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La 22 mai, este aniversarea
profesorului universitar doctor
Aurelian Gh. Bondrea,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
preºedintele Consiliului de Administraþie
al Universitãþii Spiru Haret.
Alãturi de studenþii, masteranzii,
cadrele didactice haretiste, de întreaga
comunitate a Fundaþiei România de Mâine,
colectivul redacþional al revistei
Opinia naþionalã, al cãrui director fondator este
profesorul universitar doctor
Aurelian Gh. Bondrea,
îi adreseazã cele mai calde ºi sincere urãri
de sãnãtate, bucurii, de împlinire
a tuturor dorinþelor!

La mulþi ani fericiþi!

Acord de cooperare academicã internaþionalã între
Universitatea Spiru Haret ºi Universitatea din Camerino, Italia
Universitatea Spiru Haret a
fost vizitatã de reprezentanþii Universitãþii din
Camerino, Italia, profesor
Flavio Corradini, director
Francesca Magni, profesor
Giacomo Rossi, profesor
Massimo Cecaro.
Cele douã universitãþi, prin
reprezentanþii lor, rectorul
Universitãþii Spiru Haret,
conf. univ. dr. Aurelian A.
Bondrea, ºi rectorul Universitãþii din Camerino, prof.
Flavio Corradini, au semnat
un important Acord de
cooperare academicã internaþionalã. Prin discuþiile
purtate de cãtre delegaþiile
italianã ºi românã, s-au pus
bazele unor proiecte concrete ce vor angrena, în
activitãþi universitare internaþionale bilaterale, profesori ºi studenþi ai celor douã
prestigioase universitãþi.
Oaspeþii italieni au vizitat ºi
o parte dintre structurile
Universitãþii Spiru Haret,
ocazie cu care s-au întâlnit
ºi au discutat cu profesori
ºi studenþi români.
În cadrul festivitãþii se
aprobare ºi semnare a
Acordului de cooperare
academicã internaþionalã, au
luat cuvântul prof. univ. dr.
Manuela Epure, prorector al
Universitãþii Spiru Haret,
profesor Flavio Corradini,
profesor Giacomo Rossi,
profesor Massimo Cecaro,
ºi profesorul Alexandru
Mironov. Rectorul Universitãþii din Camerino a rãspuns
întrebãrilor adresate de
reprezentanþii mass-media.

Prof.univ.dr. Manuela EPURE

Prof.univ.dr. Flavio CORRADINI

Stimate domnule rector Corradini,
Distinºi oaspeþi,
În numele membrilor Senatului, al întregii
colectivitãþi academice vã adresez un
cãlduros bun venit la Universitatea Spiru
Haret, bun venit în România!
Stimaþi colegi,
Suntem onoraþi sã gãzduim festivitatea
semnãrii Acordului de parteneriat dintre
Universitatea din Camerino, reprezentatã
la cel mai înalt nivel de cãtre domnul prof.
Flavio Corradini - rector al Universitãþii
din Camerino, Italia, ºi de distinºii sãi
colegi, ºi Universitatea noastrã.
Permiteþi-mi, cu acest prilej, sã aduc în
atenþia dumneavoastrã, distinºi oaspeþi,
câteva aspecte relevante din trecutul ºi
prezentul universitãþii noastre, chiar dacã
aniversarea a 20 de ani de existenþã, în
2011, ne recomandã a fi, mai degrabã, o
universitate tânãrã.
La iniþiativa unor distinºi profesori ºi
reputaþi membri ai Academiei Române, s-a
înfiinþat universitatea noastrã - instituþie de
învãþãmânt superior ce poartã numele
românului Spiru Haret, remarcantã
personalitate a ºtiinþei ºi culturii române,
matematician, sociolog, astronom, pedagog
de elitã ºi, totodatã, reformator al
învãþãmântului românesc, în calitatea sa de
Ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice.

Vorbesc în limba italianã. Schimbãm astfel
experienþe lingvistice ºi sunt sigur cã în scurt
timp vom vorbi aceeaºi limbã, pentru cã avem
mulþi termeni comuni.
Eu aº vrea sã încep mulþumind din suflet
domnului rector al universitãþii noastre
partenere, mulþumind întregului Senat al
Universitãþii Spiru Haret ºi tuturor colegilor
care sunt prezenþi în numãr aºa de mare.
Sunt foarte onorat de a fi aici împreunã cu
dumneavoastrã astãzi ºi vorbesc acum ºi în
numele Universitãþii din Camerino ºi sã începem
astãzi, aºa cum am stabilit puþin mai devreme,
acest drum în ceea ce priveºte colaborarea dintre
universitãþile noastre. Am gãsit o realitate
interesantã aici, la Universitatea Spiru Haret ºi
mi-ar face plãcere ca, în douã-trei minute, sã vã
prezint Universitatea din Camerino, pentru cã
existã lucruri similare, dar ºi diferenþe, care pot
face ca aceastã colaborare a noastrã sã fie
interesantã, singularã în spaþiul european.
Spiru Haret este o universitate consideratã
mare, în conformitate cu standardele italiene, am
reþinut cã existã 40.000 de studenþi, o mie de
profesori, ºi este plasatã într-un context
metropolitan amplu, spre deosebire de UNICAM,
care se aflã într-un oraº foarte mic; avem un
model de oraº-campus, ca în atâtea oraºe din
Statele Unite, avem faþã de numãrul locuitorilor
un numãr dublu de studenþi astfel încât
universitatea ºi oraºul sunt absolut integrate.
(Continuare în pag.6)

Noaptea Muzeelor
Sâmbãtã, 19 mai, Universitatea Spiru Haret, prin
profesorii facultãþilor de Relaþii Internaþionale,
Istorie ºi Filosofie, de Arhitecturã ºi de Geografie,
în colaborare cu Muzeul Romanþiului din Caracal, a
participat pentru prima datã în calitate de
organizator la Noaptea Muzeelor.
Cu acest prilej, a fost prezentatã expoziþia
Romula - un tezaur arheologic prea puþin cunoscut.
Vizitatorii au putut lua un prim contact cu acest
monument istoric de excepþie, pe unde împãraþi ai
Imperiului Roman au trecut sau îºi au rãdãcinile.
Tot cu aceastã ocazie, au fost prezentate ºi propuneri
pentru regenerarea urbanã a zonei Buzeºti-Berzei.
Proiectele expuse în aceastã secþiune a expoziþiei sunt
rezultatul atelierului de proiectare pentru anul al V-lea,
desfãºurate în colaborare cu arhitect ªerban Sturdza,
sociolog Vintilã Mihãilescu ºi arhitect Raluca Munteanu
(grupul Arhitecþilor Voluntari). Propunerile studenþilor
reprezintã o mediere între contextul cultural, social ºi
istoric existent ºi dezideratele administraþiei locale ºi
ale investitorilor. Prin aceste proiecte s-a urmãrit
integrarea propunerilor în scara þesutului urban existent,
atât din punct de vedere constructiv, cât ºi funcþional:
regenerarea cartierului Matache - Gara de Nord.
Analizele au condus la soluþii ce pun accentul pe spaþiul
public, spaþiul pietonal, conectarea la reperele existente
ºi crearea unora noi, în spiritul identitãþii locale.

200 de ani de la anexarea Basarabiei de
cãtre Imperiul Rus
Pagina 3

Crosul
Universitãþii Bucureºti,
câºtigat de haretista
Ana-Maria Bordea

La cea de-a XX-a ediþie
a Crosului Universitãþii Bucureºti au
participat sute de
studenþi din toate
universitãþile de stat ºi
particulare din Bucureºti. Ediþia a fost
câºtigatã, în competiþia
femininã, de Ana-Maria
Bordea, studentã în anul
al II-lea la Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport
din cadrul Universitãþii
Spiru Haret.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ.dr. Matei GEORGESCU, Facultatea de Sociologie-Psihologie

PSIHOLOGIA COMUNICÃRII  Perspective generale asupra comunicãrii
Se impune o primã constatare  obiectul de studiu al disciplinei este ab initio diluat într-un spaþiu excedentar care genereazã
comunicãrii limite laxe: ansamblul fenomenelor prin care se produce schimbul de informaþie între indivizi. Comunicarea apare,
în aceastã ordine, ca fundament ontologic: este inerentã lumii fenomenale (dupã cum este perceputã de individul uman), astfel
încât este imposibil ca douã entitãþi sã nu comunice. Prin comunicare se constituie lumea internã a subiectului, se degajã tensiuni
intrapsihice ºi se asambleazã o perspectivã, împãrtãºitã în diferite grade, asupra lumii. Prin comunicare un individ îºi poate
constitui o reprezentare privind starea internã a sa ºi a aproapelui sãu. Comunicarea este, drept urmare, un fenomen intrinsec
fiinþãrii. Graþie spectrului sãu larg, psihologia comunicãrii poate oferi o seamã de ipoteze ºi vectori de cercetare uneia din interogaþiile
fundamentale ale antropologiei culturale: cum pot oamenii exista împreunã? Direcþiile de studiu ºi paradigmele pe care se întemeiazã
domeniul de faþã pot constitui ºi o ilustrare a unei alte interogaþii majore circumscrise aceleiaºi nevoi de cunoaºtere a omului: cum pot
fi oamenii atât de diferiþi? Dacã sub aspect afectiv diferenþa este creatã de întreaga istorie a individului ºi mai ales de raportul sãu cu
prezentul, sub aspect teoretic, cognitiv, una dintre sursele alteritãþii epistemice o constituie paradigma.
Pentru a discuta
problematica
manierei în care
putem cunoaºte
în genere ºi, în
speþã, fenomenul comunicãrii, sã pornim de la
un spaþiu comun. O problemã de
fond a analizei comunicãrii se
referã la înþelegerea modului în
care se transmite mesajul. De
pildã, dacã se loveºte cu piciorul
o piatrã, aceasta va prelua de la
picior energia cineticã ºi se va
deplasa o anumitã distanþã.
Deplasare care va putea fi
calculatã, sub varii parametri, în
raport cu cantitatea de energie
transmisã, greutatea pietrei, forma
acesteia, forþa de frecare a
suprafeþei pe care este dispusã etc.
Dacã acelaºi picior loveºte un
câine, relaþia dintre obiectul care
loveºte ºi obiectul lovit devine de
altã naturã. Reacþia câinelui va fi
determinatã nu de energia primitã
prin loviturã, ci de energia
produsã de metabolismul sãu
(fizic sau psihic). Ceea ce se
transmite nu mai este energia ci
informaþia; sunt douã contexte
informaþionale care interacþioneazã. Prin urmare, în ultima
situaþie, nu se transmite energie,
ci energie însoþitã de informaþie,
context de o complexitate aparte.
Cele douã situaþii (interacþiunea
cu piatra ºi cea cu animalul) pot
fi reprezentate prin douã modele
diferite, cel al transmiterii
energiei ºi cel al transmiterii
informaþiei, cu consecinþe
asupra înþelegerii determinis-

1

mului: cauzalitate liniarã (primul
caz) ºi cauzalitate circularã (al
doilea caz). Mutarea centrului de
interes de la modalitatea de
transmitere a energiei la cea de
transmitere a informaþiei este
specificã filosofiei ºtiinþelor
începând cu jumãtatea secolului
trecut. Schimbul de informaþie ºi
nu cel de energie devine Mecca
studiilor privind interacþiunea. Cu
toate acestea, în analiza cotidianã,
implicitã, a comunicãrii existã un
reflex prin care indivizii continuã
sã se situeze într-o paradigmã a
transmiterii energiei  considerând comportamentul celuilalt ca
determinat într-o manierã liniarã
de propria persoanã. Existã, în
consecinþã, paradigme implicite utilizate în cotidian care
separã radical cunoaºterea
comunã de cea ºtiinþificã fãrã însã
ca perspectiva ºtiinþificã sã-i
confere neapãrat cercetãtorului
competenþã implicitã în zona
interacþiunilor sale cotidiene.
Paradigma liniarã a transferului
de energie susþine, prin modul în
care gestioneazã cunoaºterea
comunã, fundament pentru
fantasmele de putere, pentru a ne
opri la un exemplu. Este ca ºi cum
noi putem produce schimbãri
radicale în celãlalt, suntem sursa
lor ºi în nici un caz stimulul, ca ºi
cum gestionãm majoritar destinul
aproapelui. Consecinþele acestei
viziuni (cu determinãri afective)
sunt importante: genereazã în
comunicare precauþie, distanþã,
nevoie de control, într-un cuvânt
inautenticitate.

