drumul în lumea
muzicalã. De-a lungul anilor,
Cristina ºi-a format ºi atras de
partea ei un public fidel, atât prin
calitãþile artistice, cât ºi prin
prezenþa ei plãcutã în apariþiile tv,
dar ºi în emisiunile de
divertisment la care a fost invitatã.
Fiind înzestratã ºi cu o frumuseþe
aparte, în anul 2004 apare pe
coperta celebrei reviste FHM,
ocazie cu care i se decerneazã ºi
un premiu la categoria Cele mai
frumoase 100 de femei din lume.
Cristina Darha a urmat
Facultatea de Muzicã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret în
acelaºi timp cu pregãtirea lansãrii
celui de al treilea album al sãu. A
colaborat în cariera sa cu
Negrutzu (Mihai de la 3SE),
George Cãlin (Demmo), Costi
Ioniþã, Body&Soul etc.
Unde poate fi întâlnitã Uni-K?
Sunt aproape în toatã þara, dar cum

concertele nu sunt
planificate pe termen
lung, nu pot sã spun date
fixe. Sunt mai mulþi
organizatori care se
ocupã de concertele
mele, dar încerc sã merg
peste tot unde sunt chematã, chiar
dacã uneori am de mers de la
Constanþa la Baia Mare într-o
singurã zi. Am cântat ºi în Austria,
spre marea mea bucurie, iar, în rest,
sunt invitatã la multe emisiuni tv.
Ca planuri de viitor are în
vedere o posibilã colaborare cu
celebrul interpret ºi compozitor
sârb Goran Bregovic, cel care este
fascinat de talentul românilor în
materie de muzicã. Mai nou,
acesta îºi lãrgeºte aria de
colaborare cu artiºtii români.
Bregovic a ascultat-o cântând ºi
i-a propus sã interpreteze, la
alegere, orice piesã din
repertoriul sãu. În paralel,
Uni-k mai are un proiect muzical,
de data aceasta cu influenþe ruseºti
Pe lângã muzicã, Cristina
Darha s-a apucat mai nou ºi de
actorie. Aceasta urmeazã
cursurile ªcolii de Televiziune ºi
Film, iar printre profesorii sãi se
aflã regizorul Nae Caranfil, dar ºi

actorii Florin Zamfirescu ºi fiica
acestuia, ªtefana Zamfirescu.
Dupã ce a avut o apariþie
episodicã în telenovela Iubire ºi
Onoare, i s-a propus un rol
important într-un film. Va fi un
serial de acþiune în care aceasta
va avea un rol negativ, o rusoaicã
pe nume Vodka, ºefa unui clan
de cerºetori ºi rãufãcãtori.
Dacã ar fi sã transmitã ceva
fanilor ºi colegilor de la
Facultatea de Arte, specializarea
Pedagogie Muzicalã, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, ea îmi
spune: Le-aº transmite cã viaþa
meritã trãitã frumos, necazurile
ºi întristãrile trebuie date la o
parte. Daca ar fi sã dau un sfat,
acesta ar fi: Regãsiþi-vã
optimismul ºi scuturaþi-l de
praf!. Cineva mi-a spus odatã
cã eu sunt un metru ºi un zâmbet.
Mi-a plãcut descrierea, pentru
cã mi se potriveºte cu adevãrat.

Tot mai aproape
de un loc de muncã

Studenþii ºi cadrele didactice de la Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe
din Câmpulung au primit, în data de 16.01.2012, vizita reprezentanþilor
BCR - BANCA PENTRU LOCUINÞE, coordonator vânzãri Cristina
Mihãilescu, care le-au prezentat oportunitatea unei colaborãri în toatã þara,
în regim part time, pe poziþia de coordonatori vânzãri sau consultanþi
privind produsele de economisire ºi creditare pentru domeniul locativ. În
opinia angajatorilor, primele cinci cunoºtinte ºi abilitãþi pe care un absolvent
trebuie sã le aibã sunt: capacitatea de a se organiza la locul de muncã,
munca în echipã, comunicarea (cu colegii, superiorii, clientii etc.),
punctualitatea ºi moralitatea. Acest eveniment a încurajat studenþii, viitori
absolvenþi, cã vor avea posibilitatea sã punã în practicã cunoºtinþele
acumulate ºi abilitãþile formate în cadrul facultãþii.

1.

Care sunt trãsãturile
caracteristice unei bune
asigurãri a calitãþii în
educaþie ºi ce este de fãcut pentru
ca asigurarea calitãþii sã fie ceea ce
trebuie sã fie, utilã? Ar putea fi
avut în vedere:  claritate în privinþa
sistemului ce se doreºte a se
realiza;  exigenþele sistemului sã
nu fie mai mari decât este necesar
pentru ca obiectivele sale sã fie
realizate;  sistemul sã nu suprasolicite profesorii ºi sã nu perturbe
predarea ºi învãþarea, sã fie
orientat spre îmbunãtãþirea calitãþii
ºi a calitãþii managementului;
 sistemul sã nu fie înþeles greºit
de oricine controleazã realizarea
lui ºi, nu în ultimul rând,  sistemul
sã nu pretindã mai mult decât
poate oferi. În ceea ce îi priveºte
pe toþi actorii care participã la
realizarea calitãþii ºi a sistemului
acesteia, ei trebuie sã ºtie: ce
încerc sã fac, de ce, cum voi face,
pe ce cãi voi face ºi cum voi fi în
mãsurã sã îmbunãtãþesc ceea ce
trebuie sã fac în cadrul sistemului?
În aceste condiþii, existã ºansa ca
asigurarea calitãþii sã devinã un
instrument esenþial al întãririi
învãþãmântului superior, al
sporirii încrederii în sine însuºi ºi
a fi mai bine plasat pentru a-ºi
afirma autonomia ºi libertatea
academicã.
În prezent, tematica relaþiilor
dintre educaþia superioarã,
mijloacele ºi instrumentele de
realizare a acesteia la niveluri ºi
cote de eficientã cât mai înalte,
atât din perspectivã ºtiinþificã,
umanã, cât ºi societalã, constituie
un domeniu de preocupãri majore
din partea tuturor actorilor
implicaþi în realizarea ei. Între

elementele fundamentale ale
realizãrii unui asemenea ideal se
situeazã, în mod firesc, sistemul
educaþiei universitare: instituþiile,
misiunea ºi vocaþia lor, procesele
de cercetare ºtiinþificã, activitatea
de predare ºi de învãþare ºi celelalte
componente ale organizãrii,
finanþãrii, manage-mentului ºi
funcþionãrii de ansamblu, atât a
fiecãrei unitãþi de învãþãmânt în
parte, cât ºi a sistemului în
ansamblul sãu.
În acest context se întâlnesc, în
mod inevitabil, modalitãþile în care
unitãþile ºi sistemele de învãþãmânt
oferã serviciile lor ºi promisiunile
pe care le fac ºi exigenþele fireºti de
a evalua în permanenþã mãsura în
care promisiunile fãcute sunt, pe
de o parte, realizate, iar, pe de alta,
dacã acestea sunt în concordanþã
cu evoluþia fireascã a necesitãþilor
ºi aspiraþiilor legitime ale
beneficiarilor direcþi, studenþi ºi
susþinãtori a învãþãmântului
superior (stakaholders), organisme
economico-sociale, ºtiinþifice etc,
sistemele sociale în ansamblul lor,
în care educaþia superioarã se
realizeazã. Dintre paradigmele de
la care pornesc discuþiile, analizele
ºi concluziile, la care s-a ajuns,
esenþiale ni se par urmãtoarele: 
asigurarea calitãþii, evaluarea ºi
acreditarea acesteia sunt prieteni
sau duºmani ai autonomiei ºi
libertãþii academice?;  este sau nu
justificatã atitudinea echivocã faþã
de asigurarea calitãþii?;  este
justificat a considera ºi a trata
evaluarea ºi acreditarea, o parte
importantã, criticã ºi valabilã a
vieþii învãþãmântului superior?
Rãspunsul depinde de partea cui
te situezi.

Proiecte în domeniul educaþiei

Opinii studenþeºti în Opinia

Solidaritate

În semn de solidaritate faþã de cei rãniþi  surprinºi de valul de
violenþã care a acoperit capitala  dar ºi faþã de cei care vor plãti
daunele, în numerar la ghiºeul de impozite, ar trebui sã închidem
televizoarele ºi sã renunþãm pentru o zi la contul de facebook.
Deconectaþi-vã de sursa care vã instigã la violenþe, puterea care
se câºtigã cu pumnul nu poate duce decât la rezultate negative.
Violenþa naºte violenþã. Surplusul de adrenalinã vã va transforma
din vânãtori în vânaþi. O clipã de calm în care sã vã adunaþi
gândurile ºi sã vã potriviþi discursul. Care este scopul pagubelor
pe care le provocaþi? Cum va fi viaþa voastrã începând cu mâine,
cu ziua în care conflictele vor înceta, ziua în care veþi obosi? Ce
credeþi cã veþi sãrbãtori ºi cine credeþi cã vã va turna ºampanie în
cupe? E o iluzie, doar o iluzie. Asocierea actelor de vandalism, de
huliganism petrecute sãptãmâna trecutã la manifestaþiile de stradã
din Bucureºti cu evenimentele din 89 este una greºitã. Azi când
tratãm cu lipsã de respect democraþia din þara noastrã, în fiecare
zi, prima paginã a ziarelor ºi în prime-time la tv, nu avem curajul
sã acþionãm inteligent pentru a ne cere drepturile.
Unde s-a mai pomenit o democraþie care sã îþi permitã sã te
manifeºti ca o fiarã turbatã, o democraþie care sã îþi permitã
comportament sãlbatic pe marile bulevarde? Întrebãri la care
doar un psihiatru ar putea rãspunde, unul care are curajul sã îi
consulte pe vandali.
DECONECTARE!

Corina GHIGA

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

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului a publicat, copiilor ºi tinerilor capabili de
în 12 ianuarie 2012, pe site-ul propriu, www.edu.ro, douã proiecte performanþe înalte etc.
de Hotãrâre de Guvern referitoare la  înfiinþarea Centrului Naþional
de Instruire Diferenþiatã ºi  metodologia de organizare ºi funcþionare
Metodologia de organizare
a Centrelor Comunitare de Învãþare Permanentã.
ºi funcþionare a centrelor

