
prin ºcoli, prin cultivarea limbii
materne ºi a istoriei patriei ideea
naþiunii române ºi a unitãþii ei.

Anul 1821 a marcat, prin revoluþia
condusã de Tudor Vladimirescu, un im-
portant moment în afirmarea drepturilor
naþionale ale poporului român; ea a
deschis epoca deplinei maturizãri a
luptei pentru emancipare naþionalã; o
luptã care a îmbrãcat toate cãile posibile
de manifestare, paºnice ºi violente, în
þarã ºi în afara graniþelor, prin viu grai ºi
prin scris, legale ºi conspirative; a fost
epoca închegãrii doctrinei naþionale a
daco-românismului, a formulãrii ºi
încercãrilor de traducere în practicã a
construcþiei României moderne ºi
independente4.

Termenii de Dacia ºi Daco-
România au cãpãtat tot mai mult
semnificaþia de program politic, de
unificare ºi edificare naþionalã.

Revoluþia din 1848, o datã cu
afirmarea hotãrârii românilor � atât a
celor din Transilvania, cât ºi a celor din
Þara Româneascã ºi Moldova � de a
fãuri unitatea naþionalã prin formarea
Daciei sau a Daco-României, urmãrea
încadrarea poporului român între
popoarele înaintate ale   continentului.

Unirea a polarizat, în perioada
urmãtoare, eforturile tuturor forþelor
active ale populaþiei, a devenit cauza
scumpã a minþilor luminate ale
þãrilor ºi a fost îmbrãþiºatã cu ardoare
ºi cu admirabilã dãruire de întregul
popor român.

Pe valul unei largi ºi cuprinzãtoare
miºcãri, intim legate de toate firele
tradiþiei de unitate ºi într-un context
internaþional care a dat problemei
româneºti un relief deosebit dupã rãzboiul
Crimeii (1853-1856), România modernã
a putut deveni realitate prin actul de la 24
ianuarie 1859, care a unit Moldova cu
Muntenia sub sceptrul lui Alexandru Ioan
Cuza ºi prin amplul program de reforme
care caracterizeazã �Epoca Unirii�5.
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ISTORICULUI
Astãzi, când conceptul de �noua

Europã� are sens de univers cultural,
de stare de spirit, de efort creator în
gãsirea de structuri economice ºi
politice, care sã asigure dezvoltarea
liberã a popoarelor ºi a identitãþii lor
statale, ca ºi a legãturilor dintre ele,
de naturã sã ducã la sinteza europeanã,
România gãseºte în trecutul ei raþiunea
ºi speranþa, adicã forþa de a face faþã
destinului ei, românesc ºi european.
Pentru cã în Þãrile Române s-a
perpetuat tradiþia culturalã a
Imperiului roman târziu, devenind
romano-bizantin ºi apoi bizantin.
Organizarea de stat a Principatelor
Române de la sud ºi est de Carpaþi a
fost puternic influenþatã de cea a
Imperiului bizantin. Dupã cãderea
statelor sud-slave ºi a Bizanþului sub
stãpânire otomanã ºi pânã la ridicarea
Rusiei a revenit, de altfel, statelor
româneºti rolul de a fi în fruntea
creºtinãtãþii ortodoxe ºi de a continua
tradiþia culturalã imperialã bizantinã.
Unii dintre domnitorii români au avut
conºtiinþa acestei misiuni ºi au acþionat
în numele ei. Neagoe Basarab (1512-
1521), Matei Basarab (1532-1654),
Vasile Lupu (1634-1653), Constantin
Brâncoveanu  (1688-1714) se
considerau moºtenitori de drept ai
tradiþiei imperiale bizantine. În aceastã
calitate ei ºi-au asumat rolul de
protectori ai Bisericii Ortodoxe ºi
continuatori ai operei împãraþilor
bizantini. Domnia lor toatã a fost
animatã de acest gând, toate faptele lor
au izvorât din aceastã conºtiinþã1.

La curtea lor, ei au introdus fastul
ºi ceremonialul de la curtea
împãraþilor bizantini. Cancelariile
domneºti încã de la constituirea
statelor româneºti au avut ca model
cancelaria bizantinã2.

Arta româneascã în Evul Mediu s-a
dezvoltat pe baza creaþiei proprii ºi,
totodatã, în strânsã legãturã cu arta din
þãrile vecine; ea a unit într-o sintezã
originalã elementele de tradiþie localã

cu elementele bizantine, sud-slave ºi
din Europa apuseanã.

Legãturile largi, economice, politice
ºi culturale, pe care le întreþineau Þãrile
Române cu alte state, au înlesnit
difuzarea culturii medievale româneºti
în afara graniþelor ºi au fãcut ca Þãrile
Române sã participe activ la
dezvoltarea culturii europene.

Marii cãrturari români din secolul
al XVII-lea ºi de la începutul secolului
al XVIII-lea � Gr. Ureche, Miron
Costin,  Constantin Cantacuzino
Stolnicul, D. Cantemir � au contribuit
prin opera lor la cristalizarea conºtiinþei
colective a românilor asupra originii
comune, a unitãþii ºi autohtoniei lor ºi,
pe un plan mai larg, la definirea
specificului culturii româneºti. Despre
ei s-a spus, pe drept cuvânt, cã au fost
�ctitorii conºtiinþei noastre naþionale,
latine ºi europene3.