În domeniul comunicãrii existã un clivaj între
reprezentarea ºtiinþificã, mediatã, explicitã a
fenomenului, prin intermediul paradigmei, ºi cea
implicitã, imediatã, directã. Acest lucru pune
problema întemeierii finalitãþilor demersului de
cunoaºtere ºi a raportului personal al cercetãtorului
cu fenomenul. Distanþarea de obiectul de studiu, ca cerinþã
metodologicã primarã, face ca produsul cunoaºterii ºtiinþifice sã fie
clivat de dinamica intrapsihicã, de alcãtuirea afectivã a cercetãtorului
ºi, cu atât mai mult, a consumatorului de teorie. De aici ºi necesitatea
restituirii caracterului personal al unei teorii, cu relevanþã specialã în
domeniul psihologiei comunicãrii unde raportul impersonal cu celãlalt
(ºi teoria) riscã sã falsifice realitatea. În psihologia comunicãrii raportul
personal cu celãlalt ºi cu teoria (drept consecinþã a întâlnirii sinealter) este fundamental. Studiul paradigmelor susþine o perspectivã
constructivistã asupra lumii: paradigma construieºte lumile ºtiinþifice
dupã cum individul îºi construieºte propriul context mundan, alcãtuirea
lumii sale. Trecerea de la o paradigmã la alta  în mãsura în care este
realmente posibilã  reprezintã o rãsturnare importantã a viziunii
asupra lumii ºi, prin urmare, chiar a coordonatelor lumii. Capacitatea
de avans epistemic se întemeiazã pe schimbarea paradigmaticã, însã
rezistenþa la rãsturnarea spaþiilor reprezentative asupra universului
este expresia nevoii securizante de echilibru ºi constanþã a
cercetãtorului. Existã, probabil, o puternicã relaþie între personalitate
ºi opþiunea paradigmaticã exprimatã, în termeni kuhnieni se pune
problema raportului dintre cercetarea ordinarã ca element de
permanenþã personalã ºi cea extraordinarã ca expresie a schimbãrii.
Acelaºi lucru este valabil ºi în relaþia dintre comunicare ºi personalitate,
termeni aflaþi într-o prolificã proximitate în ceea ce priveºte teoria
domeniului de faþã. De aceea, capacitatea de înþelegere a unei alte
paradigme decât cea în care cercetãtorul este rezident reprezintã un
efort similar celui de a înþelege universul de viaþã al altei persoane,
de a traduce în termeni echivalenþi, dintr-o lume în cealaltã, un
ansamblu emergent de trãiri ºi reprezentãri.
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Comunicarea este un proces de
schimb, substanþial, energetic,
informaþional inter-sistemic, care
instituie o relaþie complexã între
surse. Pe de altã parte, limbajul
reprezintã un sistem ºi o activitate de
comunicare prin intermediul limbii. În consecinþã, din
perspectivã psihologicã, fenomenul comunicãrii este
relativ cosubstanþial celui al limbajului, chiar dacã cel
din urmã poate fi, în unele perspective, subordonat.
Având în vedere raportul dintre filosofie ºi psihologie,
filosofia limbajului, teorie generalã a comunicãrii
umane, subordoneazã discipline precum psihologia
limbajului sau logica limbajului. Dacã psihologia
limbajului implicã studiul conþinutului gândirii,
logica limbajului se referã la forma în care aceste
fenomene au loc. Psihologia comunicãrii asambleazã
cele douã discipline pentru a permite studiul
sistematic al fenomenelor psihice în raportul lor cu
fenomenul comunicãrii atât sub aspectul conþinutului
cât ºi sub cel al formei. Premisele oferite de filosofia
limbajului sunt cu deosebire utile înþelegerii
fundamentelor epistemice ale psihologiei
comunicãrii  în special al raportului dintre
cercetãtor ºi obiectul de studiu. ªtiinþa s-a constituit
graþie capacitãþii cognitive de decupaj al lumii
fenomenale, datorat în mare mãsurã gânditorilor
antichitãþii greceºti. De pildã, clasica lucrarea
aristotelianã De anima este ilustrativã în privinþa
analizei raportului dintre gândire ºi maniera de
comunicare, în timp ce Organon pentru problematica
generalã cognitivã, analiza facultãþilor raþiunii.
Logica pe care o propune Aristotel este o teorie
generalã a limbajului în care pune în relaþie noþiunea,
judecata ºi raþionamentul.
Precizarea funcþiilor comunicãrii
este necesarã întrucât sunt lansate,
graþie fiecãreia, direcþii de analizã
ale fenomenului: de la elemente
de epistemologie, la raportul
dintre personalitate ºi comunicare
sau forme ale comunicãrii. Prin urmare, funcþiile
comunicãrii:  Informare  Poziþionare  Normare
 Influenþare  Contact afectiv precizeazã domeniul
de studiu al fenomenului.
Informare  este, în cunoaºterea
comunã  elementul cel mai
vizibil ºi cu caracter general. În
perspectivã ciberneticã, informaþia
se aflã în relaþie cu nivelul de
entropie dintr-un sistem. Informaþia
(in-formare, formare în) organizeazã ºi permite
reglarea sistemului. Din perspectivã holistã
comunicarea se realizeazã prin întregul comportament
ale cãrui mesaje concureazã emergent spre crearea
stãrilor complexe ale indivizilor aflaþi în relaþie.
Dacã, de pildã, la nivel verbal se spune Astãzi s-ar
putea sã plouã, dar s-ar putea sã nu plouã, mesajul
din acest palier conþine zero informaþie, întrucât
evenimentele sunt echi-probabile. Infraverbal, prin
gesticã, atitudine etc., poate transmite agresivitate
reprimatã, iar paraverbal sã fie perceputã o atitudine
ascendentã. De aceea, prin perspectivã holistã
informaþia este omniprezentã. Dacã în cunoaºterea
comunã lipsa informaþiei este un fenomen posibil, de
pildã prin tãcere sau un material înalt redundant, în
perspectiva analizei holiste a comunicãrii se simte, se
intuieºte întotdeauna ceva despre celãlalt. Suntem
permanent informaþi despre starea ºi personalitatea
celuilalt, ne lipseºte însã deseori exerciþiul
transformãrii informaþiei implicite într-una explicitã.
Existã, de exemplu, stãri foarte greu sau imposibil de
pus în cuvinte  în aceste situaþii informaþia abundã,
însã traducerea sa în ordinea sistemului conºtient este
dificilã. Informaþia verbalã este univocã, precisã, în
timp ce informaþia infraverbalã sau paraverbalã este
plurivocã, multinivelarã, holisticã. Translarea
informaþiei între cele douã paliere este dificilã.
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1. Cum putem cunoaºte fenomenul comunicãrii?
2. Ce este fundamental în psihologia comunicãrii?
3. Din perspectivã psihologicã, ce este comunicarea?
4. Care sunt funcþiile comunicãrii?
5. Cum se realizeazã Informarea?
6. Ce înþelegem prin funcþia Poziþionare?
7. Dar prin Normare?
8. Ce defineºte funcþia Influenþare?
9. Explicaþi, vã rugãm, funcþia comunicãrii pe care
aþi numit-o Contact afectiv.

Poziþionare  reprezintã ansamblul de statusuri (element preponderent
structural) ºi roluri (element preponderent dinamic) pe care le cumuleazã
o persoanã de-a lungul istoriei personale ºi care determinã formarea
specificã a Eului. Aceastã mizã este determinantã în formarea
personalitãþii ºi, de aceea, supraordonatã informaþiei. În prim plan se
aflã reprezentarea de sine în raport cu reprezentarea celuilalt  la
interferenþa celor douã se constituie orizontul mesajelor. În orice moment
în care douã persoane comunicã, problematica identitãþii, a definiþiei de
sine este reactivatã implicit sau explicit ºi reformulatã întrebarea cine este A pentru B
(ºi invers)?. Prin miza poziþionãrii, fenomenul comunicãrii este ºi unul de reamenajare
narcisicã. În variile situaþii ale existenþei problematica identiþiarã devine manifestã în
diverse grade: sunt situaþii, evenimente în care redistribuirea de statusuri este directã.
Societatea a instituþionalizat anumite schimbãri de status. De pildã, schimbarea statutului
social de student cu cel de absolvent prin examenul de licenþã. De-a lungul istoriei
societãþii, schimbãrile de poziþionare socialã erau marcate ritual. Ritul construieºte un
spaþiu social destinat elaborãrii noii identitãþi, concomitent cu pierderea celei vechi.
Fãrã desfãºurãri rituale, evenimentele identiþiare care determinã modificãri de poziþionare
devin traumatice. De exemplu, perioadele pubertãþii ºi climacteriului sunt cunoscute ca
deosebit de bogate în evenimente psihopatologice. Din perspectiva funcþiei de poziþionare,
cadrul în care identitatea fiecãruia este bine precizatã prin prescripþii sociale este înalt
securizant  familia, armata, biserica etc.  acestea îndeplinind funcþia de stabilitate
poziþionalã. Statusul ºi rolurile sunt constructe sociale care conferã permanenþã individului
ºi în ciuda caracterului conservator al lor au o mare incidenþã, prin instabilitate, asupra
modului în care se comunicã. Miza comunicãrii devine conservarea repertoriului de
statusuri care a conferit individului securitate psihicã.
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Normare 
existã o nevoie implicitã
de ordine în
orice relaþie
prin care individul se aflã la
adãpost de haosul discreþionar
al influenþei celuilalt. Ordinea
ºi buna limitã sunt constitutive
mediului cultural. Cultura se
întemeiazã pe reguli ºi interdicþii a cãror transgresare atrage
sancþiuni. Comunicarea se face
pe fondul implicit al normei
culturale prin care sunt interzise
a priori anumite mesaje. Din
jocul cu limita ºi la limita
normei se nasc ºi disfuncþii ale
personalitãþii normate de
psihopatologie. Peratologia
este, pe fond, un domeniu de
studiu al funcþiei normative a
comunicãrii. Revolta, iconoclasmul pot fi înþelese ca o
patologie a raportului

7

Influenþare  este elementul implicit al
oricãrei interacþiuni care apare, în speþã,
bine conturat prin faptul cã identitãþile
se construiesc ºi se modificã prin
influenþa celuilalt ca placã turnantã a
mediului socio-cultural. Orice stare
identiþiarã trebuie menþinutã în ordinea homeostaziei;
cu cât structura individului este mai sensibilã ºi
neconsolidatã, din pricina unui mediu instabil (în special
sub aspect afectiv), cu atât nevoia sa de a controla ºi
influenþa pe celãlalt este mai mare. Nevoia de a influenþa
este proporþionalã cu nivelul de insecuritate narcisicã
(conºtient, dar în special inconºtient) ºi are ca efect
crearea de breºe de poziþionare în celãlalt, constrâns
la anumite contorsiuni comportamentale, din nevoia
de a menþine comunicarea. Aceastã funcþie defineºte
procesele socializãrii ºi personalizãrii pentru a deveni
criticã în dinamica individuãrii. Este vorba despre
raportul dintre forþele alienante  în ordinea nevoilor
personale  ale societãþii ºi capacitatea proprie de
împlinire ºi sens personal prin contracararea normelor
care aduc atingere expresiei nevoilor vitale. Altfel spus,
dacã influenþa este exersatã predominant de un individ,
celãlalt va cãpãta importante tare narcisice prin faptul
cã nu a fost considerat suficient pentru a-ºi manifesta
propria influenþã asupra sa ºi a celuilalt.
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Contact afectiv  fãrã dragostea maternã nimic nu este, sub aspectul
capacitãþilor adaptative ale viitorului individ (personalitatea copiilorlup sau a celor abandonaþi este ilustrativã). Prin trãirea sentimentelor se
creeazã veritabile punþi cu lumea fãrã de care individul nu ar avea
acces la alteritatea psihicã ºi s-ar manifesta în special în domeniul
instinctual. Substratul energetic al comportamentului este afectul, trãirea
sentimentului, iar comunicarea este posibilã prin suita de senzaþii care o însoþesc (ºi instituie).
În perioada arhaicã a psihogenezei incidenþa principiului plãcerii este dincolo de orice
dubiu. Copilul îºi manifestã zgomotos frustrarea dacã nevoia sa nu este împlinitã. Fostul
copil, actualul adult, tolereazã cu greu senzaþiile de neplãcere, pe care nu le poate corija,
precum în copilãrie, prin expresia directã a durerii, din pricina condiþionãrilor culturale ºi
acest lucru alieneazã. Senzaþia de comunicare realã rezidã în starea de a fi împreunã cu
celãlalt, dincolo de diferenþele de fond sau de formã. Evenimente de prim rang ale destinului
uman se aflã în relaþie cu contactul afectiv: iubirea, ura, pierderea etc. Cãldura sufleteascã
atrage, în timp ce rãceala creeazã distanþã; individul are nevoie de reducerea distanþei
afective ºi comunicarea în ceea ce proxemica numeºte spaþiu intim. La nivelul spaþiului
intim se joacã cele mai efervescente episoade destinale. Intruziunea, abuzul, senzaþia de
sufocare sunt rezultatul lipsei unui spaþiu intim adecvat care nu s-a putut construi din
cauza invaziei sistematice a celuilalt, determinatã de nevoia de control (corelativã unor
marcate tare narcisice). Miza psihoterapiilor abisale se joacã în special la nivelul acestei
funcþii  individului îi este permis sã trãiascã relaþia cu terapeutul conform nevoilor sale,
fãrã a-i fi sancþionatã maniera în care comunicã, ceea ce conduce la reamenajãri identiþiare.
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Eveniment de mare þinutã ºtiinþificã

BASARABIA ÎN ISTORIA ROMÂNILOR: 1812-1918-1940

Conf.univ.dr. Rodica URSU
Cu ocazia comemorãrii a douã secole de când, prin Pacea de la Bucureºti, Basarabia a fost
anexatã Imperiului Rus, Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie a organizat,
în data de 10 mai a.c., un important eveniment ºtiinþific. Numitã sugestiv Basarabia în istoria
românilor: 1812-1918-1940, sesiunea ºtiinþificã a oferit un cadru adecvat dezbaterilor ºi
discuþiilor cu privire la momentele cheie ale istoriei românilor, precum ºi lansãrii unor noi
puncte de vedere asupra evenimentelor ºi proceselor afectate, vremelnic sau pentru mai mult
timp, de ideologii ºi tipare. La acest important eveniment ºtiinþific au participat cunoscuþi
istorici, profesori ºi oameni de culturã de pe ambele maluri ale Prutului, printre care acad.
Rãzvan.Theodorescu, prof. univ.dr. Vladimir Iliescu, conf. univ.dr. I. Sarov (decanul Facultãþii
de Istorie ºi Filosofie de la Universitatea de Stat din Moldova - USM), prof. univ. dr. I. Eremia
(ºeful Catedrei de Istorie a romanilor de la Facultatea de Istorie ºi Filosofie a USM), conf.univ.dr.
I. Casu (directorul Centrului de Studiu al Totalitarismului din cadrul Facultãþii de Istorie ºi
Filosofie a USM), dr. Vasile Buga (cercetãtor ºtiinþific asociat la Institutul Naþional pentru
Studiul Totalitarismului al Academiei Române, coordonator al Centrului de Studii Ruse ºi
Sovietice), lector univ.dr. Valentin Arapu (Facultatea de Istorie ºi Filosofie a USM), precum
ºi distinºi profesori ai Universitãþii Spiru Haret. Rapoartele ºi discuþiile au fost grupate pe
trei paneluri tematice: I) Anul 1812 ºi impactul lui asupra istoriei românilor. 200 de ani de
la anexarea Basarabiei de cãtre Imperiul Rus; II) 1918 ºi 1940  douã jaloane cronologice
în destinul românilor basarabeni; III) Culturã ºi civilizaþie: Basarabia necunoscutã.

Anul 1812 ºi impactul lui
asupra istoriei românilor.
200 de ani de la anexarea
Basarabiei de cãtre
Imperiul Rus
Dupã cuvântul de deschidere rostit de
prof. univ. dr. Gh. Oniºoru, care a
punctat importanþa anului 1812 în
destinul românilor din partea stângã a
Prutului, primul raportor, prof. univ. dr.
Vl. Iliescu, a þinut sã precizeze în
comunicare sa, Basarabia ºi problema
orientalã, faptul cã motivul adevãrat al
antrenãrii celor cinci mari puteri imperiale
(Rusia, Imperiul Otoman, AustroUngaria, Anglia ºi Franþa) într-un conflict
de proporþii la începuturile istoriei
moderne a fost aºa-zisã problema
orientalã legatã de împãrþirea posesiunilor
otomane ºi de controlul asupra
strâmtorilor Bosfor ºi Dardanele. În cazul
Rusiei, ocuparea Principatelor Române
avea drept paravan motivul eliberãrii de
sub ocupaþia otomanã, deºi þarul
Alexandru I nu s-a sfiit sã motiveze
acþiunea militarã prin testamentul
predecesorilor sãi, care îºi doreau ca Rusia
sã-ºi întindã stãpânirea la Marea Neagrã
ºi la Dunãre. Printr-o înºelãciune
diplomaticã, precum ºi a mituirii
delegaþilor turci prin intermediul lui
Manuc Bei, este încheiatã precipitat la
16/28 mai 1812, Pacea de la Bucureºti,
prin care ruºii anexeazã Basarabia.
Perpetuarea acestui subiect în istoriografia
rusã, din primii ani de dupã anexare ºi
pânã în prezent denotã, aºa cum remarca
ºi prof.univ. dr. I. Eremia (De la
Proiectul dacic la anexarea Basarabiei
- o filã din politica þarismului de
eliberare a creºtinilor asupriþi de
Imperiul Otoman reflectatã în
istoriografia rusã contemporanã),
modelul rusesc al conºtiinþei imperiale.
Camuflându-si adevãratele intenþii,
Imperiul Rus a urmat linia directoare a lui
Petru I ºi a Ecaterinei a II-a, care, în numele
apãrãrii ortodoxiei, au trasat politica de
refacere a regatului dacic, ce ar fi inclus
Moldova, Muntenia, Basarabia ºi o parte
a Bulgariei de nord. În istoriografia rusã
contemporanã s-au sintetizat douã
curente de opinii cu privire la politica
Rusiei de eliberare a popoarelor
creºtine: curentul tradiþional, legat de
stereotipurile politicii imperiale ºi unul
ceva mai moderat, care recunoaºte politica
duplicitara a Imperiului Rus. Caracteristic
pentru ambele direcþii este faptul cã nici
unii, nici alþii, nu pun în discuþie
consecinþele nefaste ale eliberãrii pentru
destinul popoarelor dezbinate sau
ocupate total de Rusia. Mitul misiunii
divine a Rusiei a fost susþinut ºi alimentat
în istoriografia rusã începând cu primii
ani de dupã anexarea Basarabiei ºi se
încadreazã în conceptul de mit mesianic