Naþional
 Centrul
de Instruire Diferenþiatã

Conform proiectului, Centrul
Naþional de Instruire Diferenþiatã
este înfiinþat în scopul stimulãrii
ºi valorificãrii potenþialului
copiilor ºi tinerilor capabili de
performanþe înalte, având ca
atribuþii, printre altele: propunerea
de strategii ºi politici pentru
selecþia, pregãtirea, stimularea ºi
susþinerea copiilor ºi tinerilor
capabili de performanþe înalte;
coordonarea realizãrii ºi aplicãrii
de trasee curriculare diferenþiate ºi
de strategii didactice specifice
educaþiei copiilor ºi tinerilor
capabili de performanþe înalte;
elaborarea ºi promovarea de
suporturi informaþionale privind
programele de educaþie diferenþiatã
a copiilor ºi tinerilor capabili de
performanþe înalte; colaborarea cu
instituþiile de învãþãmânt superior,
cu departamentele de pregãtire a



personalului didactic, în vederea
realizãrii unor programe de
pregãtire a resursei umane
implicate în activitãþile specifice
educaþiei copiilor ºi tinerilor
capabili de performanþe înalte;
acordarea de consultanþã pentru
înfiinþarea centrelor de excelenþã la
nivel judeþean, la solicitarea
inspectoratelor
ºcolare;
monitorizarea traseului ºcolar al
elevilor din învãþãmântul
preuniversitar, cãrora li s-a
aprobat promovarea a doi ani de
studiu, într-un singur an ºcolar;
participarea la activitãþi din
domeniul vieþii ºtiinþifice interne
ºi internaþionale, în vederea
schimbului ºi a difuzãrii de
informaþii referitoare la educaþia
diferenþiatã a copiilor ºi tinerilor
capabili de performanþe înalte;
iniþierea ºi participarea la proiecte
naþionale ºi internaþionale în
domeniul instruirii diferenþiate a

comunitare de învãþare
permanentã

Centrul comunitar de învãþare
permanentã este instituþie publicã
sau privatã de interes public
comunitar, cu personalitate
juridicã, care implementeazã, la
nivelul comunitãþii, politicile ºi
strategiile în domeniul învãþãrii pe
tot parcursul vieþii pentru
dezvoltarea comunitãþii ºi
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii
oamenilor. Activitatea centrului
vizeazã: identificarea ºi
satisfacerea nevoilor de educaþie
permanentã la nivelul comunitãþii
locale pentru toate categoriile de
copii, tineri sau adulþi; corelarea
studiilor ºi analizelor cu
documentele de planificare
strategicã a educaþiei ºi formãrii
profesionale de la nivel judeþean;
dezvoltarea ºi diversificarea
serviciilor educaþionale pentru
comunitate prin oferirea unor

activitãþi cât mai variate de învãþare
pe tot parcursul vieþii; dezvoltarea
ºi diversificarea competenþelor
sociale, profesionale ºi a abilitãþilor
de viaþã la membrii comunitãþii;
oferirea oportunitãþilor de învãþare
permanentã cât mai aproape de
beneficiari, în propriile lor
comunitãþi; creºterea nivelului de
educaþie a membrilor comunitãþii
aparþinând grupurilor dezavantajate, prin programe remediale,
în vederea reducerii riscului de
excluziune socialã; creºterea
ºanselor de integrare socioprofesionalã ºi de dezvoltare
personalã pentru membrii
comunitãþii, prin oferirea de
cursuri adaptate la nevoile pieþei
muncii ºi la nevoile personaleetc.
Pentru a îndeplini atribuþiile
stabilite prin lege în domeniul
învãþãrii pe tot parcursul vieþii,
oferta de cursuri a centrelor acoperã
trei paliere majore: alfabetizare,
educaþie remedialã ºi sprijin
educaþional adecvat; formarea ºi
dezvoltarea competenþelor profesionale; dezvoltare personalã ºi
comunitarã ºi petrecerea
timpului liber.
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România
în cifre

Ion Mircea,
laureat al Premiului Naþional de Poezie

Poate vã intereseazã

România este situatã pe poziþia a
16-a în rândul þãrilor cu cele mai riscante datorii
Grecia a rãmas cea mai riscantã þarã din
lume, poziþie pe care a ocupat-o pe parcursul
întregului an 2011. Top zece este completat
de Portugalia, Pakistan, Venezuela, Argentina,
Irlanda, Ucraina, Egipt, Ungaria ºi Italia. Mai
puþin sigure decât România sunt considerate
ºi Croaþia, India, Spania, Dubai ºi Liban, în
timp ce, dupã România se plaseazã Irak,
Vietnam, Islanda ºi Bulgaria. Cel mai sigur
stat din lume a rãmas în ultimul trimestru
al anului trecut Norvegia, urmatã de SUA,
Elveþia, Suedia, Finlanda, Australia, Hong
Kong, Noua Zeelandã, Marea Britanie ºi
Germania.
Investiþiile strãine directe s-au ridicat în
primele 11 luni ale anului trecut la 1,63 miliarde
de euro, cu 36% mai puþin decât în perioada
similarã din 2010, potrivit datelor BNR.
Rata anualã a inflaþiei a scãzut în luna
decembrie a anului trecut la 3,14%, cel mai
scãzut nivel din 1989, potrivit datelor
Institutului Naþional de Statistica (INS). În
luna octombrie, rata inflaþiei a fost de 3,44%.
În luna noiembrie 2011, volumul
lucrãrilor de construcþii a crescut faþã de
luna octombrie 2011 cu 7,6% ca serie brutã,
iar ca serie ajustatã în funcþie de numãrul
de zile lucrãtoare ºi de sezonalitate a crescut
cu 3%. Faþã de luna corespunzãtoare a anului
precedent, volumul lucrãrilor de construcþii
a crescut cu 16,7% ca serie brutã, ºi cu 14%
ca serie ajustatã, aceasta fiind cea mai bunã
performanþã lunarã de la începutul crizei.
În luna decembrie, preþurile au crescut
cu 0,23% faþã de noiembrie ºi cu 3,14% faþã






de decembrie 2010, ritmul anual de creºtere
fiind cel mai mic de dupã Revoluþie. În
ultimul an, preþurile mãrfurilor alimentare
au crescut cu 0,95%, preþurile mãrfurilor
nealimentare au crescut cu 4,45%, iar în
sectorul serviciilor, creºterea fost de 4,23%.
Câºtigul salarial mediu nominal brut
a fost, în luna noiembrie 2011, de 2.054 lei,
în creºtere cu 2,3% faþã de octombrie, ºi cu
8,1% faþã de noiembrie 2010. Câºtigul salarial
mediu nominal net a fost de 1.491 lei, în
creºtere cu 34 lei comparativ cu octombrie
ºi cu 114 lei faþã de noiembrie 2010.
Producþia industrialã (serie brutã) a
crescut în luna noiembrie 2011, faþã de luna
precedentã, cu 2,2%, iar ca serie ajustatã în
funcþie de numãrul de zile lucrãtoare ºi de
sezonalitate cu 0,3%. Faþã de luna
corespunzãtoare din anul precedent,
producþia industrialã a crescut cu 4,3% ca
serie brutã ºi cu 3,2% ca serie ajustatã.
Exporturile au însumat, în luna
noiembrie, 4,1 miliarde euro, în creºtere cu
13,7% faþã de noiembrie 2010, ºi cu 48,8%
faþã de noiembrie 2009. În primele 11 luni,
România a exportat produse in valoare de





În cadrul galei care s-a organizat
la Botoºani cu prilejul împlinirii a
162 de ani de la naºterea lui Mihai
Eminescu, poetul clujean Ion
Mircea a primit Premiul Naþional
de Poezie Mihai Eminescu Opera
Omnia pentru anul 2011. Trofeul
celei de-a XXI-a ediþii i-a fost
înmânat de câºtigãtorul ediþiei
precedente a aceluiaºi premiu,
scriitorul Dinu Flãmând.
Aceeaºi distincþie a mai fost
acordatã pânã acum poeþilor Mihai
Ursachi, Gellu Naum, Cezar Baltag, Petre Stoica, Ileana Mãlãncioiu,
Ana Blandiana, ªtefan Augustin Doinaº, Mircea Ivãnescu, Cezar
Ivãnescu, Constanþa Buzea, Emil Brumaru, Ilie Constantin, Angela
Marinescu, ªerban Foarþã, Gabriela Melinescu, Adrian Popescu, Mircea
41,75 miliarde euro, în creºtere cu 22,5%
Dinescu, Cristian Simionescu, Dorin Tudoran.
sau 7,66 miliarde euro faþã de aceeaºi
perioada a anului trecut.
În ce priveºte importurile, acestea au
totalizat 5 miliarde euro în noiembrie ºi 50,4
Duminicã, 15 ianuarie 2012, ora 17:00, în Aula Bibliotecii
miliarde euro în primele 11 luni, valori în
creºtere cu 9,9%, respectiv 17,8% faþã de Centrale Universitare Carol I din Bucureºti, cu ocazia Zilei
Culturii Naþionale, s-a desfãºurat ediþia a doua a Galei Tinerilor
perioada corespunzãtoare a anului 2010.
Deficitul comercial a scãzut uºor în Scriitori/ Cartea de poezie a anului 2011. Juriul a fost format din
acad. Eugen Simion, Bogdan Creþu ºi Daniel Cristea-Enache. Aceºtia
primele 11 luni ºi a ajuns la 8,64 miliarde
au ales, dintre numeroase volume, urmãtorii câºtigãtori: Cartea de
euro, cu 46 milioane euro sub cel din 2010.
poezie a anului: Ioan Es. Pop, pentru volumul Unelte de dormit.
Comparativ cu noiembrie 2010, în Cu zece desene de Dumitru Gorzo, Editura Cartea Româneascã;
luna noiembrie 2011, volumul cifrei de Tânãrul Poet al anului 2011: Medeea Iancu, pentru volumul Divina
afaceri din comerþul cu amãnuntul (cu tragedie, Editura Brumar; Tânãrul Prozator al anului 2011: Paul
excepþia comerþului cu autovehicule ºi Mihalache, pentru volumul Târg de arlechini, Editura Tracus Arte;
motociclete) a crescut cu 2,8% ca serie brutã Tânãrul Critic literar, oferit ex-equo: Bianca Burþa-Cernat, pentru
ºi cu 1,9% ca serie ajustatã.
volumul Fotografie de grup cu scriitoare uitate: proza femininã
Faþã de luna corespunzãtoare din anul interbelicã, Editura Cartea Româneascã, ºi Doris Mironescu, pentru
precedent, sosirile în structurile de primire volumul Viaþa lui M. Blecher. Împotriva biografiei, Editura Timpul;
turisticã cu funcþiuni de cazare au înregistrat, Tânãrul Scriitor al anului 2011: ªtefan Manasia, pentru volumul
în luna noiembrie 2011, o creºtere de 12,6%, Motocicleta de lemn, Editura Charmides.
iar înnoptãrile o creºtere de 9,2%.
Pentru persoanele adulte (25-74 ani)
rata ºomajului BIM a fost estimatã la 5,6%
pentru luna noiembrie 2011 (6,0% în cazul
Muzeul Naþional Brukenthal din Sibiu a fost vizitat, în 2011,
de peste 370.000 de persoane, în creºtere faþã de anul precedent, a
bãrbaþilor ºi 5,0% în cel al femeilor).
declarat directorul instituþiei de culturã, Sabin Luca. Potrivit
raportului prezentat de Sabin Luca, în 2011, muzeul a organizat 51
de expoziþii temporare, dintre care nouã internaþionale, dar ºi mai
multe conferinþe ºi congrese.

Gala tinerilor scriitori  ediþia a II-a





Sute de mii de vizitatori la Brukenthal

Cooperarea între Parlament ºi Guvern
în domeniul afacerilor europene

Guvernul a aprobat în ºedinþa de miercuri, 18 ianuarie, un proiect de lege
privind cooperarea între Parlament ºi Guvern în domeniul afacerilor europene.
Proiectul cuprinde prevederi
referitoare la informarea exhaustivã a Parlamentului în
legãturã cu procesul decizional la
nivelul instituþiilor europene.
Parlamentul poate solicita
Guvernului informaþii extinse
privind proiectele de acte legislative aflate în curs de negociere
la nivelul instituþiilor europene. Mai mult, informarea
Parlamentului de cãtre Executiv
presupune transmiterea tuturor
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informaþiilor considerate relevante pentru proiecte de acte fãrã
caracter legislativ, la solicitarea
Parlamentului.
Proiectul mai prevede ºi
evaluarea pe fond a proiectului de
act normativ comunitar. În acest
sens, Parlamentul poate emite o
opinie care are caracter consultativ.
Proiectul prevede si obligaþia
ministrului responsabil sau al
ministrului Afacerilor Europene
ºi ministrului Afacerilor Externe

de a se prezenta la solicitarea
Parlamentului pentru a fi
consultaþi pe toatã durata
examinãrii parlamentare. De
asemenea, existã prevederi
privind rezerva de examinare
parlamentarã, care presupune ca
în cazul în care Parlamentul
începe analiza unei propuneri
legislative comunitare, Guvernul
informeazã Consiliul Uniunii cu
privire la declanºarea procedurii
de examinare de cãtre Parlament.