Cu  secolul al XVIII-lea, efortul de
descãtuºare din sfera politicii Imperiului
otoman � în care statele româneºti se aflau
din secolul al XV-lea � ºi orientarea spre
Occident au înscris curentele de
emancipare culturalã ºi politicã ale
românilor în spiritul înnoitor european, de
modernizare a structurilor social-politice.

Iluminismul românesc � sub diversele
lui manifestãri, inclusiv manifestãrile
politice � s-a încadrat într-o largã miºcare
culturalã europeanã ºi a avut un rol
important în difuzarea ideilor,
motivelor ºi formelor culturii
occidentale în Est.

Ideea planului dacic, de realizare în
spaþiul geostrategic carpato-dunãrean a
unui  stat care sã-i cuprindã pe toþi
românii a cãpãtat consistenþã, el
preocupând ºi cercuri politice ºi
diplomatice europene.

O strãlucitã pleiadã de cãrturari
români, începând cu reprezentanþii de
seamã ai �ªcolii ardelene�, Samuil
Micu, Gheorghe ªincai, Petru Maior ºi
Ioan Budai-Deleanu, intraþi în contact
cu climatul cultural de înnoiri ale lumii
latine din Apusul Europei, au propagat
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Fundaþia România de Mâine ºi
Universitatea Spiru Haret au manifestat încã
de la constituirea lor un interes susþinut pentru
dezvoltarea unei largi cooperãri internaþionale
cu instituþii similare ca profil ºi preocupãri
din alte þãri ale lumii.

Universitatea Spiru Haret este singura
unitate de învãþãmânt particular din România
membrã a Alianþei Universitare pentru
Democraþie (AUDEM), care cuprinde un mare
numãr de universitãþi din Europa ºi Statele
Unite ale Americii. Reprezentanþi ai
Universitãþii Spiru Haret au participat activ la
reuniunile periodice ale AUDEM, care s-au
constituit de fiecare datã în forumuri ºtiinþifice
de dezbateri ºi schimb de experienþã pe
probleme ale modernizãrii învãþãmântului
universitar, ale adaptãrii educaþiei superioare
la cerinþele mereu noi ale ºtiinþei, tehnologiei,
cu deosebire ale formãrii societãþii
informaþionale. În acelaºi timp, cadrul oferit
de AUDEM s-a dovedit favorabil dezvoltãrii
unor legãturi directe de cooperare între
Universitatea Spiru Haret ºi alte universitãþi
membre. Menþionez în acest sens schimbul de
visiting professors ºi de studenþi realizat cu
Universitatea din Tennessee.

Universitatea Spiru Haret  a dezvoltat
raporturi de parteneriat pe baze bilaterale cu
universitãþi din Franþa, Marea Britanie,
Danemarca, Olanda, Portugalia, Statele Unite
ºi Japonia. Ne propunem sã pãstrãm ºi sã
dezvoltãm aceastã diversitate de legãturi,
urmând, totodatã, sã ne concentrãm atenþia spre
cooperarea  cu instituþii similare din statele
Uniunii Europene ºi din þãrile vecine. Cadrele
didactice ºi cercetãtorii ºtiinþifici au elaborat ºi
publicat , fie în lucrãri monografice, fie în
Analele diferitelor facultãþi ºi în revista Opinia
naþionalã numeroase studii cu privire la
dezvoltarea lumii contemporane, la relaþiile
economice ºi politico-diplomatice internaþionale
ale României, un punct de interes major în
aceastã privinþã constituindu-l problematica
integrãrii þãrii noastre în structurile euro-
atlantice. Specialiºti din Universitatea Spiru
Haret au participat la un proiect privind
securitatea în Europa Centralã ºi de Rãsãrit,
coordonat de Institutul Austriac de Relaþii
Internaþionale ºi sponsorizat de Alianþa Nord-
Atlanticã. Asemenea participãri sunt în derulare
prin finanþãri proprii ºi fonduri ale Uniunii
Europene, atât pe teme ºtiinþifice, cât ºi pe
subiecte privind dezvoltarea învãþãmântului
superior. Posibilitãþile de angajare a Universitãþii
în asemenea activitãþi devin mult mai mari în
prezent ºi în perspectivã, prin funcþionarea din
anul universitar 2001-2002 a Facultãþii de
Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene, ca
ºi a Institutului de cercetãri asupra Uniunii
Europene.