rus, a menþionat ºi conf.univ.dr. I.Sarov
în luarea sa de cuvânt (Basarabia în
istoriografia rusã în primii ani dupã
anexare). Aspectul practic al acestuia 
justificarea politicii imperiale ruseºti, care
s-a erijat în unica forþã salvatoare ºi
civilizatoare a popoarelor asuprite  a
devenit leit-motivul diplomaþiei ruse în
politica ei balcanicã încã din secolul al
XVIII-lea. În cazul Basarabiei, acest mit
a fost promovat sub cele mai diverse
forme, de la compararea trecutului
decadent al basarabenilor cu prezentul
civilizat ºi fericit al dominaþiei ruseºti
pânã la indignarea ruºilor la refuzul
moldovenilor de a se lãsa civilizaþi. În
sec. al XIX-lea asistãm la o accentuare a
trãsãturilor naþionaliste, care se suprapun
peste cele legate de caracterul eliberator
ºi pravoslavnic, chiar supranaþional al
Rusiei. În acest context, este foarte
interesant de observat ºi de cunoscut
reacþia românilor, a martorilor oculari,
vizavi de intenþiile ºi comportamentul
ruºilor de la 1800, subiectul fãcând
obiectul comunicãrii susþinute de acad.
R. Theodorescu (Rusia ºi ruºii în
cronicile populare de la 1800). Autorul
susþine, pe bazã de mãrturii scrise,
complexitatea mentalului colectiv din acea
perioadã; astfel, în rândurile clericului de
jos ºi a populaþiei de rând asistãm la o
primire entuziasmatã a ruºilor, alimentatã
de un profund sentiment religios, care le
atribuia acestora calitatea de unici salvatori
ai ortodoxiei. Pe de altã parte, auzim vocile
îngrijorãtoare ale celor care îºi fac
cunoscute rezervele ºi care susþin cã mai
curând þara s-a pustiit din pricina Rusiei.
Problema Basarabiei în contextul
internaþional al primei jumãtãþi a sec. XIX
lea nu poate fi înþeleasã fãrã a cunoaºte
originea ºi evoluþia acestui termen, a þinut
sã menþioneze ºi conf.univ.dr. M.
Andreescu (Basarabia: de la stãpânirea
Basarabilor la jumãtatea de Moldovã).
Autorul a arãtat deosebirea dintre
Basarabia adevãratã (þinut aflat în sudul
spaþiului pruto-nistrean, de-a lungul
Dunãrii maritime pânã la Marea Neagrã,
cãreia i se mai zicea ºi Bugeac, ºi care, în
sec. al XIV-lea, fãcuse parte din Þara
Româneascã a Basarabilor) ºi Basarabia
inventatã de ruºi, ce cuprindea întreg
spaþiul dintre Prut ºi Nistru, susþinând
cã motivul interpretãrii acestui termen
într-un sens mult mai larg a fost unul de
interes geopolitic. În afara raialelor turceºti
Tighina, Chilia, Cetatea Albã ºi Ismail,
restul teritoriului pruto-nistrean a fost din
totdeauna în stãpânirea domnilor
Moldovei ºi nu a Turciei, cum susþinea
Rusia, pentru a-ºi justifica politica
salvatoare. Asupra problemei evoluþiei
hotarelor românilor de-a lungul secolelor
s-a aplecat ºi prof. univ.dr. C. M. Lungu
(Românii ºi graniþele românilor. Din
trecut ºi pânã în prezent). Bazându-se

pe un inestimabil lot de documente de
arhivã, autorul atrage insistent atenþia
asupra pericolelor care au ameninþat ºi
încã mai ameninþã, din pãcate, integritatea
teritorialã a românilor, demontând cu
argumente istorice invaliditatea unor
demersuri politice actuale privind
regionalizarea unor pãrþi din teritoriul þãrii.
Urmãtoarele douã comunicãri ale primei
secþiuni, Cristian Racovski ºi centenarul
anexãrii Basarabiei (lector univ.dr. L.
Rotari) ºi Personalitatea istoricã a lui
Manuc Bei (lector univ.dr. V. Arapu)
reprezintã demersuri istoriografice asupra
activitãþii celor douã personalitãþi istorice,
din epoci diferite, Manuc Bei ºi C.
Racovski, ale cãror destine înregistreazã
câteva note comune, printre care, cele mai
evidente sunt oportunismul ºi
cameleonismul politic. Atât în cazul lui
Manuc Bei (agent al ruºilor, sfetnic al
Marelui Vizir Mustafa Bairactar, faimos
Dragoman ºi Bei al Turciei), care a mituit
delegaþia turcã ºi a determinat-o sã accepte
condiþiile Rusiei, precum ºi în cel al lui C.
Racovski, care la centenarul rãpirii
Basarabiei a înfierat politica imperiala
rusã, ajungând, ulterior, când devine
ambasador al Rusiei bolºevice la Londra,
sã-ºi revizuiascã atitudinea, avem o
dovadã a faptului ce ceea ce este cu
adevãrat imprevizibil în mersul istoriei
este comportamentul uman. Ultima
comunicare a primei secþiuni, Aspecte
privind emigraþia din Basarabia spre
America (1880-1939), susþinutã de conf.
univ. dr. D.Bratu, trateazã în mod sintetic
informaþiile din literatura de specialitate
ºi din cercetãrile personale ale autorului
cu privire la acest subiect. Determinatã
de cauze economice, miºcarea de emigrare
a luat amploare, oscilând între 30.000 ºi
40.000 de persoane, cifrele fiind
controversate. Prezenþa emigranþilor
români mai cu seama în þarile Americii
Latine a determinat înfiinþarea unor
consulate, primul dintre acestea fiind cel
deschis în Brazilia datoritã eforturilor lui
Al.Duiliu Zamfirescu, acreditat în calitate
de trimis extraordinar ºi ministru
plenipotenþiar al României între
anii 1934-1935.

1918 ºi 1940  douã jaloane
cronologice în destinul
românilor basarabeni

Cea de-a doua secþiune a debutat cu
comunicarea conf. univ. dr. S.Cristescu,
Basarabia în negocierile româno-austroungare privind aderarea României la
Tripla Alianþã. Autorul a subliniat faptul
cã liderul politicii româneºti de atunci,
Ion C. Bratianu,
ºi-a arãtat
disponibilitatea pentru aderarea la Tripla
Alianþã, prezentând problema alipirii
Basarabiei ca problema de cãpãtâi a
politicii externe româneºti. Fãcând un arc
peste timp, prof. univ. dr. Al.Duþu
(1940. Rapt ºi umilinþã ) s-a referit la
aceeaºi problemã, în contextul tragediei

României din vara anului 1940, când
URSS, Ungaria ºi Bulgaria au ocupat prin
presiune ºi dictat Basarabia, nordul Bucovinei ºi þinutul Herþei, pãrþile de N-V ºi S-V
ale Transilvaniei, precum ºi sudul
Dobrogei (cca100.000 kmp ºi 7.000.000
de locuitori), toate pãrþi componente ale
statului naþional unitar român, reîntregit
în 1918. S-a relevat faptul cã rãºluirea
teritorialã a României s-a fãcut prin ºantaj
ºi puternice presiuni externe ºi din partea
Germaniei ºi Italiei, într-un moment de
izolare pe plan internaþional. Autorul a
atras atenþia ºi asupra responsabilitãþii
factorilor interni, care nu au fost în stare
sã asigure condiþiile pentru menþinerea
unitãþii naþional-statale a þãrii. Problema
Basarabiei a fost abordatã ºi de prof.
univ.dr. Gh. Oniºoru, în contextul
Negocierilor de pace separate pe care
România le-a declanºat în 1943, atât cu
anglo-americanii, cât ºi cu sovieticii, atât
de guvernul Antonescu, cât ºi de opoziþia
reprezentatã de Iuliu Maniu. Autorul
susþine cã cele mai serioase discuþii au
avut loc direct cu ambasadoarea URSS la
Stockholm, Alexandra Kollontay, care a
prezentat un set de propuneri concrete,
dar datoritã ezitãrilor pãrþii române, la
începutul anului 1944, nu s-a ajuns la un
acord. Dupã rãzboi, în 1946, autoritãþile
comuniste de la Chiºinãu lanseazã un
proiect foarte puþin cunoscut de creare,
într-o primã fazã, a unei Basarabii mari
ºi, ulterior, a unei Moldove mari.
Acestui subiect i-a fost dedicatã
comunicarea conf.univ.dr. I. Casu, care
a analizat un important document de
arhivã, Memoriu CC al PC (b) din
Moldova cãtre Stalin despre
reunificarea poporului moldovenesc.
În document sunt invocate argumente de
ordin etnic, lingvistic, cultural, istoric,
economic, exprimate de istorici români
(N.Iorga, A.D. Xenopol etc.), prin care
se încercã justificarea unirii tuturor
moldovenilor într-un singur stat, ce ar fi
cuprins întreaga Moldovã, pânã la
Carpaþi, Maramureºul, Basarabia de sud
ºi Bucovina de nord. Conform opiniei
autorului, ideile exprimate în acest
memoriu, mai ales cele referitoare la
Moldova Mare, deºi nu au fost acceptate
de conducerea sovieticã, au stat la baza
ideologiei moldovenismului din
urmãtoarele decenii. Asupra Problemei
Basarabiei în relaþiile româno-sovietice
(1964-1989) ºi-a aplecat atenþia urmãtorul
raportor, dr. Vasile Buga, care a fãcut o
retrospectivã a raporturilor bilaterale
dupã schimbãrile petrecute la nivelul
conducerilor superioare ale celor douã
partide (octombrie 1964 - la Moscova ºi
martie 1965 - la Bucureºti). S-a subliniat
faptul cã deºi chestiunea Basarabiei a
umbrit mereu relaþiile româno-sovietice,
în problemele legate de istoria comunã,
atât în plan ºtiinþific, cât ºi politic, nu a
fost însoþitã niciodatã de formularea
vreunei pretenþii teritoriale reciproce.
Rãmâne, însã, incontestabil faptul cã

partea românã nu s-a arãtat niciodatã
dispusã sã renunþe la poziþia sa de
examinare obiectivã a evenimentelor din
istoria comunã a celor douã popoare.
Totodatã, conducerea românã a avut grijã
ca aceasta sã nu reprezinte un obstacol în
calea dezvoltãrii unor relaþii normale de
colaborare dintre cele douã þãri.

Culturã ºi civilizaþie:
Basarabia necunoscutã

În cadrul celei de-a treia secþiuni, prof.
univ. dr. I. Opriº s-a oprit asupra
Muzeelor din Basarabia dupã actul
Marii Uniri, când aºezãmintele muzeale
din vechea provincie au fost
reorganizate, primind subvenþii
generoase din partea Statului român
destinate restaurãrii ºi conservãrii
patrimoniului cultural. Din pãcate, dupã
1940, totul se surpã, instituþia muzealã
fiind aservitã, ca ºi cercetarea istoricã,
scopurilor de propagandã politicã. ªi
pentru cã istoria mare nu ar fi posibila
fãrã istoriile mici, cele ale destinelor
umane care au locuit-o, ultimele douã
comunicãri fac apel la memoria
recuperatorie. În acest context, colega
noastrã, lector univ.dr. T. StãnescuStanciu, a propus audienþei portretul
unei femei de la începutul epocii
moderne româneºti - Roxandra SturdzaEdling, despre care G.Bezviconi spunea
cã a fost þarina îndrumãtoare a operelor
sociale, culturale ºi de binefacere ale
Basarabiei ºi Odessei de altãdatã, iar
cea de-a doua comunicare, prezentatã de
arh. Vlad Mitric-Ciupe, este o încercare
de a-ºi reconstitui propriile rãdãcini,
printr-o incursiune în spaþiu ºi timp, din
care ne apare destinul familiei sale, a cãrei
istorie s-a împletit cu destinul tragic al
spaþiului bucovinean din care descinde
(În cãutarea strãmoºilor din nordul
Bucovinei - Înapoi dupã 70 de ani ).
*
În încheiere, prof. univ.dr. St. Lache
a fãcut cunoscutã audientei apariþia a douã
remarcabile lucrãri ºtiinþifice, semnate de
colegii noºtri. Este vorba de un volum de
documente Vespasian V. Pella  în slujba
ºtiinþei dreptului ºi cauzei pãcii, ce
cuprinde opera marelui jurist roman
Vespasian Pella, ediþie bilingvã românofracezã, îngrijitã de prof.univ.dr.
Gh. Sbârna, care constituie un prim pas
spre cunoaºterea unui om de o valoare
ºi un prestigiu extraordinar, ce face parte
din moºtenirea noastrã culturalã. Cel
de-al doilea volum, Scrisorile Regelui
Carol din arhiva de la Sigmaringen
1878-1905 ,îngrijit de conf.univ.dr.
S. Cristescu, care a asigurat ºi
traducerea corespondenþei primului
rege al României, reprezintã un
instrument de lucru indispensabil
cercetãrii istorice, menit sã întregeascã
imaginea epocii sale cu amãnunte esenþiale
pentru înþelegerea evenimentelor ºi a
evoluþiei istorice.
Sesiunea ºtiinþificã Basarabia în istoria
românilor: 1812-1918-1940 s-a înscris
cu succes în tradiþia evenimentelor
organizate în cadrul Facultãþii de Relaþii
Internaþionale, Istorie ºi Filosofie,
relevând atât spectrul preocupãrilor
ºtiinþifice ale cadrelor didactice, precum
ºi beneficiile parteneriatelor cu alte
instituþii de studii ºi de cercetare din
þarã ºi de peste hotare, puse în slujba
servirii adevãrului istoric.
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VIAÞA UNIVERSITÃÞII
Unde ne sunt absolvenþii

A XIX-a sesiune anualã de comunicãri ºtiinþifice ale cadrelor didactice de la
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa

Din nou
în bancã!