Pe coji de nucã

Împotriva corupþiei,
ca la independenþã
Mioara VERGU - IORDACHE

Ni se spune ºi simþim pe propria piele cã iar
suntem cotropiþi de un imperiu. Nu, nu vã gândiþi
la scenarii cu spioni, la rãzboi informaþional, deºi
aº putea spune cã nici ele nu pot fi excluse.
Imperiul care ne asupreºte este corupþia. Rãzboiul
a fost declarat încã de la naºterea inamicului. Mai
întâi cu blândeþea specificã împotriva activitãþii
unui bebeluº, mai apoi, pe mãsura maturizãrii
acestuia, mãcar declarativ, mijloacele de luptã
s-au radicalizat. Acum, se aflã în plinã desfãºurare
rãzboiul total, cu toate armele, de toate
dimensiunile. E drept, se luptã pe toate fronturile.
Numai cã inamicul este ca o caracatiþã. Îi frângi
un braþ aici, îi apare altul, dincolo. Nu de puþine
ori mai puternic, mai sofisticat. Dar cum luptã
bravii ostaºi anticorupþie? Ca la Plevna, Griviþa
ºi Smârdan. Mai mult cu mâinile goale ºi, poate
mai important, cu buzunarele goale. Cine sunt
soldaþii? Românii cãrora li se cere sã respecte
legea, sã punã frâu oricãrei tentative de corupþie.
Dar, ia cineva în calcul tentativa omului de a trãi
mai bine, de a oferi propriilor copii o viaþã mai
bunã? ªi dacã da, cine ce face? În toatã lumea,
angajatul, chiar dacã nu primeºte cât ºi-ar dori,
primeºte cât sã trãiascã cel puþin decent ºi, mai

mult decât atât, având, atâta vreme cât respectã
legea, locul de muncã asigurat. Statul are grijã de
oamenii lui, de cei care îi sunt loiali în aplicarea ºi
respectarea legilor. Ceea ce, la noi, este departe
de a se întâmpla. Sunt românii atinºi în însãºi
gena lor de corupþie? Sunt predestinaþi acestui
flagel încã din naºtere? În niciun caz. Uneori,
cedeazã din cauza sãrãciei, din cauza mediului ºi a
ineficienþei bãtãliei declarate cu insistenþã. În
Rãzboiul pentru Independenþã din 1877 s-a putut
sã fim învingãtori, chiar cu braþele goale. Nici
inamicul nu avea arme prea grozave, nu comunica
prin celular, prin satelit. În plus, în acel rãzboi
sfânt românii luptau pentru o cauzã pe care o
înþelegeau, care nu favoriza pe unii ºi oprima pe
alþii. Era o cauzã naþionalã. Iar naþional nu avea
nicio conotaþie peiorativã, extremistã. Veþi
replica faptul cã ºi lupta anticorupþie este tot o
cauzã naþionalã. Adevãrat. Dar ce a dovedit ea
pânã acum? Ca înaintea interesului naþional a
stat, cel puþin pânã acum, interesul personal
sau cel de grup, de partid. Sigur, atunci
când angajatului, public ºi nu numai, nu-i va
mai fi foame, când interesul anticorupþie va fi
naþional, victoria va veni aproape de la sine.

Viþelul de aur
ºi mitul îmbogãþirii peste noapte

România
în 2012:

perspective
economice ºi
potenþial
de dezvoltare



Joi, 2 februarie, la hotel
InterContinental, are loc
conferinþa România în
2012- perspective
economice, care aduce în
discuþie teme legate de
creºterea absorbþiei de fonduri
europene, consumul ºi
puterea de cumpãrare a
românilor în 2012, investiþiile
în sectorul public,
Parteneriatul Public Privat,
exporturile României,
accelerarea proiectelor de
infrastructurã, perspectivele
dezvoltãrii sectorului
energetic ºi strategia
energeticã, oportunitãþile ºi
provocãrile agriculturii
româneºti în 2012, cuantumul
investiþiilor strãine directe,
sectoarele cu cel mai mare
potenþial de creºtere al
investiþiilor, finanþarea
mediului de afaceri în 2012
ºi politicile fiscale, impactul
acestora asupra mediului
de afaceri.
Evenimentul constituie un
prilej de dezbatere, reunind
într-un mediu dinamic
reprezentanþi de marcã din:
Guvernul României, Banca
Naþionalã a României,
ministere, companii de top
din România, bãnci,
asigurãri, experþi financiari,
analiºti economici,
consultanþi ºi case de
avocaturã.

ArCuB - Centrul de Proiecte Culturale al Primãriei Municipiului
Bucureºti  invitã publicul, duminicã, 29 ianuarie, ora 19.00, la Sala
ArCuB, la specta-colul
Viþelul de aur, dupã Ilf ºi
Petrov, în regia lui Eugen
Gyemant. Dramatizarea
dupã Viþelul de aur, scrisã
de celebrul duo literar
Ilf ºi Petrov, doi mari
maeºtrii ai comediei,
prezintã un episod al
aventurilor simpaticului
escroc Ostap Bender prin
Uniunea Sovieticã a anilor 1920. În cele mai
valoroase scrieri ale lor, Douãsprezece scaune ºi Viþelul de aur,
scriitorii Ilf ºi Petrov criticã birocraþia, lãcomia, tradiþiile învechite
din Uniunea Sovieticã a secolului trecut. Scenografia spectacolului este semnatã de Vladimir Turturicã ºi Tudor Prodan, iar în
distribuþie figureazã Tudor Aaron Istodor, Cãtãlin Babliuc, Dan
Rãdulescu, Lucian Iftime, Smaranda Caragea ºi Radu Iacoban.

Sate fãrã cititori, dar cu biblioteci

Comuna natalã a poetului George Coºbuc din judeþul BistriþaNãsãud, care îi poartã numele, nu are nici bibliotecar ºi nici cititori
activi ai fondului de carte, potrivit unei statistici publicate pe
site-ul Bibliotecii Judeþene Bistriþa-Nãsãud. Biblioteca din comuna
Coºbuc, care deþine o colecþie cu peste 10.600 de volume, a fost
mutatã recent din sediul cãminului cultural în primãrie, deoarece au
început lucrãrile de renovare a clãdirii. Funcþia de bibliotecar este
vacantã din septembrie 2009. În prezent, puþinele împrumuturi de
carte sunt fãcute de Rodica Bãiþan, soþia fostului bibliotecar, care
lucreazã ca asistent social la primãria Coºbuc, însã niciun locuitor
din comunã nu are fiºã activã la bibliotecã.
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Mihail Diaconescu, laureat al

Engleza fãrã profesor

Emo-kids,
Premiului pentru Filosofie al Academiei Române emo-style,
emo-scene

una dintre acele creaþii capabile sã exprime specificul ºi
pulsaþia unei culturi, sã canalizeze ºi sã întreþinã în lectori
Comparat adeseori cu Prelegerile de esteticã ale noi disponibilitãþi, noi vocaþii creatoare, noi energii
lui Hegel, cu Estetica lui Nicolai Hartmann, cu Estetica spirituale, îndeosebi.
La rândul sãu, pãrintele dr. Teodosie Petrescu,
lui Benedetto Croce ºi cu Estetica lui Tudor Vianu,
tratatul domnului profesor Mihail Diaconescu se Arhiepiscopul Tomisului, adãuga: Domnul Mihail
caracterizeazã prin abordãrile sale interdisciplinare ºi Diaconescu este nu numai unul dintre cei mai
transdisciplinare, dar mai ales prin consecvenþa importanþi romancieri ai literaturii noastre, ci ºi un
cugetãrii speculative, care îl strãbate. Principiile oferite strãlucit spirit teoretic. Biserica recunoaºte ºi binecude teologia dogmaticã ortodoxã, teologia liturgicã vânteazã în Prelegeri de estetica Ortodoxiei o lucrare
ortodoxã, patrologia ortodoxã (sunt utilizate operele de o înaltã þinutã teologicã, o îmbinare cu totul aparte
Areopagitului, ale Sfântului Maxim Mãrturisitorul, de erudiþie, acribie analiticã ºi criticã, sistematizare
îndeosebi Ambigua, ºi ale altor mari doctrinari ai ºi rigoare în demonstraþii. E o sintezã care exprimã,
credinþei creºtine), de variatele teorii despre frumos, în egalã mãsurã, vocaþia constructivã a autorului,
misiunea sfântã a culturii în
de istoria artei româneºti ºi europene,
care ne înscriem ºi atmosfera
de logica formalã, îndeosebi de
specificã teologiei româneºti.
preocupãrile pentru axiomaticã, pentru
S-a spus,
definiþii ºi pentru noþiunile de maximã
generalitate (genera generalissima,
indefinisabilele), dar ºi de filosofia vieþii,
aºa cum a fost ea practicatã de trãiriºtii
români  Nae Ionescu, Mircea Eliade,
Dumitru Stãniloae (în opera sa de
filosof al culturii), Nichifor Crainic,
Mircea Vulcãnescu, Vasile Bãncilã,
Constantin Noica, Traian Brãileanu (care
este ºi unul dintre cei mai importanþi sociologi din istoria culturii
noastre), Virgil Bogdan, Petre Þuþea,
Octav Onicescu (unul dintre marii matematicieni ai epocii sale), Arºavir Acterian
ºi alþii  au constituit puncte de plecare
ferme pentru acaparantele ºi riguroasele abordãri teoretice întreprinse
de profesorul Mihail Diaconescu în Prelegeri de pe bunã dreptate,
cã aceastã lucrare
estetica Ortodoxiei.
cultura românã ºi
Despre sinteza teoreticã premiatã recent de Academia nu are anticipare în
Românã, domnul profesor univ. dr. Ilie Bãdescu a scris europeanã. E necesar sã adãugãm însã cã Prelegeri
urmãtoarele: Domnul Mihail Diaconescu a dat în de estetica Ortodoxiei ni se impune ca un rezultat
Prelegeri de estetica Ortodoxiei una dintre lucrãrile firesc al inepuizabilelor avuþii spirituale pe care
fundamentale ale culturii noastre. Este o sintezã vastã, teologia noastrã le-a acumulat pentru poporul român
deschizãtoare de noi perspective. Erudiþia, spiritul hristofor ºi pentru oamenii de pretutindeni. Lucrarea
analitic, puterea de disociere ºi valoarea demonstraþiilor ziditoare de suflet a domnului Mihail Diaconescu este,
aºeazã aceastã lucrare la înãlþimea celor mai importante mai ales, o importantã etapã, un nou ºi semnificativ
înfãptuiri teoretice româneºti. Suntem încredinþaþi cã început, în evoluþia îndelungatã ºi, adeseori,
Prelegeri de estetica Ortodoxiei este o carte care rãmâne, dramaticã a dezbaterilor mereu reluate despre frumos
urmare din pag. 1