Ca parte componentã a societãþii civile,
Fundaþia România de Mâine considerã drept
o datorie a sa  de a se alãtura eforturilor
guvernului  menite sã sprijine menþinerea ºi

afirmarea identitãþii naþionale a românilor
trãind peste hotare, înainte de toate a celor
din þãrile vecine. În acest sens, recent s-a fãcut
o importantã donaþie de carte pentru
instituþiile de învãþãmânt ºi culturã din
Republica Moldova, cuprinzând 132 de titluri
de manuale, cursuri universitare, materiale
didactice ajutãtoare ºi alte lucrãri, în total
peste 10 000 titluri, în valoare de aproape
400 000 000 lei. Intenþionãm sã dezvoltãm
raporturi mai strânse cu comunitãþile
româneºti din alte þãri, cu organizaþiile lor
culturale ºi de învãþãmânt, sã invitãm regulat
intelectuali din rândul lor la manifestãrile
noastre ºtiinþifice, sã le acordãm unora dintre
aceºtia calitatea de visiting professors la
universitatea noastrã. Totodatã, vom oferi
minoritãþilor naþionale româneºti de peste
graniþe cãrþi ºi  alte materiale didactice, în
funcþie de preocupãrile ºi necesitãþile lor, ºi
vom acorda  tinerilor români trãind în alte
þãri un numãr de burse de studii la diferite
facultãþi ale Universitãþii.

În ansamblu, condiþiile de care dispune
Universitatea Spiru Haret, urmare a unui
susþinut efort de investiþii, creeazã premise
materiale propice pentru dezvoltarea
legãturilor sale de cooperare externã. Sãlile de
curs ºi amfiteatrele, spaþiile amenajate pentru
oaspeþii strãini, cãminele studenþeºti, cantinele
ºi cluburile date în folosinþã permit Universitãþii
sã fie gazda unor manifestãri ºtiinþifice de înaltã
þinutã, a unor prestigioºi oameni de ºtiinþã de
peste hotare ºi sã realizeze, în mod sistematic,
schimburi de studenþi cu universitãþi din alte
þãri. Pe de altã parte, Editura Fundaþiei
România de Mâine, tipografia proprie,
înzestratã cu mijloace tehnice dintre cele mai
moderne, permit amplificarea schimburilor de
carte cu unitãþi de învãþãmânt ºi cercetare, cu
centre culturale din alte þãri. Ne propunem ca
asemenea schimburi sã fie intensificate
substanþial în viitor. În acest sens, în paginile
Analelor facultãþilor Universitãþii Spiru Haret
vom valorifica ºi rezultatele altor cercetãri
ºtiinþifice, care vor fi publicate, inclusiv în limbi
strãine de largã circulaþie. În astfel de limbi
vor fi editate ºi unele dintre cele mai valoroase
lucrãri elaborate de cadre didactice ºi
cercetãtori ai Universitãþii, care vor reprezenta
efectiv contribuþii la dezvoltarea ºtiinþei
româneºti ºi la cunoaºterea mai largã a acesteia
peste hotare.

Posibilitãþile de cooperare internaþionalã
ale Universitãþii Spiru Haret vor cunoaºte o
etapã nouã, superioarã, pe mãsurã ce se va
realiza construirea Complexului Universitar
ºi Cultural România de Mâine, proiect cãruia
i se vor dedica eforturi mari ºi resurse
considerabile în anii urmãtori. Astfel,
promovarea unor raporturi de parteneriat cu
instituþii similare din alte þãri se dovedeºte a
fi o importantã componentã a proiectelor
generale de dezvoltare a Fundaþiei România
de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret.

George Coºbuc �poetul românismuluiGeorge Coºbuc �poetul românismuluiGeorge Coºbuc �poetul românismuluiGeorge Coºbuc �poetul românismuluiGeorge Coºbuc �poetul românismului

A apãrut primul numãr al revistei
lunare ROMÂNIA SOCIALÃ, cu un
conþinut bogat (100 pagini), angajant,
promiþãtor ºi în excepþionale condiþii tehnico-
grafice. Noua publicaþie este editatã de
Asociaþia Românã de Sociologie, Institutul
Social Român ºi Asociaþia pentru Promovarea
Asistenþei Sociale, iar tipãrirea beneficiazã de
sprijinul Guvernului României, prin
Ministerul Informaþiilor Publice.
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Academician ªtefan ªTEFÃNESCU

Prof.univ.dr. Ion Dodu BÃLAN

Consultaþii pentru studenþi
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meumeumeumeumeu 20 septembrie 1866 -

9 mai 1918
(Continuare în pag.5)

S-a spus � cu o acoperire numai parþialã, de cãtre
criticul Constantin Dobrogeanu Gherea � cã bardul
de la Hordou, George Coºbuc (1866-1918), este
poetul þãrãnimii. Da, dar nu numai! Cu trecerea
vremii, procesul de receptare a operei ºi cercetarea
mai minuþioasã din partea noastrã a creaþiei ºi
personalitãþii coºbuciene ne îndreptãþesc sã
afirmãm cã autorul Baladelor ºi idilelor (1893), al
Firelor de tort (1896), al Ziarului unui pierde-varã
(1902), al Cântecelor de vitejie (1904), e un poet
naþional, e poetul românismului. �Coºbuc � scria
G. Ibrãileanu � a fost adevãratul ºi poate singurul
poet al pãmântului ºi neamului românesc cel etern,
aºa cum a rãmas dedesubtul schimbãrilor ºi al
furtunilor aduse de vremuri�. De ce-l socotim pe
Coºbuc un poet naþional?