Noile coduri. Analize ºi perspective

Asist. univ. drd. Lorena MIHÃEª
Loredana Marina Panã a absolvit acum
mai bine de zece ani secþia de Limbi
Strãine a Universitãþii Spiru Haret,
specializarea francezã-spaniolã. Era o
tânãrã ambiþioasã, care ºi-a continuat
studiile cu un Masterat în Studii
Francofone la Universitatea Bucureºti.
Mulþi ar putea spune cã aici se încheie
vremea învãþatului! Ei bine, ea a preferat
sã studieze în continuare. ªi-a ales o
meserie cãreia îi este fidelã ºi acum, cea
de profesor. Îi place sã îi înveþe ºi pe alþii,
iar atunci când elevii ei vorbesc franceza,
dupã ani ºi ani de muncã, satisfacþia este
extraordinarã. Sã îi educi pe ceilalþi înseamnã însã o formare continuã, atât în domeniul
de activitate respectiv, cât ºi în general,
nu te poþi opri ºi declara, ça y est!
Pe lângã multele stagii pe care le-a
urmat, stagii de formare FLE  franceza
limbã strãinã, grade didactice, o bursã
Socrates în Franþa, diplome de tot felul, sa lãsat purtatã mereu de dorinþa de a
cunoaºte ºi de a se implica cât mai mult în
diverse activitãþi. Îºi aminteºte ºi acum cu
plãcere de Summit-ul Francofoniei din
2006, când, pentru foarte mulþi, a însemnat
o vacanþã de câteva zile, iar pentru ea a o
sãptãmânã de lucru în echipa care primea
la Aeroportul Henri Coandã delegaþiile
þãrilor participante la Summit. S-a simþit
importantã, poate mai mult cã era în
mijlocul evenimentelor decât cã ar fi fãcut
ceva nemaipomenit, dar era avântul tinereþii.
Dupã ce a predat la mai multe ºcoli ºi
licee bucureºtene, dar ºi la Universitatea
Bucureºti, acum predã francezã ºi spaniolã
la o ºcoalã privatã, se bucurã de alte
condiþii decât cele de la stat, are mereu la
dispoziþie materialele necesare de lucru,
aºa cã modeleazã încet, dar sigur, copii
dornici mereu de nou.

ªi totuºi, iat-o din nou studentã! De
data aceasta, înscrisã la secþia de englezãgermanã, la aceeaºi facultate, care i-a oferit
o pregãtire temeinicã ºi prima datã. O
schimbare radicalã, de la douã limbi
romanice la douã limbi germanice.
Germana nu îi era total necunoscutã, a
învãþat-o timp de opt ani în gimnaziu ºi
liceul de limbi strãine, însã engleza a
învãþat-o singurã, cu creion, carte, ºi caiet.
Aºa cã mai avea nevoie de explicaþii, care
au venit exact la timp. Este deja anul al
doilea, nici nu ºtie cât de repede a trecut
timpul, încã puþin ºi vine licenþa. Acum
îndrãzneºte altfel decât la douãzeci de ani,
cere explicaþii profesorilor cu mai mult
curaj ºi se considerã un student silitor.
Altfel, este un om normal, îi place
frumosul ºi pledeazã pentru el în toate
formele, cât de mult poate. Merge la
teatru, se uitã la alte filme decât cele oferite
de cinematograful american, citeºte  a
descoperit niºte scriitori englezi ºi
americani care îi plac foarte mult; la un
moment dat credea, subiectivã fiind, cã
literatura francezã ºi rusã sunt the best,
dar ideile se mai schimbã ºi pentru asta
mulþumeºte profesorilor care au îndrumato în aceastã direcþie. Marea ei pasiune
este dansul, dar lipsa timpului o împiedicã
sã se dedice acestuia aºa cum ºi-ar dori. Îi
este dor de ieºirile la munte cu prietenii,
de vremurile fãrã griji, de timpul când toate
lucrurile pãreau uºor de rezolvat iar
agitaþia de zi cu zi nu te obosea aºa de
tare. Dar este convinsã cã va veni vremea
când va culege roadele strãdaniei ei de a
învãþa, aºa cum s-a întâmplat, de altfel, ºi
dupã ce a absolvit prima facultate.

În deschiderea lucrãrilor conferinþei
Noile coduri. Analize ºi perspective,
decanul Facultãþii de Drept ºi
Administraþie Publicã Constanþa, conf.
univ. dr Mihnea Claudiu Drumea, a
subliniat actualitatea temei alese pentru
dezbaterile ºi contribuþiile la cea de-a XIXa sesiune anualã de comunicãri ºtiinþifice
ale cadrelor didactice, datã fiind
importanþa contextului general al
modificãrilor legislative din România.
Noul Cod civil (Legea 287/2009) a fost
publicat în Monitorul Oficial în anul 2009
ºi a intrat în vigoare în 1 oct. 2011. În cel
mai scurt timp, vor intra în vigoare ºi
celelalte trei noi coduri: Codul de
Procedurã Civilã, Codul Penal ºi Codul
de Procedurã Penalã. Noul Cod Civil a
fost modificat substanþial prin Legea nr.
71/2011, care nu se rezumã numai la
punerea în aplicare a dispoziþiilor sale, ci
ºi modificã aproximativ 15-20% din Cod.
Pentru cã încã nu existã foarte multe
manuale sau doctrinã amplã cu privire la
noua legislaþie, organizatorii acestei
conferinþe: Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã Constanþa,
Departamentul de Drept ºi Institutul
Central de Cercetare ªtiinþificã ºi-au
propus crearea unui cadru de lucru pentru
dezbaterea principalelor modificãri
legislative aduse de noile Coduri,
rezultatele constituind capitole dintr-un

auxiliar didactic, pus la dispoziþia
studenþilor începând cu anul universitar
urmãtor.
Invitaþi ºi conferenþiari în plen au fost:
prof. univ. dr. Nicolae Iosif Puºcaº,
Facultatea de Drept ºi Administraþie
Publicã, USH Constanþa, cu tema
Modurile generale de dobândire a
dreptului de proprietate, decanul Baroului
Constanþa, lector univ. dr. Gabriel Cornel
Grigore, Facultatea de Drept ºi ªtiinþe
Administrative, Universitatea Ovidius,
cu lucrarea Publicitate realã imobiliarã
în conformitate cu prevederile Noului Cod
Civil, conf. univ. dr. Gheorghe Alecu,
Facultatea de Drept ºi Administraþie
Publicã, USH Constanþa, Unele
consideraþii de ordin teoretic ºi practic
privind noua legislaþie penalã, ºi conf.
univ. dr. Constantin Jurcã, Facultatea de
Drept ºi ªtiinþe Administrative,
Universitatea Ovidius, Consideraþii cu
privire la interpretarea ºi aplicarea
prevederilor articolului 289 din Legea
Educaþiei Naþionale.
În cadrul conferinþei s-a desfãºurat un
workshop al colectivului de cercetare
Istoria Dreptului, care a marcat împlinirea
a cei 200 de ani de la semnarea Tratatului
de Pace de la Bucureºti (16-28 mai 1812),
între cele douã imperii, Rus ºi Otoman, la
încheierea rãzboiului ruso-turc, prin care
Principatul Moldovei pierdea ºi

Facultatea de ªtiinþe Economice, Blaj

Basarabia. Acest atelier de lucru a fost
reprezentat în ºedinþa plenarã prin
comunicarea profesorului univ. dr. Ioan
Bitoleanu Basarabia, o pagina dureroasã
din istoria românilor.
Lucrãrile conferinþei au continuat în trei
ateliere de lucru: Noul Cod Civil ºi
Procedurã Civilã, moderat de lect. univ.
dr. Patrick Lazãr, Noul Cod Penal ºi
Procedurã Penalã, moderat de conf. univ.
dr. Gheorghe Alecu, ºi Codul Muncii ºi
Dialogul Social, moderat de conf. univ.
dr. Mihnea Claudiu Drumea.

Onorina BOTEZAT

Facultatea de Contabilitate ºi
Finanþe Câmpulung

Cercuri ºtiinþifice

În luna mai, se desfãºoarã urmãtoarele cercuri ºtiinþifice:
 Informaticã-matematicã aplicatã, cu tema Baze de date - Acces în
contabilitate, coordonator lect. univ. dr. Liana Stãnculea (22.05)
 Cibernetica ºi statistica economicã, cu tema Sistemul informatic
integrat, coordonator prof. dr. Emil M. Popa (24.05)
 Finanþe ºi Bãnci, cu tema Banii ºi cardul, coordonator lect.univ. dr.
Dumitru Popa (29.05)
 Dreptul afacerilor, cu tema Drepturile omului, coordonator lect.univ.
dr. Maria Ureche (30.05)

În data de 19 mai 2012,
cadrele didactice si studenþii de la
Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe Câmpulung
au participat, ca invitaþi,
la ediþia a VI-a a Sesiunii anuale de referate ºi
comunicãri ºtiinþifice, dedicatã împlinirii
a 200 de ani de la rãpirea Basarabiei
de cãtre Imperiul Þarist, organizatã de
Societatea de ªtiinþe Istorice din România,
filiala Muscel - Câmpulung.

Conferinþa ROCAD 2012
ANUNÞ DERULARE ACTIVITATE DE CONSILIERE
ªI MEDIERE PROFESIONALÃ

21 mai 2012

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013
Investeºte în oameni!
Axa prioritarã 5 Promovarea mãsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenþie: 5.2. Promovarea sustenabilitãþii pe termen lung a zonelor
rurale în ceea ce priveºte dezvoltarea resurselor umane ºi ocuparea forþei de muncã
Titlul proiectului: Dezvoltarea resurselor umane ºi a liberei iniþiative în mediul rural
Nr. de identificare: POSDRU/110/5.2/G/89015
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret

Activitate de consiliere ºi mediere profesionalã
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova în
calitate de Beneficiar anunþã derularea activitãþii de consiliere ºi mediere profesionalã a
persoanelor din grupul þintã în cadrul proiectului Dezvoltarea resurselor umane ºi a liberei
iniþiative în mediul rural. Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritarã 5, Domeniul
major de intervenþie: 5.2. Promovarea sustenabilitãþii pe termen lung a zonelor rurale în
ceea ce priveºte dezvoltarea resurselor umane ºi ocuparea forþei de muncã.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintã îmbunãtãþirea calitãþii resurselor umane în
zonele rurale din judeþul Dolj în vederea facilitãrii accesului la ocupare în activitãþi nonagricole
ºi de dezvoltare a spiritului antreprenorial ºi a competenþelor necesare pentru desfãºurarea
unor activitãþi independente.
Activitatea de consiliere ºi mediere profesionalã este gratuitã ºi are rolul de a facilita
contactul grupului þintã din comuna Almãj cu potenþialii angajatori.
Membrii grupului þintã vor fi ajutaþi sã-ºi întocmeascã CV-uri în vederea angajãrii ºi învãþaþi cum
sã se prezinte la interviurile de angajare. Firma specializatã în mediere ºi consiliere profesionalã
va facilita contactul grupului þintã cu potenþialii angajatori ºi le va stabili un traseu profesional
optim. În urma acestei activitãþi o parte din membrii grupului þintã se vor angaja, iar ceilalþi vor
fi îndrumaþi în funcþie de nevoile de formare ºi de abilitãþile identificate cãtre cursuri de utilizare
a calculatorului, cursuri de limba englezã, cursuri de calificare în diverse meserii ºi cursuri de
antreprenoriat în vederea iniþierii propriei afaceri.
Prima etapã a acestei activitãþi se desfãºoarã în lunile mai ºi iunie 2012.
Informaþii suplimentare puteþi obþine la: 0722.892.391, Elena Bicã asistent manager, ºi
0743.160.300, Simion Ciunã  manager grup þintã, e-mail: secretariat@dezvoltare-ruraladurabila.ro ciunasimion@yahoo.com sau la sediul Facultãþii de Management Financiar
Contabil Craiova str. Brazda lui Novac nr.4 telefon 0251598265.
Website: www.fseromania.ro www.dezvoltare-rurala-durabila.ro
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în oameni !

În perioada 16  18 mai a avut loc, la Palatul
Parlamentului din Bucureºti, conferinþa ROMANIAN
CONVENTION OF ARCHITECTURE AND
DESIGN  ROCAD 2012. Universitatea Spiru Haret,
prin Departamentul de Arhitecturã ºi Asociaþia
Studenþilor Arhitecþi-ASASH, a fost partener al
organizatorilor.
La eveniment au participat câºtigãtori ai Premiilor
Pritzker, preºedinþi ai unor importante asociaþii
internaþionale de arhitecturã ºi design, profesori arhitecþi
de talie mondialã, între care: Gottfried Bohm - câºtigãtor
al Premiului Pritzker, 1986; Eduardo Souto de Moura
- câºtigãtor al Premiului Pritzker, 2011; Carlos Ott;
Esteve Bonell - câºtigãtor al Premiului Mies van der
Rohe, 1992; Gaetano Pesce; Mario Botta; Elia
Zenghelis; prof. Matias del Campo - SPAN
Architecture and Design; Anton Garcia Abril 
câºtigãtor al titlului cel mai bun arhitect al anului 2008,
în cadrul Architectural Digest Award; Sandra
Manninger - SPAN Architecture and Design; Kostas
Terzidis - profesor Asociat la Universitatea Harvard
Graduate School of Design, SUA; Peter Bohm; Rene

Davids; Pierre von Meiss; Maria Voyatzaki - profesor
asociat, Universitatea Aristotel din Salonic, ªcoala de
Arhitecturã.
ROCAD 2012, eveniment ce a celebrat ultimele
noutãþi din arhitecturã ºi design a avut în program:
 produse-vedetã, servicii, proiecte ºi viziuni
generatoare de tendinþe în domeniu reflectate în
conferinþele, dezbaterile, expoziþiile ºi evenimentele
adiacente ROCAD, manifestãri susþinute de câºtigãtori
ai Premiilor Pritzker, câºtigãtori ai Premiului Mies van
der Rohe, preºedinþi de asociaþii de design
internaþionale, arhitecþi de talie mondialã ºi companiile
din domeniu;  forme inovative de expunere a
proiectelor arhitecturale, a conceptelor de produse ºi
a serviciilor disponibile în domeniu - sesiuni Pecha
Kucha, evenimente personalizate, discuþii deschise cu
personalitãþile invitate pe teme originale;  promovarea
ultimelor tendinþe în mediul de afaceri prin reunirea
unui forum specializat format din constructori,
investitori imobiliari, factori decizionali ºi arhitecþi;
 organizarea unor întâlniri ale preºedinþilor de asociaþii
internaþionale cu omologii lor din România.