În rãspãr

ºi despre contribuþia deisivã a artelor la spiritualizarea
omului ºi a lumii întregi însetate de Creatorul ei.
În studiul prefaþã Filosofie, teologie ºi esteticã în
perspectiva raþiunii speculative, care însoþeºte ediþia a
doua a tratatului premiat recent de Academia Românã,
domnul acad. Alexandru Surdu preciza: Din punctul
nostru de vedere, Prelegeri de estetica Ortodoxiei este o
lucrare ce ilustreazã, în variate moduri ºi cu multe dovezi,
relaþia strãveche ºi puternicã dintre filosofie ºi teologie,
dar mai ales marile tradiþii ale cugetãrii speculative
europene. Ilustreazã ºi resurecþia excepþional de
puternicã a gândirii dialectico-speculative în zilele
noastre. Pentru cã aceastã lucrare, ca teorie a
frumosului, se remarcã prin deschiderile ei numeroase
ºi revelatoare spre ontologie, ca ºtiinþã a cãutãrii
Absolutului, spre culturologie, care porneºte, în
dezbaterile ºi deducþiile sale, de la cultul religios,
respectiv de la relaþia strãveche ºi complexã dintre cult
ºi culturã, spre antropologia creºtinã, ce afirmã valoarea
unicã ºi marea demnitate a omului în univers, prin
raportare la Dumnezeu Creatorul sãu, spre gnoseologia
fundamentatã revelaþional ºi spre Adevãrul descoperit
prin credinþã ºi prin iubire, spre logica orientatã de
principiul Causa Causarum, spre existenþialismul creºtin
ºi spre fenomenologia secolului al XX-lea, ea este un reper
important în peisajul vast, frãmântat ºi, mai ales,
contradictoriu al cugetãrii estetice contemporane.
Faptul cã lucrarea Prelegeri de estetica Ortodoxiei
a fost elaboratã în zilele noastre ca un act necesar,
respectiv ca «un rãspuns» la provocãrile întreþinute de
tendinþele antispiritualiste este semnificativ pentru
evoluþia generalã a culturii române ºi europene, dar,
mai ales, pentru resurecþia puternicã a cugetãrii
dialectico-speculative, ferm orientate metafizic, în cele
mai variate domenii teoretice.
Noutatea, originalitatea profundã ºi forþa de impact
a tratatului Prelegeri de estetica Ortodoxiei demonstreazã cu prisosinþã faptul cã gândirea speculativã este
singura aptã sã ne introducã în strãvechea ºi
fundamentala problemã a transcendenþei, dar ºi în
variatele ipostaze ale frumosului, aºa cum sunt ele
gândite ºi percepute în zilele noastre.
Premiul pentru filosofie acordat de Academia
Românã domnului Mihail Diaconescu încununeazã o creaþie teoreticã fundamentalã, una dintre
cele mai importante realizate în istoria esteticii
româneºti ºi europene.

În ziua de azi dacã nu eºti mãcar
traducãtor autorizat din limba englezã
nu ai nicio ºansã sã fii cool. Cum sã te
descurci în avalanºa aceasta de
tendinþe, care dispar la fel de misterios
cum au apãrut? Toate acestea vin fãrã
traducere în limba românã. Spre
exemplu, trendul emo, care a atins
apogeul în anii 2007  2008. Desigur,
o traducere în limba românã nu ar mai
suna la fel de cool, ar fi vorba doar
de niºte tineri care suferã de
melancolie, de plictisealã cronicã. Am
putea folosi termenul de
hipersensibilitate.
Îi întâlnim zilnic în tramvai sau pe
stradã, nu ai cum sã îi ratezi, poartã
uniformã: haine de culoare închisã,
largi, conversi  adicã teniºi.
Curentul emo îºi are rãdãcinile în
America, de unde vin mai toate
influenþele. Pe la sfârºitul anilor 80 ºi
începutul anilor 90, un gen de muzicã
avea sã influenþeze generaþii întregi
de tineri. O amprentã puternicã a
lãsat-o Rites of Spring, o formaþie
post-hardcore din Washington D. C.
Deci, totul a pornit de la muzicã: emo
era un subgen al rockului. Evoluþia
este una treptatã, se dezvoltã un câmp
lexical. Emo-kids, cei care ascultau
muzica, adoptã vestimentar emo-style,
emo-make-up ºi reacþioneazã în stilul
emo-scene. În general, e complicat sã
fii emo, dar, dacã nu ºtii limba
englezã, este imposibil.
Azi, starea depresivã, anxioasã,
apaticã a tinerilor nu mai este pusã
numai pe seama existenþei curentului
emo, existã alþi þapi ispãºitori 
facebook, myspace, twiter etc, dar
despre reþele de socializare ºi imaginea
virtualã a tinerilor data viitoare.

Corina GHIGA

Invitaþiile Doamnei Pictura

Florin Dãrãºtean
Irlandezul norocos Niculiþã
- artistul total
ºi povestea lui defãimãtoare
Gabriel NÃSTASE
Un irlandez de 33 de ani, stabilit în Canada ºi pe care l-a pus dracu
sã facã o vizitã în România, a fost tâlhãrit în personalul de Slobozia.
Bandiþii i-au luat toþi banii ºi actele (ba chiar ºi biletul de avion cu care
urma sã se întoarcã acasã), apoi l-au aruncat din mers, pe uºa vagonului,
între staþiile Bãrãganu ºi Fãurei. Omul a scãpat, ca prin minune, doar cu
câteva zgârieturi ºi, bineînþeles, cu o spaimã zdravãnã. Poliþiºtii de la
Biroul Transporturi au demarat o anchetã.
ªtirea, ajunsã pe monitoarele din toate redacþiile, poate pãrea unora
banalã. ªi totuºi.
Nu ºtiu cu ce scop a ajuns temerarul irlandez prin Bãrãgan, ce dor de
preerie ori de aventurã l-o fi îndemnat sã schimbe liniºtita Canadã (poate
prea liniºtitã?!) cu plaiul nostru tot mai puþin mioritic ºi tot mai mult cu
alurã de þinut al fãrãdelegii ori al nimãnui. Se poate sã fi venit pentru
ceva afaceri, deºi, cum bine se ºtie cam prin toatã lumea, sã faci, azi,
afaceri în România e sinonim cu a-þi pune singur ºtreangul de gât! Se
mai poate sã fi venit în cãutare de ceva amor; cãci ºi asta se ºtie bine: în
vremea din urmã, fetele noastre au devenit faimoase datoritã frumuseþii
ºi, mai ales, a disponibilitãþii lor. Sau, se poate ca omul sã fie
reprezentantul cine ºtie cãrui mare studiou cinematografic în cãutare de
locaþii, aºa cum, tot în vremea din urmã, ne-am obiºnuit. Aceastã explicaþie
pare cea mai ispititoare pentru românul care mai sperã ca þãriºoara sã fie
remarcatã de obºtea internaþionalã ºi pentru alte subiecte decât cele cu
þigani, gunoaie, copii handicapaþi, corupþie generalizatã ºi justiþie
neputincioasã.
Din pãcate pentru românul de bine, iubitor de þarã ºi plecãtor de
frunte, sub povara ruºinii pe care i-o aduc miile de conaþionali dedaþi la
jafuri ºi crime prin întreaga lume, aceastã speranþã e situatã într-un viitor
tot mai greu de întrezãrit. În ciuda promiselor mãsuri de eradicare
grabnicã a criminalitãþii de tot felul, realitatea româneascã nu se schimbã
cu nimic. În loc sã prindã hoþii ºi tâlharii, poliþiºtii ºi judecãtorii se agitã
pentru te miri ce cauze mãrunte ori ridicã din umeri plictisiþi. Dintr-o
altã ºtire, care bântuie zilele astea pe toate televizoarele, am aflat cum
zeci de poliþiºti de la secþiile unu ºi trei din Capitalã au fost demascaþi de
mascaþi în legãturã cu mai multe acte de corupþie.
Ce-o fi cãutat irlandezul, cu personalul, prin Bãrãgan, la ceas de
searã, e încã greu de presupus. Cu siguranþã, însã, cã norocosul - cãci, pe
bunã dreptate, aºa trebuie sã se considere - nu poate fi acuzat, când îºi va
depãna pãþaniile din Bãrãgan, cã a fost plãtit ca sã ne compromitã!

Aristotel BUNESCU

Dragi cititori, mã grãbesc sã vã
prezint, cu mare bucurie, un artist total.
El rãspunde la numele Niculiþã Florin
Dãrãºtean ºi este trãitor în Timiºoara.
L-am descoperit ca pictor de mare talent,
apoi am vãzut cã este un grafician de
valoare. Cu uimire am observat cã
fotografiile sale sunt secþiuni în timp,
care ilustreazã convingãtor o realitate pe
care o observãm rareori, cea calmã,
liniºtitã ºi armonioasã de lângã noi. Am
vãzut obiecte fãcute de designerul
Niculiþã Florin Dãrãºtean, iar, la final,
am rãmas impresionat de volumele sale
de poezie. Dacã mai punem la socotealã
cã este un soþ atent ºi un tatã foarte
grijuliu, vã daþi seama cã protagonistul
acestor rânduri este ºi un om exemplar.
Soþia sa este artista Magda Dãrãºtean.
(Are niºte arlechini superbi!). Fata lor

se numeºte Mãdãlina Dãrãºtean. Este
deocamdatã în clasa a III-a ºi, dupã cum
mãrturiseºte tatãl, între atâtea lucruri
dedicate artelor, are toate ºansele sã
meargã pe drumul bãtãtorit deja de
pãrinþi. Chiar aºa l-am cunoscut pe
Niculiþã Florin Dãrãºtean.
Ca ºi alþi mulþi admiratori ai
sãi, l-am remarcat întâi pe pictorul
suprarealist. Peste puþin timp, cu
surprindere am vãzut cã este ºi un
iconar destoinic. Aici vreau sã mã
opresc, preþ de câteva cuvinte, pentru
a remarca lucrãri ca Sfântul Gheorghe,
Arhanghelul Mihail, Sfântul Ioan
Botezãtorul, Crucifix, Trinitate, Chipul
lui Iisus. Apropo de chipuri. Domnul
Dãrãºtean este ºi un mare portretist. El
face, în doar câteva trãsãturi, figura
umanã ºi o plaseazã în eternitate. O
parte însemnatã din sufletul
meu a rãmas ataºatã de
ciclul sãu intitulat Lucruri
pierdute. Aici intrã flori,
sunete, mesaje, pasiuni.
Panoramele sale de
graficã, monumente impresionante din Timiºoara,
Bucureºti etc, sunt fãcute cu
o migalã de bijutier. Mulþi
oameni care sunt sensibili la
apariþia unui artist aparte au
remarcat, la rândul lor, forþa
domnului Dãrãºean. Iatã,
spre exemplu, cuvintele Anei
Blandiana, scrise în legãturã
cu volumul sãu intitulat La
porþile zãdãrniciei, editat
în anul 2004: Niculiþã
Dãrãºtean face parte dintre
acei artiºti pentru care -

Nãscut în 2 aprilie 1971, Halmagiu,
Arad  membru colaborator al Uniunii
Artiºtilor Plastici- Filiala Timiºoara
 licenþiat în Arte Decorative ºi
Design, Universitatea de Vest
Timiºoara  absolvent al Universitãþii
Tibiscus, Facultatea de Design 
absolvent al ªcolii de Artã Arad,
specializarea Graficã, clasa prof. Ioan
Cott  Numeroase expoziþii personale
ºi colective.

asemenea vechilor chinezi - arta are o
unicã esenþã, pe care artistul o poate
turna în recipientele unor mesteºuguri
diferite, atâtea câte este în stare sã
stãpâneascã. Pictor, grafician, designer,
fotograf, poetul care se dezãluie în
aceastã frumoasã - în mai multe sensuri
- carte este un alter ego, un alt avatar,
al unuia ºi acelaºi artist aplecat cu
emoþie si curiozitate asupra capacitãþii
diverselor mijloace de expresie de a-i
transmite mesajul artistic. Alte volume
ale sale sunt Deriva sentimentelor ºi
Poeme fãrã cuvinte.
Mai aleg un singur citat din vasta
colecþie a declaraþiilor memorabile despre
Niculiþã Florin Dãrãºtean. Este vorba
despe cuvintele lui Gheorghe Achiþei
despre acuarelele sale: Ceea ce mi se pare
îndeosebi demn de subliniat este ambiþia
lui Dãrãºtean de a exploata prin excelenþâ virtuþile unei tehnici, ignoratã ºi
dispreþuitã de pictorii tineri, dar care se
dovedeºte de mare rafinament: acuarela.
Nu o sã fiu foarte mirat dacã, în
viitoarele zile, o sã aflu cã are ºi alte veleitãþi artistice. Cã danseazã, spre exemplu,
cã joacã teatru, ori cântã superb ºansonete. Îmi depun deja candidatura
la postul de secretar general al Fan
Clubului Niculiþã Florin Dãrãºtean.
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Pasiune fãrã bariere