�Un poet � zicea romanticul francez Victor Hugo
� este o lume rãsfrântã într-un om�. În creaþia
coºbucianã se oglindeºte lumea româneascã pe toate
coordonatele ei de timp, structuratã în istorie de la
Decebal ºi Gelu, la ªtefan cel Mare, ªtefãniþã Vodã ºi

Mihai Viteazul, pânã la 1877 ºi la primul rãzboi
mondial; ºi pe coordonatele de spaþiu, cu apele pe
ale cãror maluri �ºerpuiesc cãrãri ce duc la moarã�,
cu Prutul ºi Oltul, cu codrii ºi munþii noºtri (O noapte
pe Caraiman, Vara, Muntele Retezat), cu pãdurile, cu
câmpurile, dealurile (Pe deal, Doina), pe care
�românul arã / slãbit de amar ºi frânt�. Sub pana
inspiratã a lui Coºbuc, o þarã ºi un popor au devenit
un cântec de vitejie, au devenit baladã ºi idilã ºi o
poezie nepieritoare, care-l aºeazã la sfârºitul secolului
al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea, în ordine
valoricã, imediat dupã Eminescu. Douã ipostaze ale
aceluiaºi suflet românesc: una romanticã, pronunþat
liricã, eminescianã, alta obiectivã, clasicã, coºbucianã.

În 1889, se stingea din viaþã poetul naþional al
românilor. În acelaºi an, un nume nou venea de
peste munþi, din Transilvania: George Coºbuc, cel
ce trimitea din Sibiu, unde lucrase la Tribuna lui
Slavici, revistei Convorbiri literare de la Bucureºti,
spre republicare, poemul Nunta Zamfirei.
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�Dimensiunea ascunsã�
în opera lui Brâncuºi*

Brâncuºi era de mult o celebritate
mondialã când a ridicat în România, în 1937,
la Târgu Jiu, monumentele dedicate eroilor
din rãzboiul 1916-1918. Pe atunci, celebrarea
eroilor se fãcea prin slujbe religioase, la
bisericã, ºi sculptorul nu era strãin de aceastã
datinã. Martorii spun cã avusese nevoie de
câteva zile pânã sã stabileascã amplasamentul
lucrãrilor. Ar fi putut alege orice sector al
vastei Grãdini publice, cum se numea pe
atunci Parcul, dar, dupã cumpãnire, a ales
Calea Eroilor, o alee lungã de 1 km ºi ceva,
aflatã între râul Jiu ºi ªoseaua Craiova-
Petroºani. La mijlocul distanþei dintre râu ºi
ºosea se afla Biserica Sf. Apostoli Petru ºi
Pavel. Decizia fu sã plaseze Masa Tãcerii
(sau a Apostolilor) pe malul Jiului, sã aºeze
scaune de piatrã de-a lungul aleii care ducea
la bisericã, sã ridice Poarta Sãrutului lângã
bisericã, iar Coloana fãrã sfârºit tot pe alee,
dar de partea cealaltã a bisericii, spre ºosea.
Planul odatã executat, s-a vãzut cã ansamblul
era o combinaþie semnificativã între elemente
preexistente (râul, biserica, aleea) ºi noile
monumente, o alegorie. Azi se poate spune
cã ansamblul dispunea de o
dublã �dimensiune ascunsã�,
una metaforicã, obiºnuitã la
alegorii, alta propriu-zisã,
temporalã.

Sculptorul Constantin Antonovici,
luptãtor în maquis-ul francez ºi stabilit dupã
al doilea rãzboi mondial la New York, îmi
povestea cã lucrase un timp la Paris sub
îndrumarea lui Brâncuºi ºi aflase de la el cã,
în decizia de a amplasa ansamblul pe Calea
Eroilor, unul din argumentele principale era
existenþa bisericii, lãcaº destinat reculegerii
ºi, în cadrul ansamblului, amintirii eroilor. În
concepþia lui Brâncuºi, vizitatorul trebuia sã
se opreascã mai întâi la Masa Apostolilor, sã
o înconjoare ºi s-o priveascã astfel ca sã vadã
râul, curgerea apelor acestuia (în 1937 lucru
era posibil), apoi sã porneascã pe alee, trecând
printre scaune ºi sã ajungã la Poarta
Sãrutului. Aflat sub poartã, vizitatorul sesiza
conotaþia monumentului, iubirea simbolizatã
de sãrut, iubirea ce se cuvenea eroilor
neamului. Îndreptându-se cãtre bisericã,
vizitatorul se reculegea în incinta acestuia în
amintirea celor ce se jertfiserã pentru þarã.
Pãrãsind biserica ºi ajungând la Coloanã,
aceasta îi inspira o rugã pentru odihna
sufletelor eroilor, romboedrele care formau
Coloana simbolizând rugãciunea, mâinile
împreunate pentru rugãciune. Menþionez
aceste referiri la religia creºtinã, deoarece ele
sunt eliminate inadecvat din cele mai multe
cãrþi ºi albume privind opera lui Brâncuºi.
Unii urmãresc sã creeze imaginea unui
Brâncuºi agnostic sau necredincios
corespunzãtoare atmosferii din lumea literarã
ºi artisticã a Parisului din anii când sculptorul
se stabilise ºi lucra acolo. Sculptorul s-o fi
molipsit probabil de cosmopolitism, ca cei
mai mulþi din cei ce cãutau �luminile�
Parisului, dar în adâncul sufletului rãmãsese
un evlavios. Fiu de þãrani credincioºi din
Hobiþa, e greu de crezut cã ar fi devenit ateu,
cum sugereazã unii. Monumentele de la
Târgu Jiu nu sunt opera unui ateu decât dacã
ignorãm semnificaþia lor. Spiritul creºtinesc
care l-a ghidat pe Brâncuºi de la începutul
carierii sale pariziene, ca ºi momentul când
a fost împins spre cosmopolitism, pot fi
deduse din piesa intitulatã Rugãciune,
conceputã la Paris în 1907. În prima versiune,
mâna femeii îngenunchiate era dusã la frunte,
indicând primul traseu al semnului crucii.
Simbolul n-a fost pe placul mentorilor locali
ai sculptorului. L-au sfãtuit sã elimine detaliul
ºi sculptorul, proaspãt venit la Paris ºi timorat,
le-a îndeplinit dorinþa, remarcând mâna
dreaptã ºi îndreptând-o spre piept, rezultatul
fiind clar: statuia semnifica de acum o