La conferinþã, lect. arh. Maria Duda, Departamentul de Arhitecturã de la Universitatea Spiru Haret, a
discutat cu unii dintre cei mai importanþi reprezentanþi ai domeniului, precum: laureatul Premiului Pritzker,
2011, Eduardo Souto de Moura, cu Pierre von Meiss ºi cu prof. univ. dr. arh. Emil Barbu Popescu.
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In memoriam

Sã ne cunoaºtem profesorii

ISTRATE MICESCU

Prof. univ. dr. Mihaela Albu 
ambasador al culturii române

(22 mai 1881  22 mai 1951)

Reconsidering a Lost Intellectual Project:
Exiles Reflections on Cultural Differences.
În luna aprilie, la Cambridge Scholars
Publishing, editor: Carolina RodríguezLópez ºi José M. Faraldo, a apãrut lucrarea
Reconsidering a Lost Intellectual Project:
Exiles Reflections on Cultural Differences.
Unul dintre cele cinci capitole ale cãrþii,
Elitele intelectuale româneºti din exil, este
semnat de prof. univ. dr. Mihaela Albu.
Editorii prezintã volumul: Aceastã carte
exploreazã un aspect al istoriei culturale
complexe a exilului din secolul 20:
influenþele experienþelor transnaþionale
asupra punctelor de vedere ale emigranþilor
ºi exilaþilor cu privire la propriile lor culturi
academice, ºtiinþifice ºi intelectuale. Aceste
eseuri se concentreze pe reflecþiile
persoanelor care au pãrãsit þãrile lor, în
timpul perioadei 1933-1945. Mulþi dintre ei
au reconsiderat propriului lor trecut, în þara
veche, ºi l-au comparat cu experienþele lor
reale în patria de adopþie. Cazurile
individuale prezentate aici au un cadru
teoretic similar. Cartea este împãrþitã în
douã secþiuni: prima se concentreazã asupra
proiectelor german ºi spaniol, iar a doua se
ocupã cu proiectele din Europa de Est,
axate, în special, pe exemple de polonezi ºi
români. Cartea îºi propune sã încurajeze
dialogul ºi compararea între diverse exiluri.
Din perspectiva istoriei transnaþionale,
Merel Leeman analizeazã cazurile a doi
exilaþi speciali: George Mosse ºi Peter Gay.
Americanii spanioli sunt subiectul
principal al analizei Carolinei Rodriguez-

Lopez, despre oamenii de ºtiinþã spanioli
în SUA. Natacha Bolufer se concentreazã
cu privire la asociaþii ºi ziare, cum ar fi
Liberación, care a acordat o atenþie
deosebitã stângii spaniol,e care a suferit
mãsuri politice din partea lui Franco. José
M. Faraldo se uitã la cazurile de refugiaþi
din þãrile Europei de Est - în principal din
România ºi Polonia - care au scãpat în
Spania, dupã 1945. Mihaela Albu descrie
diversitatea ºi pluralitatea exilaþilor
români în lumea occidentalã, în diverse þãri
din Europa ºi, de asemenea, în SUA. ( )
În capitolul semnat de Mihaela Albu,
accentul este foarte diferit. Ea descrie
diversitatea ºi pluralitatea exilaþilor
români în lumea occidentalã, în diverse þãri
ale Europei ºi, de asemenea, în SUA.
Importanþa intelectualã a exilului este
explicatã clar: din toatã Europa de Est,
exilul românesc, împreunã cu cel polonez,
probabil, a avut cea mai mare importanþã
pentru þara de origine. Albu descrie reþelele
transnaþionale dezvoltate de românii
exilaþi, multiplele faþete ale activitãþii lor
ºi experienþele lor de mizerie. Studiind
multe reviste publicate de exilaþi, articolele
lor ar putea fi înþelese ca o serie de proiecte
intelectuale. Exilul românesc a luptat
pentru a defini cultura ºi identitatea
româneascã în þãri strãine. Proiecte vechi
au fost conservate de-a lungul anilor în
anticiparea unei repatrieri, care nu au avut
loc. Exilul a forþat oamenii nu numai sã se

mute. Concepte cum ar fi modernizarea,
ºtiinþa ºi mediul academic au devenit
pãrþi ale experienþei din exil. Procesele
intelectuale din exil le-au permis sã înveþe
sã-ºi regândeascã ºi reconsidere viaþa,
proiectele ºi aºteptãrile lor. Exilaþii au
cãutat noi locuri de a-ºi dezvolta viaþa ºi
cariera. Ambele pãrþi ale Atlanticului au
primit oameni ale cãror proiecte trebuiau
puse în aplicare.

Revista Carmina Balcanica lansatã în Republica Serbia la Belgrad ºi Ni
Tot în luna aprilie, la Belgrad ºi Ni, au avut loc lansãri ale
revistei internaþionale Carmina Balcanica, numãrul 7, anul 4,
(Spiru Haret University, România de mâine Publishing House),
ediþie dedicatã culturii, spiritualitãþii ºi literaturii actuale din
Serbia. Din partea publicaþiei (ºi a Asociaþiei culturale Carmina
Balcanica) au participat prof. univ. dr. Mihaela Albu (redactor
ºef al revistei ºi preºedinte al Asociaþiei) ºi poetul Dan
Anghelescu (director ºi, respectiv, vicepreºedinte). Au fost
prezenþi universitari, scriitori ºi personalitãþi ale vieþii culturale
din Serbia, în frunte cu Ivan Cvetanovic, profesor la
Universitatea din Ni, preºedintele Societãþii Scriitorilor din Ni,
cadre didactice de la Universitatea din Belgrad, colaboratori ºi
prieteni ai revistei (prof univ.dr. Mariana Dan, poeþii Pavel
Gãtãianþu (directorul revista Europa  Novi Sad) ºi Zoran Peiæ
Sigma (directorul unei vechi reviste  cca 140 ani  Gradina,
din Ni) Snezana Radovic (Editor of the National Library  Ni),
Marina Vukainoviæ, eljko Mitiæ ºi Dragan Ristiæ.

Invitaþie la Teatrul Black Box Studio Sud:

 luni 21.05, ora 19,00, - premiera: Savage in limbo (master)  marþi 22.05, ora 19,30 - Combinaþiile dorinþei 1 (Niºte fete master), de Neil LaBute  miercuri 23.05, ora 19,30  Combinaþiile dorinþei 2 (Niºte fete - master), de Neil LaBute  joi 24.05,
ora 19,00 - Buzunarul cu pâine, de Matei Visniec  În cadrul Festivalului Hyperion, joi 24.05, ora 17,00 ºi ora 19,00, la
Teatrul Masca, studenþii Facultãþii de Arte vor prezenta spectacolele Niºte fete 1 ºi Amor, signora ºi canarul albastru.

Premierã: Savage in limbo
sau
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Povestea unor destine
în derivã

Luni 21 mai, la ora 19, pe scena Teatrului Studenþesc
Black Box Studio Sud, masteranzii noºtri de an II au pregãtit
o nouã premierã teatralã pentru examenul de Arta
Actorului, respectiv Savage in limbo de John Patrick
Shanley. Spectacolul este coordonat regizoral de prof. univ.
dr. ªtefan Velniciuc ºi lector univ. dr. asoc. Florin Grigoraº,
având în distribuþie pe Sebastian Vâlcea (Murk), MariaCristina Ghiþã (April), Ana-Maria Bãlescu (Savage), Dana
Zaharescu (Linda) ºi Alexandru Mihalache (Tony).
Conceput ca o perspectivã cãtre vieþile pierdute în
zadar, textul dramaturgului american John Patrick
Shanley transmite un mesaj întregii lumi spre a oferi ºansa
împlinirii unor destine umane. Un joc incredibil de
inventiv, care se mutã de la comedie la tragedie ºi care
exploreazã speranþele ºi visele unui grup de tineri fãrã
rãdãcini, un grup de învinºi, care se adunã într-un bar
anonim din Bronx, în speranþa de a scoate monotonia
din viaþa lor. Prima sositã în bar este Denise Savage, o
singuraticã încã virginã, care doreºte sã remedieze aceastã
situaþie. Ea este unica prietenã a vechii colege de ºcoalã
Linda Rotunda, care are trei copii cu diferiþi taþi,
dar îl iubeºte pe Tony Aronica. Un barman taciturn
serveºte în semiobscuritatea localului, ascultând fãrã sã
vrea dialogurile clienþilor. Poveºti de viaþã, vorbe
suspendate în aerul încãrcat de fum de þigarã ºi posibile
speranþe, totul asezonat cu ieºiri în notã revoluþionarã a
celor sãtui de atâtea deznãdejdi. Un scenariu american,
dar care poate fi întâlnit oriunde existã oameni cu
probleme, oameni pentru care libertatea devine o
dificultate, din cauza limitãrilor ºi a inadaptabilitãþii.
Singurãtatea apare aici ca o soluþie, dar ºi ca o povarã.

Buzunarul cu pâine
sau Care-i om ºi care-i câine?

Joi, 17 mai, la ora 19, Studioul Teatral
Studenþesc Black Box Studio Sud a prezentat un spectacol aparte, un spectacol
cu trei personaje, din care douã la vedere
ºi unul ascuns vederii noastre. Doi oameni
care vorbesc cu un câine cãzut într-o
fântânã. Ei vorbesc, sau jocul lor vorbeºte
despre principiile morale fundamentale
ale naturii umane  generozitate, toleranþã, reconciliere, înþelegere. Printr-o
gamã aºa de diversã a discuþiei nu ar avea
cum sã nu ne stârneascã interesul, nouã
celor care trãim la suprafaþã, într-o lume
care ºi-a pierdut candoarea, obiºnuitã cu
violenþa, subminatã de sisteme politice
corupte, ruinatã de rãzboaie devastatoa
re. Buzunarul cu pâine, de Matei
Viºniec, este o piesã realistã ºi simplã,
prin situaþia dramaticã. Ea devine
universalã, în sensul cel mai dureros, prin
felul în care se dezvoltã.
Chiar nu ºtiu de câte cuvinte ai nevoie
pentru a spune cã þi-a plãcut o piesã de
teatru. Studenþii actori Cãtãlin Vicenþiu
Andreescu ºi Cristi Pantea, de la clasa
prof. asoc. dr. Mircea Constantinescu.
conf. univ. dr. George Grigore, lector univ.
drd. Ioana Visalon ºi asist. univ. Cristian
Toma, anul III, Facultatea de Arte,
coordonaþi regizoral de asist. univ.
Cristian Toma, au îmbrãcat hainele celor
douã personaje umane ale piesei ºi ºi-au
asumat rolurile celor doi domni preocupaþi de soarta unui câine cãzut în puþ.

Unul este idealistul care are cele mai naive
ºi de bunã-credinþã soluþii ºi explicaþii
(atât pentru respectivul câine, cât ºi pentru
viaþã, în general), iar celãlalt e cârcotaºul
care demonteazã cu dispreþ toate soluþiile,
dar nu ezitã sã strige din când în când cã
cineva va trebui sã facã ceva. Dialogul
parcã l-ai mai auzit, îl cunoºti de la colþ
de stradã, de la televizor, parcã este
discursul în cerc al politicienilor noºtri de
astãzi, dar ºi al pensionarilor care nu mai
sunt în sistem ºi nu se mai pot adapta,
al celor care au impresia sau vor sã dea
impresia cã fac ceva pentru ceilalþi ºi
aºteaptã recunoºtinþã veºnicã pentru
fãrâmiturile de pâine pe care le aruncã.
Lumea râde la replicile lor candide, dar
cam cu jumãtate de gurã, pentru cã
vedeam în ele tiparul unei societãþi de care
încercãm deseori sã ne disociem - cea a
românilor lipsiþi complet de simþ civic, a
celor cãrora nu le pasã decât de ei, a celor
care nu fac ceva pentru alþii decât dacã le
iese ceva sau, ºi mai rãu, a celor care vor
sã facã ceva dar, în loc sã se gândeascã
puþin la cum sã o facã, se învârt în gol
inutil, dau din aripi ºi îºi irosesc energia
degeaba. Încet, peste personaje ºi decor
se aºterne noaptea, noaptea cea înºelãtoare
ºi magicã, în care cine e sus se poate trezi
jos ºi invers.

Grupaj realizat de conf. univ. dr.

George GRIGORE

Biblioteca Pedagogicã Naþionalã I.C. Petrescu ºi Asociaþia
Criterion au organizat o conferinþã
dedicatã personalitãþii ilustrului
avocat Istrate Micescu, în casa
cãruia funcþio-neazã, de 52 de ani,
Biblioteca Pedagogicã.
Istrate Micescu a fost unul din cei
mai mari juriºti din România, dar
ºi om politic, profesor universitar
ºi autorul unor cãrþi de drept civil.
A urmat cursuri de drept la Paris,
unde ºi-a luat licenþa, în 1903, ºi
doctoratul în drept, în 1906. A
profesat ca avocat la Baroul Argeº,
iar apoi la Baroul Ilfov, al cãrui
decan a fost în douã rânduri. A
predat cursuri de drept civil ºi
filosofia dreptului la Facultatea de
Drept din Bucureºti. A fost ales
deputat în trei legislaturi, în calitate
de membru al Partidului Naþional
Liberal, a fost vicepreºedinte
al Camerei Deputaþilor, în 1931,
ministru al afacerilor strãine, între
1937-1938, în timpul guvernului
Goga, membru al Consiliului
Superior Naþional al Frontului
Renaºterii Naþionale, senator ºi
ministru al justiþiei în guvernul Gheorghe Tãtãrescu, între
1939-1940. A fost arestat ºi acuzat
de acþiuni de rezistenþã împotriva
noului regim. S-a stins din viaþã în
închisoarea Aiud, la 22 mai 1951,
când împlinea 70 de ani.
Istrate Micescu a fost evocat de:
Maria Mona Vâlceanu, preºedintele
Asociaþiei Criterion, poeta Claudia

Voiculescu, dr. Geo Stroe, preºedintele Fundaþiei Academia
DacoRomânã, dar ºi de invitatul de
onoare, Ioana Cristea Micescu,
nepoata avocatului. Vorbitorii au
subliniat, în primul rând, deosebitul
talent de orator al lui Istrate
Micescu, inegalabila sa erudiþie ºi
rigoare profesionalã, arãtând cã,
în întreaga sa activitate, nu a pierdut niciun proces. Astãzi, Istrate
Micescu este o adevãratã legendã
în viaþa juridicã româneascã. Cãrþile
sale sunt de actualitate ºi sunt
cercetate cu deosebit interes de
juriºti. În finalul conferinþei, Paula
Romanescu a recitat o serie de
poezii din rezistenþa anticomunistã,
printre care poezia Ridicã-te
Gheorghe, ridicã-te Ioane, de
Radu Gyr. Tot cu aacest prilej a
fost prezentat volumul Celebritãþi
din negura uitãrii. Capitolul
Istrate Micescu, de Ion Hiru,
publicatã recent la Piteºti, Editura
Tiparg, 2012.
Moderatorii conferinþei au fost
dr. Marian Nencescu, de la
Biblioteca Metropolitanã, ºi
Carmen Pesantez, directorul
general al Bibliotecii Pedagogice
Naþionale I.C. Petrescu.
Evenimentul a avut loc în sala
Istrate Micescu a Bibliotecii
Pedagogice, din str. Zalomit
nr. 12, salã care a fost biblioteca
personalã a ilustrului avocat.