Bucãþi de istorie

Sunt pasionat de istorie. ªtiu cã aceastã
boalã nu are leac. Cel care se face vinovat de
infectarea mea cu acest microb este adânc
cuibãrit în interiorul meu. Vorbesc evident de
proful de istorie din generalã, un tip înalt, mereu
impecabil (îmbrãcat la patru ace) ºi cu ochelarii
sprijiniþi pe nas. Faptul cã ºtia cum sã facã un
spectacol din lecþiile de istorie, m-a fãcut ca
într-o zi sã mituesc un coleg cu câteva eugenii ca
sã mã lase în locul lui la opþionalul de istorie.
Peste ani, aveam sã fiu recunoscãtor acestui gest.
Un gest, care m-a salvat din calea notelor muzicale.
De fiecare datã când aveam Muzicã, profesoara
mã/se menaja zicându-mi: Mihãiþã, te rog sã nu
cânþi. Când am mai crescut am înþeles cã vocea
mea groasã era total nepotrivitã pentru corul ºcolii.
Aºa cã mi-am gãsit diverse hobby-uri, mai mult
sau mai puþin excentrice pentru puºtanul de atunci:
numismatica, filatelia ºi cãrþile poºtale. Bunica
dinspre mamã a fost cea care care mi-a pus în
palmã primii bani vechi. Deºi erau banalii lei
nichelaþi din 66, bunica mi-a atras atenþia sã nu
care cumva sã-i pierd. Nu i-am pierdut. În schimb
am început sã adun tot mãrunþiºul de prin

buzunarele hainelor din cuier. Pentru mine, toþi
bãnuþii argintii erau buni de colecþie. Asta pânã
într-o dupã-amiazã, când m-a prins mamaia...
Filatelia am descoperit-o întâmplãtor când,
cotrobãind prin ghiozdanul de ºcolãriþã al mamei
mele, am dat de câteva timbre socialiste. În timp,
clasorul s-a umplut. La sfârºitul clasei a VIII-a,
un coleg de clasã mi-a dãruit colecþia lui de timbre.
Ultima achiziþie dateazã de acum câþiva ani când,
de la un târg de vechituri, mi-am luat seria de
timbre cu stemele judeþelor, Casa Scînteii ºi douã
serii cu maºini româneºti. Toate la un leu nou.
Greu a fost sã o conving pe maicã-mea sã mã lase
sã bag în casã cele câteva sute de cãrþi poºtale
gãsite într-o zi pe stradã. Vechiturile sunt pline de
microbi, suna de obicei sentinþa, menitã sã mã
protejeze. Sunt o bucatã de istorie, încercam eu sã
o îmbunez. O istorie pe care cineva tre sã o
pãstreze. Pentru posteritate, nu?, se/mã întreba
mama. Ai sã vezi, când o sã fiu eu bãtrân, or sã
valoreze mulþi bani. Când ai sã fii tu bãtrân...
ofta mama ºi rãzboiul se încheia cu o remizã.
Asta pânã când aduceam în casã alte bucãþi de
istorie (vechituri): cãrþi, ziare de odinioarã În

Expoziþie omagialã
Carol Popp de Szathmáry

Cu ocazia împlinirii a 200 de
ani de la naºterea artistului
fotograf Carol Popp de Szathmáry
Institutul Cultural Român din
Budapesta, în colaborare cu
Asociaþia Artiºtilor Fotografi din
România (AAFR), organizeazã o
expoziþie omagialã cu fotografii
originale prezentate de Attila
Molnar ºi exponate digitalizate
realizate de AAFR. Expoziþia va fi
deschisã între 17 ianuarie ºi
29 februarie 2012.
Carol Pop de Szathmáry este
considerat ca unul dintre primii
10 fotografi din Europa. Ziua
naºterii sale a fost declaratã Ziua
Artei Fotografice în România.
Expoziþia a fost vernisatã de ªtefan
Tóth, preºedintele Asociaþiei
Artiºtilor Fotografi din România,
urmatã de o prelegere despre viaþa
ºi munca artistului expusã de Attila
Molnár, cercetãtor al vieþii ºi muncii
lui Carol Popp de Szathmáry.
Carol Szathmari s-a nãscut la
Cluj, la 11 ianuarie 1812, ºi a trecut
în nefiinþã pe 3 iulie 1887, la
Bucureºti. Deºi avea cetãþenie

austriacã, Szathmari a preferat sã
lucreze în Þara Româneascã ºi a
surprins schimbãrile prin care a
trecut þara sub conducerea a trei
domnitori diferiþi. A fost primul
fotograf de artã ºi documentarist
din Regatul Român, fotograful
oficial al domnitorului Alexandru
Ioan Cuza ºi al regelui Carol I. El a
urmat cursurile Colegiului Reformat
din Cluj ºi l-a avut profesor de desen
pe Samuel Nagy. Cu toate cã lucra
la Vistierie ºi la Gubernia
Ardeleneascã din Sibiu, unde fãcea
naveta de douã ori pe sãptãmânã,
acest lucru nu l-a împiedicat sã
devinã ucenicul lui Franz
Neuhauser, un pictor vienez stabilit
în Sibiu. În atelierul lui a studiat
portretistica, iar modelele sale au
fost burghezii înstãriþi ºi moºierii
din împrejurimi. Între 1860-1870,
Carol Popp de Szathmary a publicat
un volum cu 100 de fotografii care
ilustreazã, printre altele, întâlnirea
lui cu Ferenc Liszt în Pisa,
cãlãtoriile lui în Turcia ºi în
Rusia etc. Este recunoscut de
mulþi specialiºti ca fiind primul

fotojurnalist de rãzboi, fotografiind o perioadã îndelungatã
Rãzboiul Crimeei. Carol Szathmari
a fost primul care a realizat
imagini panoramice ºi a cãutat
unghiuri care sã îi permitã o
vedere de ansamblu. Szathmari
mergea adesea în Turnul Colþei,
pe Dealul Mitropoliei, pe Dealul
Spirii sau pe Dealul Filaret. Însã,
dincolo de importanþa documentarã a imaginilor, Szathmari a
reuºit sã facã niºte fotografii valoroase în sine, prin care a reuºit sã
transmitã atmosfera din Þara
Româneascã a secolului XIX.

vremea din urmã, am tot dat banii de covrigi
pe tot felul de efecte cu tematica metroului
bucureºtean. Totul în numele pasiunii. Oficial, îmi
erau necesare pentru elaborarea lucrãrii de licenþã.
Mai greu a fost sã explic la ce îmi trebuie ditamai
tabla din botul unei rame de metrou casatã. ªtii,
mamã, pasiunea presupune multe sacrificii. Un
astfel de sacrificiu este cel din mâna mea. Evident

lucrurile s-au schimbat mult - iar
maghiarii exagereazã în
pretenþiile lor  lucrurile nu
s-au schimbat.. Aºadar, la
Bruxelles existau, încã din 1993,
oficiali care ºtiau despre anumite
exagerãri. Ceea ce nu a împiedicat
Comunitatea Europeanã, Consiliul Europei, sã tragã România de
urechi de câte ori a avut prilejul.
Sã ne punã la colþ pe coji de nucã

Cronica
gri
Probabil aºa a trebuit, nu eram
convingãtori, diplomaþia ºi politica româneascã nu argumentau
suficient, sau, poate, argumentau prea mult. Am ºtiut, însã, cã
va veni o zi când adevãrul va ieºi
la ivealã. Pentru cã nu degeaba a
sintetizat înþelepciunea româneascã: Fiecare pasãre pre limba
ei piere.
Recenta pretenþie a primarului oraºului Sfântu Gheorghe,
Arpad Antal, cum cã, în zonele
româneºti în care sunt prepon-

Patru poveºti paralele sub aceeaºi metaforã

Silviu ªERBAN
Aproximativ opt ore, atât
proiectase iniþial regizorul D. W.
Griffith cã va dura filmul sãu,
Intolerance, însã, dificultãþile
distribuitorilor l-au înduplecat
pânã la urmã sã ajusteze
dimensiunile la mai puþin de
jumãtate. Succesul Naºterii unei
naþiuni i-a asigurat lui Griffith
fondurile necesare pentru
construcþia unor decoruri de
neimaginat la vremea aceea, din
ale cãror fragmente se mai
pãstreazã ºi azi la Hollywood, iar
costurile de producþie ale filmului
s-au ridicat la cifra-record de douã
milioane de dolari, sumã egalatã
abia zece ani mai târziu, în 1926.
În acelaºi timp însã, Intolerance
reprezintã cel mai mare eºec din
istoria cinematografiei din punct
de vedere al receptãrii la vremea
difuzãrii sale, Griffith ne mai

Whitman: Din leagãn ieºitã, la
nesfârºit legãnând / unind
prezentul cu timpul ce vine /
cântãreþ al durerilor ºi bucuriilor.
Axul tematic este adus de povestea
modernã, realizatã anterior sub
titulatura de The Mother and the
Law (Mama ºi legea), celelalte trei
ilustrând istoric sensurile primei.
Semnificativ este faptul cã
eroii poveºtii
moderne nu
au nume,
Griffith
sugerând tipare umane ºi
nu cazuri
particulare:
The Dear One (Mae Marsh), The
Boy (Robert Harron), The
Friendless One (Miriam Cooper),
Musketeer of the Slums (Walter
Long). The Dear One ºi The Boy,
victimele intoleranþei în episodul
modern, sunt asociate cu victimele celorlalte importante
momente ale istoriei universale:
prinþul Balthazar (Alfred Paget)
ºi rãzboinica-i devotatã, The
Mountain Girl (Constance
Talmadge), eroina secundarã a
filmului, din episodul cãderii
Babilonului; Iisus (Howard Gaye)
în povestea iudaicã, cea mai scurtã
dintre toate, insistându-se doar pe
câteva secvenþe, minunile lui
Hristos la Nunta din Cana Galileii,
judecarea adulterului Mariei

Mihãiþã ENACHE

Fiecare pasãre pre limba ei piere

În primãvara lui 1993 am
simþit cã va veni o zi în care
demersurile unor lideri UDMR
vor cãpãta efect de bumerang.
Nu am calitãþi paranormale. La
sediul Comunitãþii Europene îl
interogam, colocvial, pe un
oficial, din Direcþia de politicã,
despre ceea ce ºtie despre
România, despre istoria sa ºi mai
ales despre prezent. Din fericire,
ºtia multe. Din nefericire, nu
pãrea sã poatã face ceva cu ceea
ce ºtia. ªtia, de pildã, cã Basarabia
este pãmânt românesc, dar mi-a
precizat, imediat, cã graniþele
sunt inviolabile ºi deja stabilite.
ªtia cã România are sorginte
latinã. ªtia cã multe vârfuri
culturale, cu care se mândreºte
întreaga lume, au pãrinþi români.
ªtia cã în România trãiesc mai
multe naþionalitãþi, ca de altfel
în mai toate þãrile lumii. Despre
drepturile lor în raport cu
naþionalitatea majoritarã credea,
referindu-se la cele pe care le
socotea mai numeroase, þiganii
(eram în 1993, termenul rrom
încã nu se folosea) ºi maghiarii,
cã þiganii nu ºtiu sã cearã-