Ansamblul monumental
de la Târgu Jiu

rugãciune cãtre oricine, cãtre orice zeu, poate
ºi cãtre Satana. Un fapt rãmâne cert: când
versiunea finitã a piesei a ajuns la Buzãu, ea
nu mai reprezenta concepþia iniþialã a
autorului. Brâncuºi rãmase totuºi credincios.
Mult mai târziu, când s-a mai încropit, avea
obiceiul sã spunã: �Contemplaþi lucrãrile
mele pânã le vedeþi. Cei aproape de
Dumnezeu le-au ºi vãzut�. Acestea nu sunt
vorbe de ateu.

�Dimensiunea ascunsã� derivatã din
teoria spaþiului-timp apare altfel.

Mã aflam în þarã (cred cã era prin 1957),
când am luat parte la o excursie organizatã
de Ministerul Culturii pentru câþiva critici de
artã, englezi ºi americani, veniþi în România
anume ca sã vadã la faþa locului ansamblul
de la Târgu Jiu. Cu ani în urmã Ezra Pound
îºi exprimase ºi el dorinþa de a vedea Masa
Tãcerii tot aºa, la faþa locului, fãrã sã explice
de ce, dar a trecut în lumea umbrelor înainte
de a-ºi împlini dorinþa. Criticii veniþi în
România în 1957 voiau, aºadar, sã vadã
monumentele lui Brâncuºi la faþa locului, deºi
le cunoºteau din descrieri, epitete ºi fotografii.

Nu înþelegeam pe atunci sensul profund al
acelei dorinþe. Nu aveam idee de teoria
spaþiului-timp. Nici nu o auzisem expusã de

Prima indicaþie a fost felul cum
conducãtorul excursiei, criticul Petru
Comarnescu, delegat de minister sã-i ghideze
pe vizitatori, a interpretat Coloana. Vizita a
început cum se ºtia de la Brâncuºi, de la Masa
Apostolilor (sau a Tãcerii) pe care
Comarnescu a avut grijã s-o comenteze,
plasându-se pe sine, înconjurat de vizitatori,
într-un punct care permitea sã se vadã Jiul
curgând în fundal. Am auzit cã  azi aceastã
perspectivã nu mai este posibilã, cursul râului
fiind deviat. Dar atunci, în 1957, curgerea
apelor, miºcarea, încã se mai putea asocia
imobilitãþii Mesei. Grupul a parcurs apoi
aleea scaunelor, a trecut pe sub Poarta
Sãrutului, ºi a fost condus pe lângã bisericã.
ªtiam cã nu vom intra în bisericã. Era un
consemn pe atunci, sã se evite orice aluzie la
religie, ºi Comarnescu avea cunoºtinþã de
consemn. A întârziat un minut lângã zidul
bisericii ºi ne-a arãtat Coloana în depãrtare.
�O vedeþi? E finitã. Are o înãlþime de cca
100 feet�. Vorbea, bineînþeles, în englezeºte.
�Brâncuºi a numit-o totuºi infinitã�. Ne-am
apropiat de Coloanã. �Cine vrea sã înþeleagã
noþiunea de finit aplicatã la coloanã�, a
continuat Comarnescu, �trebuie sã se apropie
mai întâi de baza ei. Va avea în faþã doi-trei
romboedri.  Va trebui apoi sã se depãrteze de
Coloanã mergând de-a-ndãratele ºi, în acelaºi
timp, sã urmãreascã înºiruirea romboedrilor

spre vârful Coloanei. În primele
momente nu-i va putea vedea
vârful, tot mergând înapoi, va
avea senzaþia cã romboedrii se
înºiruie la nesfârºit, unul dupã

altul, mereu unul dupã altul, ca o litanie, ca o
rugãciune care se repetã la infinit pentru
odihna  sufletelor eroilor. Senzaþia de infinit
e perceptibilã numai câteva momente � ºi vã
rog sã fiþi atenþi la acele momente. Când v-
aþi depãrtat suficient, înºiruirea romboedrilor
se terminã ºi senzaþia de infinit dispare.
Brâncuºi numea romboizii mãrgele, nume
amintind de mãrgelele mãtãniilor (the beads
of a rosary). De ce a ales Brâncuºi romboedrul
ca simbol al rugãciunii? Din cauzã cã aceastã
figurã geometricã este imaginea abstractã a
douã mâini împreunate pentru rugãciune�.