Maria Andreia FANEA

Invitaþiile Doamnei Pictura

Ana
Ranete 
un artist
adevãrat
Aristotel BUNESCU
Printre lucrurile preþioase pe
care le pãstrez, cu mare atenþie,
în biblioteca mea, sunt câteva
tablouri, de mici dimensiuni,
toate semnate inconfundabil Ana Ranete. Iar oaspeþii care
îmi calcã pragul se opresc ºi
ei, preþ de câteva minute, sã
admire aceste mici ferestre
deschise cãtre o operã care are
multe valenþe, din punct de
vedere artistic, sentimental, ori
comercial.
Doamna Ana Ranete este o
prezenþã aparte în cadrul
Asociaþiei Artiºtilor Plastici
din Bucureºti. Nu numai prin
lucrãrile sale, dar ºi prin
participarea la majoritatea evenimentelor care dau consistenþã calendarului de
evenimente ale asociaþiei.
Are mereu câte un comentariu
care face bine colegilor ori
oamenilor care graviteazã în
jurul acestei structuri culturale.
Am revãzut, acum câteva
zile, cu o plãcere nedisimulatã,
colecþia de tablouri prezentatã la expoziþia din Parcul
bucureºtean Herãstrãu. De la

suprafeþele de mici dimensiuni,
pe care eu le cunoºteam atât de
bine, Ana Ranete face dovada
clarã, acum, cã se descurcã
foarte bine ºi pe suprafeþe de
mari dimensiuni. Fiecare dintre
tablourile sale reprezintã un
drum care cautã propria identitate. Ana Ranete alege dificilul
drum de asimilare a marilor
experienþe din picturã, de a
urma sfaturile tuturor profesorilor, ori artiºtilor care au o
mai mare experienþã.
Iar rezultatele nu se lasã
aºteptate prea mult timp. Tablourile sale demonstreazã o
permanentã efervescenþã în faþa
culorilor, o fervoare în a imortaliza marile frumuseþi ale personajelor ºi elementelor din naturã.
De multe ori, tracasat de presiunile cotidiene, ori de gesturile grosolane ale oraºului
aglomerat, caut sã îmi fac drum
spre Grãdina Ciºmigiu. Acolo,
în mijlocul sãrbãtorii cromatice
ºi olfactive, este locul unde ºtiu
cã o gãsesc mereu pe doamna
Ana Ranete. Dupã un scurt
dialog cu acest pictor, sunt iar
încãrcat cu energii pozitive,
pentru o lungã perioadã de
timp. Întâlnirile cu un artist
adevãrat, cu un om care ºi-a
construit o frumoasã familie,
sunt mereu benefice din toate
punctele de vedere.
Îi urez, din toatã inima, ca
ºi în anii urmãtori sã fie tot atât
de rodnici pentru doamna Ana
Ranete ºi sã ofere numeroºilor
admiratori ai artelor vizuale, cu
mare generozitate, noi ºi noi
tablouri, tot atâtea dovezi ale
unui talent evident, însoþit
mereu de o muncã tenace.
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Acord de cooperare academicã internaþionalã
între Universitatea Spiru Haret ºi Universitatea din Camerino, Italia
(Urmare din pagina 1)

Cuvântul doamnei prof. univ. dr. Manuela Epure
Speranþa lui Spiru Haret se
îndrepta, în epoca lui, în plin
proces de reorganizare ºi restructurare a ºcolii româneºti, spre
adâncirea cunoaºterii ºi înþelegerii
legilor mecanicii sociale, spre
instrucþie ºi educaþie civicã lãrgitã,
spre explicarea raþionalã a miºcãrii
sistemelor sociale ºi atragerea
indivizilor, a grupurilor sociale la
o activitate socialã constructivã,
la soluþionarea inteligentã a
dificilelor probleme ale existenþei
individua1e ºi sociale. Nu putem
decât sã constatãm cât de actuale
sunt aceste preocupãri ale
distinsului nostru înaintaºi.
Schimbãrile aduse de Revoluþia
din decembrie 1989, în plan social
ºi economic, au creat cadrul firesc
al reformãrii sistemului educaþional,
învãþãmântul privat apãrând ca o
alternativã viabilã la sistemul
public. Asumându-ºi misiunea de
a genera ºi de a transfera cunoaºtere
cãtre societate prin: formare iniþialã
ºi continuã la nivel universitar ºi
postuniversitar ºi, în egalã mãsurã,
prin cercetare ºtiinþificã, dezvoltare,
inovare ºi transfer tehnologic,
Universitatea Spiru Haret oferã, în
prezent, 53 programe de licenþã în
cadrul a 25 de facultãþi, precum ºi
un numãr de 24 de programe de
masterat ºi a reuºit sã atragã, în
ultimii trei ani, cca 21 de milioane
de EUR prin proiecte finanþate de
Fondul Social European ºi
Guvernul României.
Universitatea Spiru Haret a
aderat la idealurile ºi principiile
înscrise în Magna Charta
Universitatum, acþionând pentru
transpunerea în spaþiul învãþãmântului superior ºi al cercetãrii
ºtiinþifice a reglementãrilor,
normelor ºi valorilor promovate în
cadrul Procesului Bologna.
Preºedintele universitãþii a semnat,
în anul 2005, la Bologna, Magna

Charta Universitatum, angajânduse, în numele universitãþii, sã
respecte ºi sã promoveze autonomia academicã, valorile ºi
drepturile universitare fundamentale, sã rãspundã eficient
provocãrilor generate de trecerea
la societatea bazatã pe cunoaºtere
ºi de procesul de globalizare.
În calitate de semnatara a Magna
Charta Universitatum, Universitatea Spiru Haret a implementat
deplin conþinutul Procesului
Bologna, respectiv, structurarea
studiilor universitare pe trei cicluri licenþã, masterat, doctorat (L-M-D),
cu o durata de 3, 2 ºi,respectiv, 3
ani. S-au fãcut eforturi constante
pentru restructurarea curriculumurilor universitare, perfecþionarea
sistemului de credite (LCTS),
creºterea calitãþii actului educaþional - conþinutul, modalitãþile
de predare ºi evaluare a pregãtirii
studenþilor, centrarea pe student,
orientarea atenþiei de 1a indicatorii
de intrare la cei de ieºire etc. Toate
aceste aspecte considerãm cã
reprezintã premisele semnãrii
acestui acord de parteneriat, un
prim pas în fundamentarea unei
colaborãri îndelungate ºi
fructuoase pentru ambele instituþii.
În prezent, studiazã la universitatea noastrã un numãr de
38539 studenþi; aceºtia beneficiazã de facilitãþi moderne pentru
pregãtire, fiind îndrumaþi atent ºi
competent de un numãr de 1015
cadre didactice. Activitatea acestora
se desfãºoarã în spaþii de învãþãmânt ºi cercetare însumând 45
de imobile, cu o suprafaþã de cca
150.000 mp, puse la dispoziþie
pentru desfãºurarea, în condiþii
optime, a procesului de învãþãmânt, a activitãþii de cercetare
ºtiinþificã, cultural-educative ºi
sportive. Studenþii noºtri au
la dispoziþie laboratoare moderne,
dotate cu computere, toate

conectate la internet, sãli de curs
moderne ºi acces nelimitat la fondul
de carte din biblioteci.
În calitatea sa de membrã a
Asociaþiei Europene a Universitãþilor (EUA), instituþia noastrã
considerã prioritarã asumarea
principiului calitãþii ºi transpunerea
sa în întreaga activitate desfãºuratã
în universitate. Astfel, o atenþie
deosebitã se acordã autoevaluãrii
ºi evaluãrii periodice a activitãþii
didactice ºi ºtiinþifice, luând în
considerare standardele ºi indicatorii de performanþã unanim
acceptaþi la nivel naþional ºi
european. Încã de la înfiinþare,
Universitatea ºi-a propus stabilirea ºi dezvoltarea de relaþii de
colaborare interacademice, atât pe
plan intern, cât ºi pe plan extern,
materializate în asocierea la organizaþii academice ºi profesio-nale,
participarea la numeroase târguri
ale educaþiei, organizate pe continentul european, american ºi în
îndepãrtata China.
Universitatea noastrã, vizitatã
de ambasadori, personalitãþi
prestigioase ale vieþii academice,
ºtiinþifice ºi culturale din
strãinãtate, a conferit titlul de
Doctor Honoris Causa unor
ilustre personalitãþi, între care
putem aminti pe Sanctitatea sa,
Papa Ioan Paul al II-lea.
Având în vedere cele realizate
pânã în prezent, se poate aprecia
cã viitorul Universitãþii Spiru Haret
va depinde în mod determinant de
felul în care întreaga comunitate
universitarã se va implica pentru
ca instituþia sã-ºi respecte obligaþiile, sã-ºi pãstreze valorile ºi
sã facã faþã cu succes noilor
provocãri. Curajul, luciditatea
ºi înþelepciunea se vor reflecta
în viitorul acestei universitãþi, o
instituþie responsabilã din punct
de vedere social ºi creativã
din punct de vedere intelectual.

Cuvântul domnului profesor Flavio Corradini
Oraºul Camerino este situat
pe coline, cu munþi de jur
împrejur. Dar vã punem la
dispoziþie o mare tradiþie
universitarã, anul acesta este
primul an în care eu sunt rector
ºi am sãrbãtorit anul acesta 777
de ani de la înfiinþarea universitãþii. Dimensiunile universitãþii noastre sunt mai mici:
avem 650 de profesori, dar ºi
personal administrativ, în jur
de 8.000 de studenþi înscriºi
ºi avem o vocaþie istoricã de
tipul tehnico-ºtiinþific. O mare
Facultate de ºtiinþe tehnologice,
bio-ºtiinþe ºi biotehnologii ºi
ºtiinþe ambientale, o mare
Facultate de farmacie, o mare
Facultate de Arhitecturã ºi
Desen Industrial, Jurisprudenþã,
care priveºte partea umanisticã
a universitãþii noastre, ºi
Facultatea de ªtiinþe Medicale
Veterinare. Am lãsat la urmã
Facultatea de ªtiinþe Medicale
Veterinare tocmai pentru cã
reprezintã obiectul protocolului
ce va fi semnat astãzi. Este vorba
de un master de comunicare
ºtiinþificã ºi un acord cu caracter
general, care va conþine ºi
colaborãri în alte discipline. În
ceea ce priveºte birourile care se
ocupã de studenþi, de activitatea
lor, propun sã existe o colaborare
cu universitatea dumneavoastrã, aºa cum am discutat
mai devreme. Toate diplomele
noastre sunt certificate ISO
2000, în ceea ce priveºte cursurile de management, ºi existã
ºi alte diplome certificate, care
se referã la alte cursuri, spre
exemplu, cursul de medicinã
veterinarã a obþinut un certificat
european, foarte important, dar
greu de obþinut, aºa cum ºtiþi,
stimaþi colegi.
Avem trei strategii, la care neam gândit, ºi pe care le vom urma
în urmãtorii ani, deasupra

acestora existând o idee mai
generalã, a internaþionalizãrii.
Pentru noi, UNICAM nu este
doar o universitate a regiunii
Macerata, nu este o universitate
italianã, ci este o universitate
deschisã tuturor. Opt la sutã
dintre studenþii noºtri provin din
afara Italiei, ºi acesta este
procentajul cel mai mare în ceea
ce priveºte universitãþile italiene.
Toate cursurile de licenþã sunt
predate în limba englezã ºi toþi
studenþii noºtri strãini au locuri
în cãmine, pe care le-am
construit, recent, în campus.
Investim foarte mult în
cercetarea internaþionalã. Dacã
priviþi organigrama rectoratului
meu, existã toate punctele
importante ale cercetãrii
europene. Existã colegi care se
ocupã de platforme europene,
alþi colegi, care se ocupã de
proiecte internaþionale ºi, alþi
colegi, care se ocupã cu mobilitãþile internaþionale. Un alt
domeniu important este acela al
inovãrii. Avem foarte multe
colaborãri cu întreprinderi mici
ºi mari italiene, care dezvoltã
proiecte de inovare tehnologicã
sau care, pe lângã UNICAM,
participã la proiecte europene A
treia misiune este dezvoltarea,
cercetarea internaþionalã ºi
internaþionalizarea ca idee
tutelarã. Universitatea noastrã
este dispusã la colaborare cu
colegii noºtri ºi este gata sã
împãrtãºeascã experienþele, toate
ideile referitoare la cursuri,
calitatea învãþãmântului, dar ºi
privind calitatea cercetãrii.
Universitatea noastrã a obþinut
din partea Uniunii Europeane
Excelenþa în Cercetare. Deci,
suntem deschiºi la orice fel de
colaborare în aceste sectoare, în
aceste domenii. Dar, în afarã de
problemele pe care le-am ridicat
la întâlnirile noastre precedente,

În cadrul festivitãþii, au fost prezentaþi ºi invitaþi
sã ia cuvântul :
Alexandru Mironov: FondaProfesor de patologie generalã în medicina veterinarã
Giacomo Rossi: În Italia,
doctorul veterinar este o persoanã care munceºte mult ºi
vorbeºte puþin. Dar astãzi, în
societatea noastrã, comunicarea
ºi imaginea sunt foarte importante. Medicul veterinar trebuie
sã ºtie sã comunice, de aceea
trebuie sã existe acest curs
comun - medicul ºi comunicarea,
ºi cred cã va fi o bunã oportunitate de muncã, de gãsire a
unui loc de muncã. Am fost sitatea dumneavoastrã ºi de
foarte impresionat de univer- dotarea pe care o aveþi.

Profesor Massimo Cecaro,
medic specializat în jurnalism
ºtiinþific, consilier redacþional
pentru presa medicalã: Înainte de
toate vã mulþumesc pentru prezenþa la acest eveniment, pe care
îl consider istoric pentru cele douã
universitãþi, la nivel intern ºi la
nivel internaþional, ºi o onoare de
a avea Facultatea de Jurnalism ca
partener. Ca jurnalist, reprezint
jurnalismul medical la nivel internaþional, sunt consilier redacþional
pentru presa medicalã ºi sunt
primul colaborator ziarist strãin,
la Londra, pe lângã revista Medical
Zone, o revistã care nu a mai
acceptat sã lucreze cu strãini, sunt
membru asociat al European
Medical Writers Association ºi
sunt editor al Journal of Mass
Communication & Journalism din
Los Angeles. Sunt încântat sã
aduc acest NetWork, la care am
lucrat la nivelul jurnalismului
internaþional, pentru a-l oferi celor
mai buni studenþi care vor urma

acest master, sã le ofer, prin urmare,
posibilitãþi concrete de a putea
publica lucrãri ºtiinþifice în reviste
deosebit de prestigioase ºi de a
putea lucra în redacþii americane.
Vã mulþumesc pentru ospitalitatea pe care ne-aþi oferit-o!
Mulþumesc domnului rector,
senatului academic, tuturor celor
prezenþi în salã ºi, nu în
ultimul rând, domnului profesor Mateescu, care a fãcut
multe eforturi pentru ca acest
eveniment deosebit sã aibã loc.

torul Universitãþii Spiru Haret este
un adevãrat misionar, care, alãturi
de universitate ºi facultãþile
existente, a înfiinþat un post de
televiziune educaþionalã, primul
din România de acest fel.(...)

Ce este cel mai important, este
faptul cã universitatea se
împrieteneºte cu televiziunea.
Lucrãm trei oameni la televiziune,
la emisiunile de ºtiinþã, ºi la postul
de radio, ºi aceiaºi oameni rãspund de cea mai importantã revistã
româneascã de ºtiinþã, numitã
ªtiinþã ºi Tehnicã. Este foarte
important ceea ce vreþi sã faceþi
acum, acest master, pentru cã nu
exisã un curs de comunicare în
ºtiinþã în universitãþile noastre.(...)
ªi pentru cã dumneavoastrã aþi
spus cã opt la sutã dintre studenþi
sunt strãini, ºi pentru cã eu sper
ca pe lângã acest opt la sutã sã
vinã ºi studenþi români de la Spiru
Haret, daþi-mi voie sã vã ofer trei
dintre cãrþile mele de comuni
care-ºtiinþã, dintre care, douã
le-am scris în perioada când
am fost jurnalist de ºtiinþã ºi
comunicare. Vã mulþumesc ºi vã
doresc succes! Mi se pare cã este
o mare realizare acest masterat.