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
recuperându-ºi banii investiþi
niciodatã, iar producãtorul
Wark Producing Company declarându-ºi falimentul în 1921.
Eºecul comercial de moment nu a
împiedicat generaþiile urmãtoare sã
aprecieze Intolerance ca fiind cel
mai important film al lui Griffith
ºi o excepþionalã realizare din
perioada filmului mut.
Aºa cum anunþã chiar regizorul
printr-un insert în debutul filmului,
Intolerance constã din montarea
în paralel a patru poveºti situate
în perioade istorice diferite: o
poveste modernã, desfãºuratã în
America începutului de secol XX;
o poveste medievalã, având ca
subiect masacrul din Noaptea
Sfântului Bartolomeu din Franþa
Caterinei de Medici ºi a fiului sãu,
regele Carol al IX-lea; o poveste
iudaicã ce înfãþiºeazã prin câteva
secvenþe semnificative pentru
tema filmului faptele ºi crucificarea
lui Iisus; o poveste anticã
referitoare la cãderea Babilonului
sub dominaþia perºilor lui Cyrus al
II-lea. Fondul comun al celor patru
linii narative diferite se vrea a fi
ideatic, tema intoleranþei. Tehnic,
legãtura dintre poveºtile paralele
este asiguratã prin imaginea unei
mame (Lilian Gish), balansând un
leagãn, aºezatã sub metafora
atemporalitãþii sugeratã de citarea
unor versuri din Fire de iarbã
(Leaves of grass) al lui Walt

cã, dupã o asemenea pledoarie, maicã-mea a
început sã râdã, iar, în cele din urmã, a admis: Ai
dreptate. Aºa cã începând de mâine te ocupi de
piaþã... Acesta era compromisul la care am ajuns
cu ºefa dupã ce i-am fãcut casa muzeu. Pasiunea
nu þine cont de bariere. Enjoy!

Magdalena ºi crucificarea;
hughenoþii Gaspard al II-lea de
Coligny (Joseph Henabery),
Brown Eyes (Margery Wilson) ºi
Prosper Latour (Eugene Pallette)
din episodul masacrului din
Noaptea Sfântului Bartolomeu.
De cealaltã parte sunt promotorii
intoleranþei: domnul ºi doamna
Jenkins (Sam de Grasse ºi Vera
Lewis) alãturi
de The Vestal
Virgins
of
Uplift, apãrãtori ai puritanismului;
preotul babilonian (Tully
Marshall) al zeului Bel-Marduk,
care, invidios pe adorarea zeiþei
rivale, Iºtar, îºi vinde regele ºi
poporul ferocelui Cyrus (George
Siegmann); fariseii iudei  emblematicã fiind scena rugãciunii
fariseului (interpretat de Erich von
Stroheim) care-i mulþumeºte
Domnului cã este mai bun ca ceilalþi, în timp ce muritorii de rând
din jur se strãduiesc sã întrerupã
orice activitate laicã, aºa cum
cereau dogmele fariseilor, chiar ºi
mestecatul unui colþ de pâine;
în fine, catolicii Caterina de Medici
(Josephine Crowell) ºi regele
Carol al IX-lea (Frank Bennett),
care aleg sã-ºi masacreze oponenþii religioºi, hughenoþii.

Intolerance

(D.W. Griffith, 1916)

derent maghiari, românii ar
trebui sã înveþe ºi ei limba
maghiarã ºi cã încercarea
autoritãþilor române de a-i
obliga pe maghiari sã iubeascã
statul român poate fi sinonim
cu un viol, nu mã afecteazã
prin conþinutul ei. Îl caracterizeazã pe cetãþeanul român
de naþionalitate maghiarã Arpad
Antal. Nu mã afecteazã pentru
cã este necesar ca lipsa de
loialitate sã piarã pre limba ei.
Mi-e teamã însã cã astfel de
atitudini vor exacerba extremismul, suspiciunile. Pentru cã
dacã eu, un alt cetãþean român,
anonim, care-ºi vede de treburile
lui, care nu este interesat de
naþionalitatea interlocutorului, ci
doar de calitatea lui umanã ºi
profesionalã, mã îndoiesc de
loialitatea concetãþenilor noºtri,
oare ce-o fi în mintea celor aflaþi
într-o relaþie mai directã cu ei,
ce-o fi în minþi ceva mai încinse?!
Oricum, contez pe bumerangul
pretenþiilor exagerate
Mioara IORDACHE

37

Toate
aceste
analogii peste timp
sunt facilitate de
montajul în paralel al
lui Griffith, secvenþele
celor patru poveºti
alternând cu o ritmicitate din ce în ce
mai mare pe mãsurã
ce filmul se apropie
de final. Astfel cã,
punctele culminante
ale tuturor celor patru
episoade se desfãºoarã aproape simultan: condamnarea la
moarte prin spânzurare a lui The Boy
ºi pregãtirea pentru
execuþie; trãdarea
preotului lui Bel-Marduk, intrarea
în cetate a perºilor ºi uciderea
babilonienilor; crucificarea lui
Iisus; mãcelãrirea hughenoþilor de
cãtre gãrzile regelui catolic al
Franþei. Episodul modern însuºi
propune o desfãºurare în paralel a
acþiunii, pregãtirea execuþiei

lui The Boy fiind montatã
alternativ cu acþiunea ofiþerului
Kindly Heart (Tom Wilson) ºi The
Dear One de a gãsi adevãratul
ucigaº al lui Musketeer of the
Slums, crimã pentru care The Boy
fusese pe nedrept condamnat
la moarte.

* * *
Sfârºitul anului 1929 aduce la Hollywood schimbarea de
perspectivã în producþia cinematograficã, majoritatea companiilor
orientându-se cãtre turnarea filmelor sonore. În ciuda acestei evoluþii,
Charles Chaplin decide sã-ºi producã urmãtorul sãu film, la care
începuse filmãrile în 1928, tot ca film mut. Este vorba de City Lights
(Luminile oraºului), difuzat în 1931, peliculã ce-i va aduce un succes
impresionant, determinându-l pe Chaplin sã continue aceastã direcþie
ºi sã sfideze tendinþa majoritarã de la acea vreme.
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Programul Televiziunii ºi Radioului România de Mâine
LUNI  23 ianuarie 2012
06:00 Lumea sportului
Emisiune de Cristina Matei
06:30 Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
07:30 Recital muzical
Emisiune de Dumitru Cucu
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Film serial  Fraþii Karamazov
(Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
12:30 Film documentar  Tehnologia
azi
13:00 Ce faceþi cu timpul liber
Emisiune de Violeta Screciu
13:30 Magazin tv
Emisiune de Marius Voicu
14:00 TVRM-edicina Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache
la dispoziþia dvs.
14:58 Promo USH
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial
Panã ºi spadã (Rusia) ep. 4
18:50 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:00 Panteon
Emisiune de Neagu Udroiu
19:30 Viaþã de român!
Emisiune de Simona ªerban
20:00 Azi pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
20:30 ªtiinþã ºi spiritualitate
Emisiune de Alexandru Mironov
21:30 Românul cetãþean european
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
22.00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
23:00 Ce faceþi cu timpul liber (r)
23:30 Film serial  Panã ºi spadã (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 La sugestia telespectatorilor (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)
MARÞI  24 ianuarie 2012
06:00 Miºcare ºi sãnãtate
Emisiune de Cristina Matei
06:30 Românul cetãþean european
Emisiune de
Cristina Pãiuºan Nuicã
07:00 Academia copiilor
Emisiune de Irina Haideþ
08:30 Film serial
Panã ºi spadã (Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Invitatul de la ora 13
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Performeri în arenã
Emisiune de Teodora Vlad
14:30 Tinere talente
Emisiune de Dumitru Cucu
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial
Panã ºi spadã (Rusia) ep.5
18:50 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:00 Lumea vãzutã de aproape
Emisiune de Neagu Udroiu
20:00 Azi pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
20:30 Nocturna
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Nimic fãrã lege
Emisiune de Florin Fãiniºi
22:30 Cronica scepticului
Emisiune de Cristian Român
23:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
23:30 Film serial  Panã ºi spadã
(Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 Nocturna (r)
05:00 Recital muzical (r)
06:00
06:30
07:00
08:00

MIERCURI  24 ianuarie 2012
Confesiuni neprogramate
Emisiune de Mugur Popovici
Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu
ªtiinþã ºi spiritualitate
Emisiune de Alexandru Mironov
Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu

08:30 Film serial  Panã ºi spadã
(Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
14:00 TVRM-edicina.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial
Panã ºi spadã (Rusia) ep. 6
18:50 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:00 Academica  Economia pentru
cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
20:00 Azi, pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
20:20 Seara românilor
Emisiune de Georgel Nucã (r)
22:00 Virtuþi ºi vicii
Emisiune de Alexandru Lucinescu
22:30 Istoria cu învãþãturã
Emisiune de Valeriu Râpeanu
23:30 Film serial
Panã ºi spadã (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:30 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Lumea vãzutã de aproape (r)
JOI  25 ianuarie 2012
06:00 Performeri în arenã
Emisiune de Cristian Vasile
06:30 Istoria cu învãþãturã
Emisiune de Valeriu Râpeanu
07:30 Mini tv show
Emisiune de Irina Haideþ
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Film serial 
Panã ºi spadã (Rusia)
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Cinefilia
Emisiune de Daniel Paraschiv
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia dvs
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:00 Film serial
Panã ºi spadã (Rusia) ep. 7
18:50 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:00 Agricultura ºi alimentaþia
Emisiune de Constantin Predilã
20:00 Azi, pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
20:30 Teatru în fotoliul de acasã
22:00 Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu
22:30 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
23:30 Film serial
Panã ºi spadã (Rusia)
00:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
04:00 Teatru în fotoliul de acasã (r)
05:00 Film documentar  Paris (r)

06:00
06:30
07:00
08.00
08:30
09:30
11:20
11:30
13:00
14:00
14:30
15:00
16:20
16:30
18:00
18:50
19:00
20:00
20:30
21:30
22:30
23:30
00:30
04:00
05:00

VINERI  26 ianuarie 2012
Film documentar 
Tehnologia azi
Nimic fãrã lege
Emisiune de Florin Fãiniºi
Scena ca istorie
Emisiune de Violeta Screciu
Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
Film serial  Panã ºi spadã
(Rusia)
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
La sugestia telespectatorilor
Emisiune de Viorel Popescu
Confesiuni neprogramate
Emisiune de Mugur Popovici
Maºina timpului
Emisiune de Cristian Român
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Film serial 
Panã ºi spadã (Rusia) ep. 8
ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Nocturna
Emisiune de Mugur Popovici
Azi, pentru ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
Între alb ºi negru
Emisiune de Simona ªerban
Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
Cinefilia. Emisiune de actualitate,
educaþie ºi culturã cinematograficã
Emisiune de Daniel Paraschiv
Film serial  Panã ºi spadã
(Rusia)
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*(r)
Cinefilia (r)
Între alb ºi negru (r)

22:30
00:00
00:30
02:00
03:00
04:00

DUMINICÃ  28 ianuarie 2012
06:00 Cinepanorama (r)
06:30 Recital muzical
Emisiune de Dumitru Cucu
07:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maxiumiuc
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
09:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
11:00 Deutsche Welle
Emisiune de Ramona Popescu
11:30 Magazin tv
Emisiune de Marius Voicu
12:00 Maºina timpului
Emisiune de Cristian Român
12:30 Scena ca istorie
Emisiune de Violeta Screciu
13:30 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
14:00 Concert
Emisiune de Dumitru Cucu
15:00 ªlagãr fix
Emisiune de Sorin Lupaºcu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Mini tv show
Emisiune de Irina Haideþ
17:30 Film artistic  (II)
Conform reglementãrilor CNA
filmul poate fi vizionat de copii cu
acordul pãrinþilor; istoric, acþiune
(2004); Filmul prezintã lupta
pentru putere dinte douã mari
dinastii ce au condus destinele
Chinei, dinastia Yue ºi dinastia Wu
19:30 Grãdina cu statui
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM organizate de
Societatea Naþionalã Spiru Haret
pentru Educaþie ªtiinþã ºi Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Miºcare ºi sãnãtate
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film artistic  Jack London
(SUA)
00:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Film artistic
03:30 Galele TVRM (r)
05:00 Scena ca istorie (r)