Fiecare vizitator a pus apoi în practicã
recomandarea ghidului. Aºa am înþeles pentru
prima datã asociaþia dintre miºcare ºi
imobilitate, asociaþie despre care am aflat mai
târziu cã fãcea parte din teoria spaþiului-timp.
Criticii ºi-au spus apoi impresiile, afarã de un
român, agent probabil al Ministerului, trimis
sã observe dacã ghidul nu comitea cumva vreo
abatere ideologicã. �Cui i se adreseazã
rugãciune?�, a întrebat el ironic. L-am vãzut
pe Comarnescu schimbându-se la faþã. Deºi
lucra pentru regimul ateu de atunci, în sinea
lui rãmãsese creºtin. Îl cunoºteam destul de
bine. Acasã avea o icoanã a Sf. Petru la care
se ruga în fiecare dimineaþã. Sub icoanã ardea
o candelã, iar în faþa candelei era o perdeluþã.
Când primea vizitele oficialitãþilor,
Comarnescu trãgea perdeluþa ºi ascundea
icoana. Aºa erau vremurile. Un astfel de om,
creºtin în adâncul sufletului, trebuia acum sã
rãspundã unei provocãri publice. �Nu mi-e
greu sã  rãspund�, a rostit el. �Aþi vãzut cu
toþii, chiar adineauri, Masa Apostolilor. Aþi
vãzut cã are douãsprezece scaune, nu
unsprezece. La douã mii de ani dupã trãdarea
lui Iuda, Brâncuºi nu l-a exclus din rândul
ucenicilor, amintind astfel de timpul când toþi
doisprezece se rugau împreunã în tãcere ºi
aºteptau în tãcere. De aceea Masa se numeºte
ºi a Tãcerii. Apoi a tãcut el însuºi. Mi-am întors
privirile spre cel ce pusese întrebarea ºi am
rãmas uimit vãzând cât de bine semãna cu Iuda
din conotaþiile mele. Cât despre combinaþia
spaþiu-timp, abia peste doisprezece ani am
înþeles-o deplin, când am ajuns la Paris ºi am
asistat la cursurile lui René Huyghe de la
Collège de France. Miºcarea, adicã timpul,
specifica Huyghe, aparþine spectatorului ºi
acesta e cel ce o asociazã la imobilitatea în
spaþiu a obiectului de artã. Aºa am înþeles de
ce sensul deplin al Coloanei fãrã Sfârºit nu
poate fi perceput din fotografii. Simplu.
Miºcarea nu poate fi redatã de o fotografie.
De aceea, criticii veniserã de la mii de kilometri
ca sã vadã Coloana la faþa locului.

Definitã ca o revistã de culturã socialã ºi
politicã, ROMÂNIA SOCIALÃ are ca
director pe Ioan Mihãilescu, iar din colegiul
director fac parte Ioan Mihãilescu, directorul
Institutului Social Român, Elena Zamfir,
preºedinta Asociaþiei pentru Promovarea
Asistenþei Sociale, Ilie Bãdescu, preºedintele
Asociaþiei Române de Sociologie, Cãtãlin
Zamfir, Vasile Dâncu, Traian Rotariu,
Romulus Dabu, Mihai Milca. Colegiul de
redacþie este alcãtuit din: redactor ºef (Paul
Ghiþiu), redactor ºef adjunct (Dan Dungaciu),
consilier editorial (Grigore Traian Pop) plus
opt redactori foarte activi în cuprinsul revistei.

Din succinta expunere introductivã a dlui
Ioan Mihãilescu, prezentatã  cu prilejul
lansãrii primului numãr (septembrie 2001),
cât ºi din �schiþa de autoportret� a revistei
rezultã cã ROMÂNIA SOCIALÃ se doreºte
a fi conceputã ºi scrisã îndeosebi de sociologi
sau de oameni cu interes ºi sensibilitate pentru
social în sens larg, reunind, aºadar, toate
palierele existenþei sociale ºi cercetându-le
convergent. Ca atare, revista îºi propune sã
pledeze, mai întâi, pentru o hartã a României
sociale, pe linia marii tradiþii a sociologiei
româneºti, ºi anume, pentru cartografierea
problemelor sociale ale României, cãreia i-a
fost consacrat în mare parte proiectul ªcolii
sociologice a lui Dimitrie Gusti din perioada
interbelicã. Sub acest raport, din amintita
schiþã de autoportret desprindem:
�ROMÂNIA SOCIALÃ se doreºte a fi, aºa
cum Dimitrie Gusti preconiza pentru revista
Sociologia Româneascã în primul ei numãr,
o tribunã consacratã adevãrului social
românesc (...). Problematica abordatã prin
materiale teoretice ºi empirice se focalizeazã
pe realitatea româneascã, cititã, însã, atât
din perspectiva evoluþiilor interne, cât ºi din
perspectiva fenomenelor globale în care
acesta este, implicit sau explicit, parte�.