Aspecte din timpul vizitei delegaþiei italiene la TV H2O

mi-ar plãcea sã vã reþin cu alte
patru piloane în ceea ce priveºte
colaborarea noastrã: colaborare
referitoare la diplome ºi formare
superioarã, în legãturã cu
masterul, pe care îl semnãm
astãzi, schimb de studenþi ºi de
profesori între universitãþile
noastre, parteneriat în ceea ce
priveºte concursurile europene
în domeniul didacticii ºi al
formãrii, fie în domeniul
cercetãrii ºi al inovaþiilor tehnologice. Ne-ar interesa sã
vã împãrtãºim experienþa pe care
o avem de câþiva ani, care
priveºte posibilitatea de a face
afaceri, de a lucra în industrie,
care interpreteazã în cheie
economicã rezultatele cercetãrilor de laborator. Noi am
constituit nouã asemenea
laboratoare în aceºti ani.
În concluzie, pe de o parte,
existã, aici, o universitate care
are 20 de ani, pe de alta, o
universitate de 770 de ani, de o
parte, avem mulþi studenþi, de
cealaltã parte, mai puþini
studenþi, pe de o parte, suntem
într-un mare oraº, de cealaltã
parte, suntem într-un oraº mic,
ºi acestea sunt diferenþele pe care
le-am perceput în aceste câteva
ore de când sunt aici, dar am
identificat ºi multe similitudini,
pe care le putem valorifica.
Existã o mare bunãvoinþã din
partea celor douã universitãþi, de
a creºte împreunã noile generaþii
ºi þãrile noastre, în aceeaºi
mãsurã, dar ºi dorinþa de
a transmite valori tinerelor
noastre generaþii. Aceasta este o
optimã platformã de plecare
pentru a putea pune bazele unei
puternice colaborãri, care sã fie
operativã ºi, în egalã mãsurã, în
interes reciproc. Ne doresc nouã,
tuturor, spor la treabã ºi vã
mulþumesc pentru ospitalitate!
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Televiziunea H2.0
LUNI  21 mai 2012

MARÞI  22 mai 2012

06:00 Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
07:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
08:00 Matinal 2.0
Realizator Daniel Paraschiv
10:00 Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
10:15 Universitaria*
14:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache
16:00 Calitatea în învãþãmântul superior
Emisiune de
prof. univ. dr. Gheorghe Duda
16:30 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
17:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Amintiri despre viitor
Talk-show moderat
de Sebastian Lãzãroiu
21:30 Busola electoralã
22:30 Albã ca Zãpada
Emisiune de Robert Emanuel
23:30 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
00:30 Internetul ºtie tot? ®
01:30 Universitaria ®

06:00
06:30
07:00
08:00
10:00
10:15
16:00

16:30
17:30
18:30
19:30
20:30

21:30
22:30
23:30

00:30
01:30

Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
Competiþia Fulger
Emisiune de Carmen Fulger
Matinal 2.0
Azi, despre ieri ºi mâine.
Emisiune de Corneliu Toader
Universitaria*
Tranziþia de la ºcoalã la viaþa
activã. Emisiune de
conf. univ. dr.Eugen Ghiorghiþã
Post scriptum muzical
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
Jurnal 2.0
Amintiri despre viitor
Talk-show moderat de
Sebastian Lãzãroiu
Busola electoralã
Albã ca Zãpada
Emisiune de Robert Emanuel
Istoria cu învãþãturã
Emisiune de
prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu
Internetul ºtie tot ®
Universitaria ®

MIERCURI  23 mai 2012
06:00 Calitatea în învãþãmântul
superior. Emisiune de
prof. univ. dr. Gheorghe Duda
06:30 Tranziþia de la ºcoalã
la viaþa activã. Emisiune de
conf. univ. dr.Eugen Ghiorghiþã
07:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
08:00 Matinal 2.0
10:00 Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
10:15 Universitaria*
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
15:00 Universitaria*
16:00 Toatã viaþa învãþãm.
Emisiune de
prof. univ. dr. Emilian Dobrescu
16:30 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache
17:30 Internetul ºtie tot.
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei.
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Amintiri despre viitor.
Talk-show moderat de
Sebastian Lãzãroiu
21:30 Busola electoralã
22:30 Albã ca zãpada
Emisiune de Robert Emanuel
23:30 Între alb ºi negru
Emisiune de Simona ªerban
00:00 Românul, cetãþean european
Emisiune Cristina Pãiuºan Nuicã
01:00 Internetul ºtie tot ®
02:00 Universitaria*®

SÂMBÃTÃ  26 mai 2012
16:00 Misiunea animalelor
Emisiune de Valeria Arnãutu
16:30 Virtuþi ºi vicii
Emisiune de Alexandru Lucinescu
17:00 Film documentar  Spectaculoasa
lume a automobilelor
18:00 Destine ºi pasiuni.
Emisiune de Viorel Popescu
18:30 Forum IT.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Seara românilor.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Film românesc 
Rãzboi în bucãtãrie
23:00 Cinefilia
Realizator Daniel Paraschiv
00:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Seara românilor ®
01:30 Nocturna ®
02:30 ªtiinþã ºi imaginaþie ®
03:30 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi ®
04:30 Har et party ®
05:30 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe ®

06:00 Agricultura ºi alimentaþia
Emisiune de Gheorghe Predilã
07:00 Lumea sportului
Emisiune de Cristina Matei
07:30 Partizanii raþiunii
Emisiune de Cristian Român
08:00 Competiþia Fulger
Emisiune de Carmen Fulger
09:00 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
09:30 Ecumenica
Realizator Sorin Bejan
10:30 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
11:30 Film documentar  Lumea
spectaculoasã a automobilelor
12:30 Forum IT
Emisiune de Cãtãlin Grosu
13:30 Misiunea animalelor
Emisiune de Valeria Arnãutu
14:00 Miºcare, sãnãtate ºi frumuseþe.
Emisiune de Cristina Matei
14:30 Total weekend
16:30 cu Sorin Lupaºcu

Viaþa fãrã fard

Vinerea, de la ora 16,00,
ºi lunea, în reluare, de la ora 23,00

Emisiunea Viaþa fãrã fard se
doreºte o pledoarie pentru
autentic, palpabil, ajustabil. Se aduce în atenþia
telespectatorului, în fiecare
zi de vineri, de la ora 16.00,
ºi în reluare lunea, de la ora
23.00, viaþa cu bune ºi rele,
cu tonuri de gri, cu diferenþe

sociale, culturale ºi
educative specifice zilelor
noastre. Se mizeazã pe
subiecte atipice, care
adâncesc discrepanþa vizualã
dintre imaginile de amatori
de pe alte posturi de
televiziune ºi imaginea
profesioniºtilor de pe tvh2.0.

06:00
07:00
08:00
10:00
10:15
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
00:00
00:30
01:30

Reportajele sunt scrise
cu sufletul, într-un stil
avangardist; multe dintre ele
sunt crezuri în sine ale
producãtorului Ovidiu
Vasile ºi ale realizatorului
Ciprian Vasilescu.
ªcoala documentariºtilor de
presã scrisã se îmbinã

VINERI  25 mai 2012

Start în carierã
06:00 Toatã viaþa învãþãm.
Emisiune de
Emisiune de prof. univ. dr.
conf. univ. dr.Laura Goran
Emilian Dobrescu
Medicina tv. Prof. univ. dr.
06:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Constantin Dumitrache
Emisiune de conf. univ. dr.
Matinal 2.0
Valeriu Marinescu
Azi, despre ieri ºi mâine.
07:00 Medicina tv.
Emisiune de Corneliu Toader
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
Universitaria*
08:00 Matinal 2.0
Medicina tv.
10:00 Azi, despre ieri ºi mâine
Prof. univ. dr. Andrei Firicã
Emisiune de Corneliu Toader
Universitaria*
10:15 Universitaria*
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
16:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de conf. univ. dr.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
Valeriu Marinescu
17:00 ªtiinþã ºi imaginaþie
Medicina tv.
Emisiune de Alexandru Mironov
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
18:00 Viaþã de român
Internetul ºtie tot?
Emisiune de Simona ªerban
Emisiune de Robert Tache
18:30 Economia, pentru cine?
Sondajul zilei
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Jurnal 2.0
Jurnal 2.0
20:30 Viaþa în doi
Amintiri despre viitor
Emisiune de Veronica Popescu
Talk-show moderat
de Sebastian Lãzãroiu
21:00 Nocturna
Busola electoralã
Emisiune de Mugur Popovici
Albã ca zãpada
22:00 Lumea vãzutã de aproape
Emisiune de Robert Emanuel
Emisiune de Neagu Udroiu
Portrete ºi consemnãri
23:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Emisiune de Cezar Lungu
00:00 Universitaria* ®
Anul electoral 2012
* Metode de predare interactivã, cursuri aduse în casa
Emisiune Simona ªerban
telespectatorului de profesori prestigioºi. Emisiune realizatã
Internetul ºtie tot? ®
în cadrul Departamentului Învãþãmânt.
Universitaria* ®

Film românesc

DUMINICÃ  27 mai 2012

Viaþa fãrã fard Viaþa fãrã fard

06:00 Mioriþa  antologie
de folclor tradiþional
Emisiune de Ioan Filip
07:00 Post scriptum muzical
Emisiune Sorin Lupaºcu
08:00 Film pentru copii - Animalia
09:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Agricultura ºi alimentaþia
Emisiune de Gheorghe Predilã
11:00 Start în carierã
Emisiune de
conf. univ. dr. Laura Goran
12:00 Lumea sportului
Emisiune de Cristina Matei
12:30 Partizanii raþiunii
Emisiune de Cristian Român
13:00 Har et party
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
14:30 Locuri de poveste.
Emisiune de Viorel Popescu
15:00 Viaþa în doi.
Emisiune de Veronica Popescu
15:30 Cãlãtor prin þara mea
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc

JOI  24 mai 2011

17:30 Cinefilia
Realizator Daniel Paraschiv
18:30 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã
19:30 Focus grup.
Emisiune de Ionela ªufaru
20:30 Jurnal 2.0
Sãptãmâna viitoare.
Andreea ªipoteanu
ºi Sebastian Lãzãroiu
încep sãptãmâna evenimentelor
politice de duminica.
21:30 Film serial Favoritul, episoadele 5, 6
23:00 Total weekend
cu Sorin Lupaºcu ®
00:30 Gala cântecului românesc ®
01:30 Focus grup ®
02:30 Sãptãmâna viitoare ®
04:00 Film documentar 
Lumea spectaculoasã
a automobilelor®
05:00 Forum IT ®

sâmbãtã, 21:30

Rãzboi
în bucãtãrie
Pe fundalul evenimentelor
ce au avut loc în primãvara
anului 1990 în Târgu Mureº,
un tânãr român dezerteazã din
armatã. Epuizat ºi flãmând,
ajunge la un canton de cale
feratã locuit de un ceferist
ungur ºi de fiica lui. Dezertorul
se ascunde în magazie ºi
este descoperit de fiica
cantonierului, care acceptã
sã-l ajute.
Curând, însã, tatãl ei aflã ºi
conflictul izbucneºte...Rãzboi
în bucãtãrie. Cu: Gheorghe
Dinicã, Ovidiu Niculescu,
Imola Kezdi, Tora Vasilescu
ºi Virgil Andriescu.

Radio Hfm2.0
armonios cu stilul incisiv al
reporterului de investigaþie
ºi anchetã, iar ambalarea
materialului finit trece prin
mintea ºi mâna celor mai
buni editori de imagine din
trustul S.C.Mass-Media
România de Mâine. Deºi
avem un scop comun cu al
celorlalte emisiuni de profil
din peisajul audio-vizual,
respectiv acela de a prezenta poveºti incredibile, la
care se ajunge cu multã
muncã ºi cu dãruire, numai
noi deþinem reþeta:
Se ia ideea, se pune la dospit
de la douã zile la douã sãptãmâni, se extrage conceptul ºi
se amestecã cu un praf de
actualitate necosmetizatã. Se
introduce în malaxorul
gândirii ºi peste se toarnã
imagini filmate artistic.
Când esenþa textului e gata
se introduce în cuptorul
monteurului, unde se curãþã
cu mare atenþie umplutura
pânã rãmâne cremacremelor, cu inconfundabilul
gust Viaþa fãrã fard.

Ciprian VASILESCU

LUNI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
MARÞI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
16.30- 17.30  Invitatul de la radio
Realizator: Sorin Lupaºcu
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
MIERCURI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

JOI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
VINERI
07.00 -12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Mâine, astãzi va fi ieri
Realizator: Robert Tache, Corneliu Toader
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
SÂMBÃTÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  IT&C
Realizator: Tibi Ursan
13.00-17.00  Siesta de week-end
Realizator: Robert Tache
17.00-19.00  Sacreat în România
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
DUMINICÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  Omul din spatele personalitãþii
Realizator: Maria Ilie
13.00-17.00  Siesta de week-end
17.00-19.00  Top 2.0
Realizator: Alina Toma, Alex Crãciun
20.00  22.00  Poveºti nespuse
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TENDINÞE DEMOGRAFICE PRECARE
prof. univ. dr. Emilian M. DOBRESCU
Zestrea culturalã ºi spiritualã la nivel mondial a copiilor noºtri va fi extrem
de diferitã de ceea ce este astãzi, când asistãm la crearea unei noi stãri
demografice a planetei, dar ºi a Uniunii Europene (UE). Conform cercetãrilor
ºtiinþifice, ca o culturã sã nu înceapã sã decadã, are nevoie de o ratã de
fertilitate obligatorie de 2,1 copii pe familie. Dacã aceastã ratã este inferioarã,
cultura respectivã intrã în declin. Slaba ratã demograficã a unor þãri ºi popoare,
datoratã unor obiceiuri economice ºi sociale, este completatã de mai multe
decenii prin imigrare. UE are aici, ca ºi SUA, o situaþie specialã, controlatã de
câteva decenii prin sporirea ºi selectarea numãrului de imigranþi.