Premiile Globul de Aur  2012,
decernate de Asociaþia presei strãine
de la Hollywood

Cel mai bun film  dramã/
comedie/musical: The Descendants de
Alexander Payne / The Artist de Michel
Hazanavicius  Cel mai bun regizor:
Martin Scorsese (Hugo); Cel mai bun
actor/actriþã - dramã: George Clooney
(The Descendants) / Meryl Streep (The
Iron Lady)  Cel mai bun actor/actriþã
- comedie/ musical: Jean Dujardin (The
Artist) / Michelle Williams (My Week
with Marilyn)  Cel mai bun actor/
actriþã în rol secundar într-un
lungmetraj: Christopher Plummer
(Beginners) /Octavia Spencer (The
Help)  Cel mai bun lungmetraj
animat: The Adventures of Tintin Steven Spielberg  Cel mai bun
scenariu: Woody Allen (Miezul nopþii
în Paris)  Cel mai bun film într-o
limbã strãinã: A Separation (Asghar

Farhadi, Iran)  Cea mai
bunã co-loanã sonorã:
Ludovic Bource (The
Artist)  Cel mai bun
cântec
original:
Masterpiece - Madonna
(W.E.)  Cel mai bun
serial de televiziune dramã: Homeland  Cea
mai bunã actriþã/actor
într-un serial - dramã: Claire Danes
(Homeland)/ Kelsey Grammer (Boss) 
Cel mai bun serial - comedie/ musical:
Modern Family  Cea mai bunã actriþã/
actor într-un serial - comedie/ musical:
Laura Dern (Enlightened)/ Matt LeBlanc
(Episodes)  Cel mai bun lungmetraj TV
sau miniserie: Downton Abbey  Cel mai
bun actor/actriþã într-un rol principal
într-un lungmetraj TV sau într-o miniserie:

REDACÞIA:
Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
Corina Ghiga (redactor), Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Cornelia Prodan, Floretina Stemate (DTP).

Strada Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti
Telefon/fax: 021 316 97 91
Centralã: 021 316 97 85, 021 316 97 86,
021 316 97 87, interioare 168 ºi 169
e-mail: opinia@spiruharet.ro;
on@spiruharet.ro

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

naþionalã

22:00

SÂMBÃTÃ  27 ianuarie 2012
06:00 Film documentar  Tehnologia azi
06:30 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
07:30 Mioriþa
Emisiune de Ioan Filip
08:00 Stele de mâine
Emisiune de Dumitru Lupu
09:00 Deutsche Welle
Emisiune de Ramona Popescu
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:00 Academia copiilor
Emisiune de Irina Haideþ
12:30 Cronica scepticului
Emisiune de Cristian Român
12:57 Promo
13:00 Har et party
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Avanpremierã
Emisiune de Marius Voicu
14:30 Total weekend cu Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Film documentar 
Cinemagia ep. 4
Emisiune de Mihaela Mihailide
16:30 Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:00 Film documentar  (China) (I)
Conform reglementãrilor CNA * Emisiune realizatã în cadrul
Departamentului Învãþãmânt
filmul poate fi vizionat de copii cu

ISSN 1221-4019
ºi ISSN 1841-4265
(Opinia naþionalã
ONLINE)

Opinia

20:00

acordul pãrinþilor; istoric, acþiune
(2004); Filmul prezintã lupta pentru
putere dinte douã mari dinastii ce
au condus destinele Chinei, dinastia
Yue ºi dinastia Wu
Seara românilor
Emisiune de Georgel Nucã
Lumea sporturilor
Emisiune de Cristina Matei
Film artistic  POªTAªII DIN
MUNÞI (China)
Din sãlile de spectacol
Emisiune de Mihai Darie
Total weekend
cu Sorin Lupaºcu (r)
Har et party (r)
Concert (r)
Seara românilor (r)

Idris Elba (Luther) / Kate Winslet
(Mildred Pierce)  Cel mai
bun actor/actriþã într-un rol
secundar într-un serial, film TV sau
într-o miniserie: Peter Dinklage (Game
of Thrones) / Jessica Lange
(American Horror Story)  Premiul
Cecil B. DeMille pentru întreaga
carierã a fost primit de actorul
Morgan Freeman.

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
este editatã de
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Tiparul executat de
TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
ROMÂNIA DE MÂINE

Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat poºtal
sau dispoziþie de platã, se
pot adresa serviciului de
difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.

RADIO
LUNI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00  Printre Rânduri (reluare)
Realizator: Otilia Zamfir
02.00-07.00  Night Fever
MARÞI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-14.00  Invitatul de la 13
Realizator: Sorin Lupascu
14.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Fresh News
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-02.00  Poveºti nespuse (reluare)
Echipa RRM Student FM
02.00-07.00  Night Fever
MIERCURI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-02.00  80 Remember (reluare)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  Night Fever
JOI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  Night Fever
VINERI
07.00 -10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-12.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
12.00-13.00  Sunetul de pe ecran
Realizator: Daniel Istrate
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
23.00-01.00  Have a nice trip
 Charlie Dundeen
01.00-02.00  IT&C FM (reluare)
Realizator: Tiberiu Ursan
02.00-07.00  Night Fever
SÂMBÃTÃ
10.00-11.00  Brânduºa ºi câinii
Realizator: Brânduºa
12.00-13.00  Sunetul de pe ecran (reluare)
Realizator: Daniel Istrate
14.00-16.00  Top 30 (reluare)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
17.00-18.00  IT&C FM
Realizator: Tiberiu Ursan
18.00-20.00  80 Remember
Realizator: Robert Tache
20.00-22.00  Sacreat în România
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00  Night Fever
DUMINICÃ
10.00-12.00  Poveºti nespuse
Echipa RRM Student FM
12.00-13.00  Omul din spatele personalitãþii
Realizator: Maria Ilie
14.00-16.00  Sacreat în România (reluare)
Realizator: Robert Tache
17.00-18.00  Printre Rânduri (reluare)
Realizator: Otilia Zamfir
18.00-20.00  Top 30
Realizatori: Alex Craciun ºi Alina Toma
20.00-22.00  Soft week-end
Realizator: Irina Mincã
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00  Night Fever
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UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE
Conferinþa
de la Paris

D

upã Rãzboiul Crimeii, în timpul
lucrãrilor pregãtitoare ale
Congresului de Pace de la Paris din
1856, reprezentanþii Franþei au pus pe
tapet problema unirii celor douã principate
române.
Franþa dorea unirea pentru a-ºi putea
creºte influenþa economicã ºi culturalã
în principate, Rusia pentru a slãbi
Turcia ºi influenþa Austriei în zonã,
Prusia ºi Sardinia pentru a atrage
atenþia asupra dorinþei lor de creare a
unei Germanii, respectiv, Italii unite,
iar Anglia a rãmas iniþial neutrã. Încã
de la început s-au opus Turcia, care se
temea cã noua þarã va solicita mai apoi
independenþa, ºi Austria, deoarece nu
dorea ca unirea sã dea un semnal pentru
românii din Transilvania ºi, în plus,
noul stat i-ar fi stãvilit intenþiile de
acaparare a gurilor Dunãrii. Dupã

Divanurile ad-hoc

A

legerile pentru Divanurile ad-hoc
au fost marcate de mari tensiuni.
Dacã în Þara Româneascã
majoritatea covârºitoare a opiniei publice
susþinea ideea Unirii, în Moldova lucrurile
se arãtau mai complicate. Partida
unionistã, reprezentatã de personalitãþi ca
Alexandru Ioan Cuza, Mihail
Kogãlniceanu, Manolache Costache
Epureanu, Anastasie Panu etc. avea în faþa
ei opoziþia separatiºtilor moldoveni
(Nicolae Istrate, ideologul miºcãrii
separatiste, Gheorghe Asachi, Costache
Negruzzi etc.). Aceºtia doreau menþinerea
separãrii, motivându-ºi opþiunea prin
posibila decãdere a Iaºilor ºi a Moldovei,
odatã cu mutarea capitalei la Bucureºti.
Având de partea lor sprijinul marilor
puteri antiunioniste, Austria ºi Turcia,
precum ºi pe cel al caimacamului
(locþiitorului domnesc) Todiriþã Balº
(înlocuit, dupã moartea sa, de Nicolae
Vogoride, aspirant la tronul Moldovei),
separatiºtii au reuºit, într-o primã fazã,
sã câºtige alegerile pentru Divanul Ad-hoc
din Moldova (la 19 iulie 1857). În dorinþa
de a-ºi realiza visul de domnie, Vogoride
a falsificat listele electorale de
reprezentare în Divanul ad-hoc, prin
înlocuirea listelor electorale ale
unioniºtilor cu cele ale antiunioniºtilor.
Aceastã manevrã fãcea ca numãrul
reprezentanþilor celor care nu
împãrtãºeau idealul de unire sã fie
majoritar în Divan. În mai 1857,
Ecaterina Vogoride a sustras o parte din
corespondenþa secretã purtatã de soþul ei
cu rudele din Constantinopol. În acele
scrisori, lui Vogoride îi era promisã
domnia dacã ar fi reuºit sã zãdãrniceascã
unirea Moldovei cu Muntenia, falsificând
alegerile pentru Divanul ad-hoc. Cu
ajutorul lui Costache Negri, scrisorile
compromiþãtoare au fost publicate în
ziarul unionist LEtoile dOrient, ce
apãrea la Bruxelles, traduceri ale
scrisorilor apãrând la scurt timp ºi în
Moldova. Tensiunile dintre Anglia,
Austria, ce încurajau Poarta sã nu accepte
noi alegeri, ºi celelalte state participante
la Congresul de la Paris, au fost
dezamorsate de întâlnirea de la Osborne
(9 august) dintre Napoleon III ºi Regina
Victoria, în urma cãreia alegerile
falsificate de Vogoride au fost anulate.
În schimbul anulãrii alegerilor din
Moldova, Napoleon al III-lea accepta