 o nouã ºi interesantã revistã

                 Autor                                             Titlu
Turianu Corneliu Moºtenirea ºi împãrþirea ei. Practicã judiciarã adnotatã
Turianu Corneliu Curs de drept civil.  Contracte speciale  (ediþia a II-a)
Buneci Petre Drept procesual penal. Vol.I. Partea generalã
Buneci Petre Îndrumãtor pentru practica de specialitate a studenþilor
* * * ªtiinþele juridice la început de mileniu (Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice a

cadrelor  didactice)
Bãlan Emil,
Bonteanu Mãdãlina Repere administrative
Brezeanu Ortansa (coord.) Prevenirea criminalitãþii la început de  mileniu
Cornoiu Dãnuþ Drept civil. Persoanele
Popescu Adam,
Cornoiu Dãnuþ Drept funciar ºi proceduri funciare.
Popescu Adam Teoria dreptului ( ediþia a IV-a)
Bicã Valer-Vasilie,
Burghelea Ioan Drept civil. (Teoria generalã. Persoanele)
Butoi Tudorel,
Butoi Ioana-Teodora Psihologie judiciarã  (tratat universitar,  vol.I ºi II)
Iftenie Valentin Traumatologie medico-legalã, buco-maxilo-facialã � repere orientative în

traumatismele nemortale
Lavinia Nãdrag Limba englezã pentru juriºti

CURSURI ªI ALTE LUCRÃRI DIDACTICE
apãrute în anul 2001

în EDITURA FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE

În sprijinul pregãtirii studenþilorÎn sprijinul pregãtirii studenþilorÎn sprijinul pregãtirii studenþilorÎn sprijinul pregãtirii studenþilorÎn sprijinul pregãtirii studenþilor

FACULTATEA DE DREPT

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL

*) Pânã la 10 octombrie a.c.

                 Autor                                             Titlu
Boulescu Mircea,
Bârnea Corneliu Auditul financiar, reorganizarea judiciarã ºi lichidarea societãþilor

comerciale
Boulescu Mircea,
Bârnea Corneliu,
Preda Bianca Expertizã contabilã ºi audit financiar-contabil. Aplicaþii ºi studii de caz
Manolescu Gheorghe Finanþele întreprinderii
Manolescu Gheorghe Monedã ºi credit
Stoica Victor Teoria echilibrului economic general
Leonte Doina,
Cioponea Maria-Cristina Finanþe publice (note de curs)
Popescu Angela Statistica afacerilor
Popescu Angela Metode matematice ºi financiare pentru managementul afacerilor
Posea Constantin Managementul desfacerii - noþiuni de bazã ºi aplicaþii
Posea Constantin Teorie ºi aplicaþii în managementul aprovizionãrii
Iancu Gheorghe Bazele tehnologiei

Urmãtoarele pledoarii, ca tot atâtea
direcþii de acþiune care individualizeazã
profilul revistei, sunt: Pentru o culturã
socialã, Pentru o sociologie cu
specialiºti, Pentru un veritabil laborator
de dezvoltare socialã, Pentru intrarea
sociologului în cetate. Cultura socialã
este definitã, în primul rând, dupã gradul
de educaþie socialã  a populaþiei
româneºti, respectiv dupã capacitatea
acesteia de a înþelege, �a citi� ºi a
surprinde socialul prin intermediul
expresiilor pe care acesta le capãtã în
discursul sociologic: grafice, histograme,
rezultate ale sondajelor, analize compara-
tive etc. În al doilea rând, cultura socialã
este definitã ca un set de informaþii, dar
ºi de atitudini, împãrtãºite de membrii
societãþii  româneºti în legãturã cu
aspectele sociale diverse � nu doar cele
politice �, cu reacþiile ºi poziþiile acestora
faþã de schimbãrile ºi modificãrile
contextului social intern sau
internaþional.  Pledoaria Pentru o
sociologie cu specialiºti este pusã în
relaþie cu faptul cã, dupã anul 1989, �unul
dintre fenomenele care au marcat decisiv
ºi,  din pãcate, negativ traiectoria
societãþii româneºti postrevoluþionare
este cel legat de configurarea discursului
public (comentariu, analizã ºi evaluare
socialã)� de cãtre aºa-ziºii �analiºti
sociali�,  echivalând adesea cu
neprofesioniºtii, cu �aflaþii în treabã�.
Pornind de la faptul cã �vocea
sociologului, cu excepþia intervalelor
electorale care îl aduc în prim plan prin
sondajele de opinie, a fost ºi este încã
marginalã la nivelul discursului public�,
ROMÂNIA SOCIALÃ îºi propune sã fie
o tribunã a discursului public ºi compe-
tent, un veritabil spaþiu de dialog între

specialiºtii ºtiinþelor sociale ºi publicul
românesc interesat. Marea tradiþie a
ªcolii Sociologice a lui Dimitrie Gusti
este de asemenea luatã ca punct de
referinþã în pledoariile Pentru un
veritabil laborator de dezvoltare socialã
ºi Pentru intrarea sociologului în cetate.