Rata de fertilitate  important indicator
al perpetuãrii civilizaþiilor
Istoric, nicio culturã nu rezistã mult
timp la o ratã de fertilitate inferioarã lui
2,1 copii pe familie. La o ratã de 1,3 copii
pe familie, ratã de care se apropie, fãrã
aportul imigranþilor, principalele state
dezvoltate ale planetei, este aproape
imposibil sã inversãm acest proces: ce se
stricã într-o generaþie-douã se reparã apoi
în trei-patru generaþii succesive (80-100
de ani). Nici un model economic, aflat în

musulmanã. În Rusia, existã 23 milioane
musulmani, adicã un rus din cinci; 40 la
sutã din armata rusã va fi musulmanã în
doar câþiva ani! În Belgia, 25 la sutã din
populaþie ºi 50 la sutã dintre noii nãscuþi
sunt musulmani. Guvernul belgian a
declarat cã o treime dintre copiii care se
vor naºte în Europa, în 2025, o vor face
într-o familie de musulmani. Guvernul
german a declarat la rândul sãu: Declinul

La Bruxelles a avut loc, la 15 mai,
reuniunea Consiliului de Afaceri
Economice ºi Financiare (ECOFIN),
în cadrul cãruia a fost prezentat 2012
Ageing Raport. Miniºtrii de finanþe
din Uniunea Europeanã au analizat
raportul asupra impactului pe care
fenomenul de îmbãtrânire a populaþiei îl are asupra finanþelor publice,
solicitând statelor membre o
continuare a reducerilor bugetare ºi o
prelungire a perioadei de muncã,
conform EUobserver. Raportul
2012 Ageing Report pune într-o
luminã sumbrã perspectivele pe
care le au persoanele care vor ieºi în
urmãtoarele decenii la pensie. Din
cauza aºteptãrilor privind dinamica
ratei fertilitãþii, speranþei de viaþã ºi
ratelor de migrare, structura vârstei
populaþiei UE este prognozatã sã se
schimbe dramatic în deceniile
urmãtoare. Dimensiunea medie a
populaþiei este proiectatã sã fie puþin
mai mare faþã de acum 50 de ani, însã
mult mai bãtrânã decât este în prezent, precizeazã raportul. Ponderea
persoanelor de 65 de ani ºi peste în
totalul populaþiei va creste de la 17%
la 30%, în timp ce ponderea celor de
80 de ani ºi peste (în creºtere de la
5% la 12%) va deveni la fel de mare
precum a populaþiei tinere în 2060.
Forþa de muncã va creºte pânã în
2020, femeile participând într-un
numãr mai mare, însã, dupã acest an,
va fi un declin de 12 procente pânã
în 2060 (o reducere a forþei de muncã
cu 27,7 milioane de persoane).
Statisticile variazã în rândul statelor
membre UE, de la o creºtere de 25%



decãdere datoritã reducerii mâinii de lucru,
nu poate susþine o culturã pe o astfel de
duratã. În alþi termeni, dacã douã cupluri
de pãrinþi au doar câte un copil, vom avea
de douã ori mai puþini pãrinþi decât copii
ºi va exista un singur copil la patru bunici.
Dacã numai 1 milion de copii s-au nãscut
în 2010, va fi dificil de a avea 2 milioane
de adulþi la orizontul lui 2035. Când o
populaþie intrã în declin, cultura
respectivã o face în mod egal.
În 2007, rata fertilitãþii era în Italia de
1,2 copii/familie, în Germania ºi Grecia,
de câte 1,3 copii/familie, media þãrilor
Europei (31 þãri)  de 1,4, în Anglia - 1,6
ºi Franþa  1,8 copii/familie. Din cauza
acestui fenomen demografic, necorectat
la timp, în câteva decenii, Europa (deci,
nu doar Uniunea Europeanã!), va înceta
sã mai existe pe o pantã ascendentã
demografic ºi apoi ºi cultural. Totuºi,
populaþia Europei nu s-a diminuat în
ultimii 20-30 de ani! Cauza o constituie
emigranþii, în general ºi emigranþii
musulmani, în special (negrii sunt ºi ei,
majoritari musulmani). 90 la sutã din
creºterea populaþiei Europei dupã 1990
se datoreazã imigraþiei musulmane;
francezii au 1,8 copii/familie, iar
musulmanii  8,1 copii/familie. În sudul

populaþiei germane nu poate fi oprit.
Aceastã spiralã regresivã nu poate fi
inversatã. Germania va fi un stat islamic
în jurul anului 2050. Moammar El
Gadhafi, fostul lider libian a declarat ºi el:
Existã semne cã Allah va aduce o imensã
victorie a Islamului în Europa, fãrã spade,
fãrã arme, fãrã cuceriri. Nu avem nevoie
de teroriºti sau kamikaze .
Cei peste 52 milioane de musulmani,
care trãiesc în Europa, vor constitui un
continent musulman în câteva zeci de ani;
numãrul de musulmani se va dubla în
urmãtorii 20 de ani, adicã va fi de 104
milioane. Pe continentul nord-american,
cifrele au aceeaºi istorie; rata de fertilitate
în Canada este ca în unele þãri dezvoltate
din UE, de 1,6 copii/familie, adicã
mai puþin decât îi trebuie unei culturi sã se
menþinã; între 2001-2006, populaþia
Canadei a crescut cu 1,6 milioane, din care
1,2 milioane imigranþi, în rândurile cãrora,
musulmanii sunt cei mai mulþi. SUA au
aceeaºi ratã de fertilitate ca ºi Canada ºi
Franþa  1,6 copii/familie. Datoritã
emigranþilor latino-americani, rata a crescut
la 2,11  minimul ca o culturã sã se
perpetueze. În 1970 erau 100 de mii de
musulmani în SUA, azi sunt 9 milioane!

Franþei, consideratã o zonã a lumii cu
multe biserici, existã acum mai multe
moschei decât biserici; în Franþa, 30 la
sutã din copiii pânã la 20 de ani sunt
musulmani, iar în mari oraºe, ca Nisa,
Marsilia ºi Paris, acest numãr atinge 45
la sutã dintre copii.
În 2027, un francez din cinci va fi
musulman! Peste exact 39 de ani, Franþa
va fi o republicã islamicã!! În ultimii 30
de ani, populaþia musulmanã din Marea
Britanie a crescut de la 82 mii la 2,1 mil.
persoane  o multiplicare de aproape 30
de ori!!! Existã acum peste o mie de
moschei în Marea Britanie, multe dintre
ele amenajate în vechi biserici creºtine.
În Olanda, 50 la sutã dintre noii nãscuþi
sunt musulmani ºi, în doar 15 ani,
jumãtate din populaþia Olandei va fi

În 2007 a avut loc la Chicago (SUA) o
conferinþã a 24 de organizaþii musulmane.
Transcrierea dialogurilor de la conferinþã
aratã clar cã aceste organizaþii prevãd sã
evanghelizeze musulman SUA, prin
intermediul mass-media, al politicii, al
educaþiei. Reprezentanþii la conferinþã se
aºteaptã ca în urmãtorii 30 de ani sã fie
50 milioane musulmani în SUA. Lumea
s-a schimbat ºi demografic: creºtinii sunt
în pericol. În lumea aceasta vor trãi copiii
noºtri ºi nepoþii noºtri. Biserica Catolicã
declarã de câte ori are prilejul cã numãrul
creºtinilor este pe cale sã fie depãºit de
cel al musulmanilor; conform actualei rate
de creºtere, islamul va fi religia dominantã
în 5-7 ani. Copiii europeni din familii
musulmane au acum nume europene;
credinþa lor este însã musulmanã



în Irlanda, la o
scãdere a populaþiei de 38,5% în
România,
în
aceeaºi perioadã.
În contextul în
care femeile din
blocul comunitar
au în medie mai
puþin de doi copii,
care este rata
naturala de înlocuire pentru o
societate, ºi cum
speranþa de viaþã se
va majora, raportul
dintre pensionari ºi lucrãtori va creºte
de la 39%, în 2010, la 71%, în 2060. Cea
mai redusã ratã, de 55%, este proiectatã
pentru Danemarca, Marea Britanie ºi
Irlanda, în timp ce ratele cele mai scãzute,
de peste 90%, vor afecta în 2060 þãri ca
Ungaria, Slovacia, Polonia ºi România.
Creºterea vârstei de pensionare, în linie
cu schimbãrile în speranþa de viaþã trebuie
sã fie urmãritã în continuare, precum
ºi introducerea de mãsuri adiþionale care
sã permitã rate mai mari de ocupare pentru
lucrãtorii în vârstã. Miniºtrii de finanþe
fac un apel la reducerea datoriei
guvernamentale într-un ritm rapid,
creºterea ratelor de ocupare ºi productivitãþii ºi reformarea sistemelor de pensii,
de sãnãtate ºi îngrijire pe termen lung.
Totodatã, miniºtrii au stabilit ºi faptul cã
mãsuri suplimentare sunt necesare
pentru a creºte vârsta de pensionare,
inclusiv prin evitarea timpurie a ieºirii de
pe piaþa muncii ºi prin corelarea vârstei
legale de pensionare sau beneficiilor
pensionarilor cu speranþa de viaþa. În

raportul Active ageing and solidarity
between generations. A statistical
portrait of the European Union 2012,
realizat de Comisia Europeanã, aratã
cã România este printre cele mai
afectate state de fenomenul de îmbãtrânire a populaþiei. În anul 2010,
mediana vârstei populaþiei României a
fost de 38,3 ani, aproape de media
Uniunii Europene, care era estimatã la
40,9 ani. Din acest punct de vedere, în
2010, þara cu cea mai scãzutã medianã
a populaþiei era Irlanda (34,3 ani).
Rata de dependenþã (ponderea
persoanelor de 65 de ani ºi peste
în populaþia cu vârste cuprinse
între 15 ºi 64 de ani), era în 2010
la nivelul de 21,4%, adicã aproape
cinci persoane cu vârsta de muncã
corespundeau unei persoane retrase de pe piaþa muncii. În 2060,
aceasta este aºteptatã sã creascã
la 64,8%, România având a doua
cea mai ridicatã ratã de dependenþã,
dupã Letonia (68%). Pe locul trei
se aflã Polonia (64,6%).

femeile sunt tot mai bine educate, mai
independente ºi mai preocupate de a-ºi
construi o carierã; apoi, lipsa unor politici
de încurajare a naºterilor ºi de sprijinire
a familiilor pentru creºterea copiilor.
Aceastã situaþie se regãseºte în majoritatea societãþilor moderne de tip
occidental, cu excepþia þãrilor nordice 
în special a Norvegiei  unde rata natalitãþii
este, încã, relativ ridicatã.
În China, þara care are una dintre cele mai
ridicate rate de îmbãtrânire a populaþiei,
tendinþa se datoreazã politicii un singur
copil pentru fiecare cuplu, care se aplicã
deja de 30 de ani. În aceastã þarã, responsabilitatea pentru îngrijirea persoanelor
vârstnice revine aproape integral familiilor; existã foarte puþine cãmine de bãtrâni
în China ºi puþini dintre chinezii vârstnici
primesc pensii. Din ce în ce mai des apar
situaþii în care un cuplu ajunge sã îngrijeascã,

singur, de patru pãrinþi bãtrâni, fãrã a avea
fraþi sau surori cu care sã împartã
responsabilitãþile. Ca urmare a acestei stãri
de lucruri, unii cercetãtori chinezi au
avertizat asupra agravãrii situaþiei, cerând
încetarea politicii un singur copil;
guvernul chinez intenþioneazã însã, sã
continue sã o aplice pânã în 2015. Rareori,
se fac excepþii, de pildã în cazul unor familii
de fermieri, cãrora li se permite sã aibã mai
mult de un copil.
Alte caracteristici ale situaþiei demografice
actuale, la nivel mondial, sunt rata mare a
natalitãþii în þãrile cele mai sãrace ºi
feminizarea populaþiei de bãtrâni: în
societãþile de tip occidental, marea majoritate
a persoanelor vârstnice sunt femei. Femeile
sunt mai adaptabile, supravieþuiesc mai bine
provocãrilor vieþii moderne ºi trãiesc mai
mult - ca rezultat, în multe þãri, existã de
douã ori mai multe femei vârstnice decât
bãrbaþi de vârsta a treia.













Evoluþii periculoase
În 2050, vor exista mai mulþi bãtrâni
decât copii. Aceasta va fi situaþia peste
tot în lume, cu excepþia Africii, aratã
estimãrile prezentate la un seminar
desfãºurat în august 2010, la Shanghai
(China), cu prilejul Expoziþiei Universale.
Cercetãtorii chinezi ºi norvegieni, care au
întocmit raportul au subliniat cã aceastã
realitate va avea consecinþe nu numai
în ceea ce priveºte problema pensiilor ºi a
îngrijirii persoanelor vârstnice, ci ºi
în ceea ce priveºte aspectul vieþii de
familie, relaþiile dintre generaþii etc.
Combinaþia dintre rata scãzutã a
fertilitãþii ºi rata scãzutã a mortalitãþii
duce, treptat, la o îmbãtrânire generalã
a populaþiei în majoritatea zonelor lumii,
cu excepþia Africii. Doi factori sunt cu
deosebire importanþi în explicarea
faptului cã femeile nu mai doresc sã aibã
mulþi copii: în primul rând, faptul cã

Perspectivele pe termen mediu-lung
Un raport din martie 2012 al Organizaþiei pentru Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã (OCDE) relevã o creºtere
economicã a UE mai slabã decât în ultimele
douã decenii, influenþatã de îmbãtrânirea
populaþiei ºi de slaba productivitate.
Slãbiciunile structurale de pe piaþa muncii
ºi de pe cea a produselor contribuie la
productivitatea scãzutã, la slaba ocupare
a forþei de muncã ºi la slaba creºtere
economicã, se aratã în raport. OCDE
precizeazã cã UE trebuie sã combatã criza
economicã ºi sã se îndrepte spre o creºtere
economicã mai puternicã, mai corectã ºi
mai curatã. Economia UE este într-o crizã
serioasã din cauza crizei datoriilor
suverane din zona euro ºi a slãbiciunilor
actuale în urma crizei financiare. O creºtere
economicã mai puternicã ar face ca
actualele niveluri ale datoriilor sã fie mai
sustenabile ºi ar crea mai mult spaþiu
pentru abordarea provocãrilor sociale ºi
de mediu, precizeazã documentul.
Uniunea Europeanã are nevoie de un
ambiþios program de reforme structurale
ºi, pentru a înlãtura obstacolele în calea
creºterii, este nevoie de o gamã largã de
mãsuri pentru a spori productivitatea ºi
rata ocupãrii forþei de muncã, mai
recomandã OCDE.
Consolidarea pieþei unice ar trebui sã
se afle în centrul politicii UE de acþiuni
în vederea impulsionãrii creºterii, în
contextul în care piaþa internã din UE
rãmâne fragmentatã în ceea ce priveºte
integrarea comercialã ºi financiarã.
Principalele obstacole sunt reglementãrile pieþelor la nivel naþional ºi slaba
implementare a actualelor cerinþe
privind piaþa unicã. Condiþiile pentru
afacerile transfrontaliere ar trebui
îmbunãtãþite, mai noteazã OCDE.

Reformele de pe piaþa muncii ar trebui
sã creeze locuri de muncã mai multe ºi
mai bune. Diferenþele mari între pieþele
naþionale ale muncii din UE sugereazã cã
rezultatele pot fi îmbunãtãþite. Rata mare
a ºomajului, în special în rândul tinerilor,
ºi slaba mobilitate a forþei de muncã existã
în acelaºi timp cu lipsa forþei de muncã ºi
a persoanelor calificate în alte regiuni.
Migraþia internã în UE poate ajuta la
acoperirea lipsurilor de pe piaþa forþei de
muncã. Totuºi, mobilitatea este limitatã
de bariere precum restricþiile de pe unele
pieþe ale muncii ºi de politicile privind
pensiile, dar ºi de o slabã aplicare ºi
implementare a drepturilor legale prevãzute de piaþa unicã.
Recunoaºterea calificãrilor profesionale
în UE ar trebui dezvoltatã ºi mai mult, iar
accesul la locurile de muncã în sectorul

public, îmbunãtãþit, recomandã OCDE.
Reformele la nivel naþional ale sistemelor
de pensii ºi ale politicilor de asigurare de
locuinþe reprezintã o ºansã de combatere
a constrângerilor faþã de mobilitatea
lucrãtorilor.
Politica UE privind migraþia trebuie
îmbunãtãþitã ºi mai mult pentru a rãspunde
mai bine lipsei de lucrãtori. În contextul
schimbãrilor demografice în derulare,
majoritatea statelor UE se aºteaptã la
lipsuri tot mai mari de persoane calificate
sau de lucrãtori în activitãþi specializate.
Acest lucru poate fi combãtut prin o mai
bunã folosire a populaþiei actuale ºi prin
oferirea de calificãri corespunzãtoare.
UE ar trebui sã dezvolte politici pentru a
asigura cã migraþia rãspunde mai direct
nevoilor de pe piaþa muncii, relevã
documentul OCDE.