congres s-a mai opus ºi Anglia, pentru
a mulþumi Imperiul Otoman, care-i
servea ca debuºeu economic
Hotãrârile congresului în privinþa
principatelor au fost urmãtoarele:
 convocarea de adunãri (divanuri)
ad-hoc, care sã se pronunþe asupra
organizãrii viitoare a celor douã þãri,
deoarece puterile care se opuneau au
susþinut cã aceºtia de fapt nu doresc
unirea;  trecerea principatelor sub
garanþia colectivã a puterilor semnatare;
 libertatea navigaþiei pe Dunãre ºi
înfiinþarea unei comisii permanente,
constituitã din reprezentanþii statelor
riverane;  înapoierea Moldovei celor trei
judeþe din sudul Basarabiei, Cahul, Ismail
ºi Bolgrad;  întrunirea la Bucureºti a unei
comisii speciale, constituitã din
reprezentanþii celor ºapte puteri garante,
cu scopul de a se informa asupra situaþiei
interne a principatelor ºi de a propune
mãsuri pentru reorganizarea internã;
 nicio putere nu avea dreptul de a
interveni cu armata în principate decât
în urma unui acord general
varianta unei uniri parþiale a
Principatelor, acestea urmând a avea doi
domni, douã guverne, douã Adunãri
Legislative (parlamente). Instituþiile
comune urmau a fi Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, Comisia Centralã de
la Focºani, ce avea sã se ocupe cu
elaborarea legilor de interes comun
pentru ambele Principate ºi armata.
Au avut loc noi alegeri, astfel încât,
la 22 septembrie 1857, s-a adunat
Divanul Ad-hoc al Moldovei care era
favorabil unirii, iar, la 30 septembrie,
cel al Valahiei. Prin documentele
redactate, au fost puse bazele fuzionãrii
celor douã principate.
În 7 ºi 9 octombrie 1857 sunt elaborate
Rezoluþiile prin care se cerea:  respectarea
drepturilor Principatelor ºi îndeosebi a
autonomiei lor în cuprinderea vechilor lor
capitulaþii încheiate cu Înalta Poartã în anii
1393, 1460, 1511 ºi 1634;  Unirea
Principatelor într-un stat sub numele de
România;  prinþ strãin cu moºtenirea
tronului, ales dintr-o dinastie domnitoare
dintre cele europene ºi ai cãrui moºtenitori
sã fie crescuþi în religia þãrii;  neutralitatea pãmântului Principatelor;
 puterea legiuitoare încredinþatã
Adunãrii Obºteºti, în care sã fie
reprezentate toate interesele naþiei. Toate
acestea, sub garanþia colectivã a puterilor
care au subscris Tratatul de la Paris.
Întrunite în capitala Franþei pentru a
lua în discuþie cererile celor douã
Divanuri ad-hoc (10/22 mai 7/19 august 1858), puterile europene au
adoptat Convenþia de la Paris:
 Principatele îºi pãstrau autonomia sub
suzeranitatea Porþii ºi sub protecþia celor
ºapte puteri;  se adopta denumirea de
Principatele Unite ale Moldovei ºi
Valahiei, fiecare având instituþii proprii;
 se înfiinþau instituþii comune precum
Comisia Centralã de la Focºani (care
elabora proiectele de legi de interes
comun), Înalta Curte de Justiþie ºi
Casaþie, armata;  se prevedeau principii
de organizare ºi modernizare a viitorului
stat (separaþia puterilor în stat,
desfiinþarea privilegiilor de clasã,
egalitatea în faþa legii, drepturi politice
pentru creºtini, libertatea individualã);
 dreptul de vot rãmânea cenzitar.
Dupã încheierea Convenþiei de la Paris,
care avea sã joace rolul unei veritabile
Constituþii a Principatelor, au urmat
alegerile pentru Adunãrile Elective, care
urmau sã îi desemneze pe cei doi domni.

24 ianuarie 1859

Într-o dimineaþã ne vine vestea ca s-a ales Cuza domnitor
în amândouã capitalele. Am lãsat tot, am pus ºaua pe cal,
ºi fuga la târg. Atunci am vãzut eu ce va sa zicã bucuria unui popor.
Cântece, jocuri, chiote în toate pãrþile. Îºi ieºeau oamenii în drum
cu oala plinã cu vin; care cum se întâlneau luau vorba de Cuza,
de unire, se îmbrãþiºau ºi încingeau hora în mijlocul drumului.
ªi era un ger de crãpau pietrele. Da unde mai stã cineva în casã?
Am vãzut bãtrâni care plângeau de bucurie.

(Relatarea lui Nicolae Grigorescu cãtre A. Vlahuþã)

Alexandru Ioan Cuza, înfãptuitorul Unirii de la 24 ianuarie 1859 se trãgea
dintr-o veche familie de moldoveni, din pãrþile Fãlciului, familie de cluceri,
spãtari, comiºi, ispravnici. Cuza s-a nãscut la 20 martie 1820. A învãþat pânã în
1831 la Iaºi, unde a avut colegi pe câþiva dintre viitorii sãi colaboratori, între ei
Vasile Alecsandri. E trimis apoi la Paris, unde îºi ia bacalaureatul în litere. S-a
întors în þarã ºi a intrat în armatã. S-a cãsãtorit în 1844 cu Elena Rosetti. În
timpul evenimentelor din 1848, Cuza a fost în primele rânduri. A luat cuvântul
la adunarea de la hotelul Petersburg din Iaºi, cerând înfãptuirea unor reforme
democratice. Printre fruntaºii adunãrii arestaþi din ordinul domnitorului Mihai
Sturza s-a aflat ºi Cuza; a reuºit sã scape de sub pazã ºi sã fugã în Transilvania.
Cuza are ocazia sã participe la Marea Adunare de la Blaj de la 3/15 mai 1848,
dupã care se retrage în Bucovina. În timpul domnitorului Grigore Ghica s-a
reîntors în þarã ºi, în perioada pregãtirii Unirii, îndeplinea funcþia de pârcãlab de
Galaþi. Ca formã de protest faþã de falsificarea alegerilor pentru adunãrile
ad-hoc din Moldova, Cuza ºi-a dat demisia din funcþia de pârcãlab.

Cuza la graniþa
de la Focºani

Î

n ziua de 5 februarie 1859,
domnitorul Cuza a fost oaspetele
oraºului Focºani. Mii de oameni
i-au ieºit în cale în drumul dinspre
Mãrãºeºti, pe unde venea de la Iaºi. În
cinstea Domnitorului, s-au ridicat pe
ºosea, pe uliþele pe unde trebuia sa
treacã ºi în faþa curþii boierilor
Dãscãlescu patru arcuri de triumf,
împodobite cu verdeaþã ºi înfãºurate în
pânzã tricolorã.
Sute de felinare (850), improvizate
în grabã, 150 ceaune ºi 650 ulcele de
tuci cu smoalã, pãcurã (s-au consumat
30 vedre) ºi seu (60 ocale) erau aºezate
pe uliþe, pentru a se aprinde ºi a lumina
feeric oraºul. S-au mai ridicat în oraº
mai multe piramide, acoperite cu
frunze de brad ºi pe care ardeau
lumânãri ºi felinare. Dupã condica de
cheltuieli, municipalitatea a cheltuit
6630 lei ºi 32 parale, din care numai
pentru artificii 1354 lei ºi 20 parale.
Mai în toate casele particulare, s-au
arborat steaguri, s-au împodobit porþile
cu verdeaþã ºi la ferestre, toata noaptea
au ars lumânãrile bucuriei obºteºti. La
apariþia Domnului, lumea a isbucnit în
urale, douã muzici militare, una din Iaºi
ºi alta din Bucureºti, precum ºi tarafe
de lãutari, cântau Hora Unirii ºi un imn
al vremii Timpuri de Mãrire. Valuri de
flori s-au revãrsat în calea Domnului,
care s-a scoborât din diligenþã.
Ajungând la hotarul de la Focºani
(oraºul era despãrþit de un braþ al
Milcovului în Focºanii Moldovei ºi
Focºanii Munteni) Domnitorul s-a oprit
ºi a chemat la el pe cei doi soldaþi, care
fãceau de strajã: un moldovean ºi un
muntean. Le-a spus ca sunt fraþi ºi i-a
pus sã se îmbrãþiºeze. Apoi a dat
poruncã ca fiecare sã meargã la
cazarma lui ºi sã comunice
comandirilor cã de azi înainte ºi pe
vecii vecilor, Domnitorul Principatelor
Unite a ridicat gãrzile de la hotarul
dintre români, de la Focºani. De aici,
însoþit de notabilitãþile oraºului ºi de
mulþimea de oameni, Cuza a mers pânã
în centrul oraºului, unde au jucat cu toþii
Hora Unirii. Noaptea, Domnitorul a fost
gãzduit de boierii Dãscãleºti, unde a
doua zi a primit în audienþã multã lume,
se zice ºi pe Moº Ion Roatã.

Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza

Î

n Moldova a fost ales în unanimitate, la 5/17 ianuarie 1859, liderul
unionist Alexandru Ioan Cuza,
reprezentantul Partidei Naþionale.
Întrucât în textul Convenþiei nu se
stipula ca domnii aleºi în cele douã
Principate sã fie persoane separate,
conducãtorii luptei naþionale au decis
ca alesul Moldovei sã fie desemnat ºi
în Þara Româneascã. Adunarea
electivã a Þãrii Româneºti era însã
dominatã de conservatori, care
deþineau 46 din cele 72 de mandate. În
aceastã situaþie, liberalii radicali au
iniþiat, prin intermediul tribunilor, o vie

agitaþie în rândul populaþiei Capitalei
ºi al þãranilor din împrejurimi. O
mulþime de peste 30 000 oameni s-a
aflat în preajma Adunãrii. Unul dintre
tribuni, I.G. Valentineanu, nota cã
poporul era gata sã nãvãleascã în
Camerã ºi sã o sileascã a proclama ales
pe alesul Moldovei.
Într-o ºedinþã secretã a Adunãrii,
deputatul Vasile Boerescu a propus, la
24 ianuarie 1859, alegerea lui
Alexandru I. Cuza, aceasta fiind
acceptatã în unanimitate. Astfel s-a
fãcut primul pas cãtre definitivarea
Unirii Principatelor Române.

Recunoaºterea internaþionalã a Unirii

Cea mai stringentã problemã era recunoaºterea internaþionalã a alegerilor.
Faptul împlinit la 24 ianuarie 1859 era considerat de Poartã ºi de Austria
drept o încãlcare a Convenþiei de la Paris. Situaþia creatã în cele douã
Principate urma sã facã, de altfel, obiectul unei noi Conferinþe internaþionale,
care se deschidea la Paris, la 26 martie/7 aprilie - 25 aug./6 sept. Misiuni
speciale, conduse de persoane apropiate lui Alexandru I. Cuza, au vizitat
capitalele Marilor Puteri garante ºi au reuºit sã câºtige sprijin pentru cauza
româneascã. Încã în a doua ºedinþã a Conferinþei (1/13 aprilie), Franþa, Rusia,
Anglia, Prusia ºi Sardinia au recunoscut dubla alegere. Imperiul Otoman ºi
Austria însã tergiversau; mai mult, se aflã cã se punea la cale o intervenþie
militarã peste Dunãre. Alexandru I. Cuza rãspunde energic. La 20 aprilie,
la Floreºti, între Ploieºti ºi Câmpina, armata moldo-munteanã era concentratã
spre a face faþã oricãrei situaþii. Dupã alte ameninþãri, sub presiunea celorlalte
puteri garante, Poarta a acceptat oficial, în acelaºi timp cu Austria, în a treia
ºedinþã a Conferinþei de la Paris (25 august/7 septembrie), sã recunoascã, la
rândul ei, dubla alegere. Detensionarea situaþiei, atât în relaþiile cu Imperiul
Otoman, cât ºi cu cel Habsburgic, îl determinã pe domn sã ordone închiderea
taberei de la Floreºti (1 septembrie 1859).

La 11 decembrie 1861 a fost
datã de domnitor proclamaþia prin
care fãcea cunoscut întregii naþiuni
cã: Unirea este îndeplinitã.
Naþionalitatea Românã este
întemeiatã. Acest fapt mãreþ, dorit
la generaþiunile trecute, aclamat
de Corpurile Legiuitoare, chemat
cu cãldurã de noi, s-a recunoscut
de Înalta Poartã, de Puterile
garante ºi s-a înscris în datinile
Naþiunilor. Dumnezeul pãrinþilor
noºtri a fost cu þara, a fost cu noi.
El a întãrit silinþele noastre prin
înþelepciunea poporului ºi a
condus Naþiunea cãtre un falnic
viitor. În zilele de 5 ºi 24 ianuarie
aþi depus toatã a voastrã
încredere în Alesul naþiei, aþi
întrunit speranþele voastre într-un
singur Domn.
Alesul vostru vã dã
astãzi o singurã Românie.
Vã iubiþi Patria, veþi ºti a o întãri.
Sã trãiascã România!