ªi se cuvine subliniat cã asemenea
obiective strategice sunt urmãrite cu
consecvenþã, cu rigoare ºi într-un stil
accesibil, dar ºi incitant, resurecþionar, în
primul numãr al acestei publicaþii, prin
remarcabile articole semnate de Ioan
Mihãilescu, Ilie Bãdescu, Liviu Maior,
Elena Zamfir, Cãtãlin Zamfir, Vasile
Dâncu, Vasile Puºcaº, Septimiu Chelcea,
Paul Ghiþiu, Claudia Buruianã, Cãlin
Cotoi, Cristi Pantelimon, Pan Cristian,
Gheorghe Mureºan, Cãtãlin Urse,
Grigore Iulian, Gheorghe Siseºtean,
Dorel Abraham, Dan Dungaciu, Dan
Jurcan, Gheorghiþã Geanã, Grigore
Traian Pop, Sandra Dungaciu, Corina
Bistriceanu ºi alþii. Foarte interesantã se
anunþã a fi  rubrica Memoria
documentelor, în acest numãr fiind
readus în actualitate un �reacþionar�
român interbelic � Traian Brãileanu, iar
în cele ºapte pagini consacrate recenziilor
gãsim întreaga vitrinã a cãrþilor de profil,
apãrute în ultima vreme.

ROMÂNIA SOCIALÃ este, neîndoielnic,
o publicaþie ambiþioasã ºi care are � judecatã
dupã cuprinsul primului numãr � toate
condiþiile spre a se impune la loc de frunte în
publicistica româneascã.

Revista OPINIA NAÞIONALÃ, în
paginile cãreia au fost, sunt ºi vor fi
dezbãtute inclusiv problemele sociologice
fundamentale ale þãrii noastre, ureazã
ROMÂNIEI SOCIALE succes în
realizarea marilor sale obiective! (M.I.)

Crearea statului modern român a
constituit punctul de plecare ºi pârghia
de susþinere a tuturor eforturilor depuse
pentru desãvârºirea unitãþii naþionale,
de atracþie pentru toate provinciile
româneºti, care se gãseau încã sub
stãpânire strãinã6.

Abdicarea în februarie 1866 a lui
Alexandru Ioan Cuza a facilitat
aducerea în þarã a prinþului Carol  de
Hohenzollern, fondatorul dinastiei re-
gale române, în vremea domniei
cãruia România avea sã înregistreze
noi paºi pe linia modernizãrii ºi a
încadrãrii în familia statelor înaintate
europene.

La 9 mai 1877 Adunarea Deputaþilor
proclama solemn independenþa
României. Aceasta a fost pecetluitã de
participarea la rãzboiul ruso-turc din
1877-1878.

Calitatea de stat naþional independent
a contribuit la creºterea prestigiului
României. Statul român a devenit  centru

polarizator al întregii naþiuni române ºi,
totodatã, un puternic sprijin pentru toate
popoarele din sud-estul Europei.

Conducãtori politici ºi oameni de
culturã din aceastã zonã au gãsit în
România condiþii de organizare a
activitãþii lor  pusã în slujba eliberãrii
popoarelor lor ºi creãrii statelor
naþionale. Primul episod al revoluþiei
greceºti s-a petrecut pe teritoriul
românesc (în Moldova). În 1869 a luat
fiinþã la Brãila Societatea literarã
bulgarã, viitoare Academie de ªtiinþe
din Bulgaria. În 1876 au fost pregãtite
în România cete de voluntari bulgari,
care aveau sã înscrie pagini de eroism
în rãzboiul ruso-turc din  1877-1878.
În 1912 au plecat de la Bucureºti
militanþii albanezi cu Ismail Kemal
pentru a înfiinþa statul modern
albanez7.

O datã  cu desãvârºirea unitãþii
statale a românilor în frontierele
întregii  naþiuni � care a avut loc în
contextul fazei finale a primului
rãzboi mondial ºi a marilor frãmântãri

 ªtiinþa istoriei
(Urmare din pag. 1)

1  N. Iorga, Bizanþ dupã Bizanþ,
Bucureºti, 1972, p.124 ºi urm.

2 Valentin Al. Georgescu, Instituþiile
statelor româneºti de-sine-stãtãtoare, în
�Constituirea statelor feudale româneºti�,
Bucureºti, 1980, p.209-250.

3Dan Zamfirescu, România. Pãmânt de
civilizaþie ºi sintezã, Bucureºti, 1969, p.71-72.

4 Dan Berindei, Unité, modernisation
et indépendence dans le processus de con-
stitution de la Roumanie (jusqu�en 1849),
în �Nouvelles études d�histoire�, V,
Bucureºti, 1975, p.121-140.

5 Idem, Epoca Unirii, Bucureºti, 1979,
p.102 ºi urm.

6 ªtefan ªtefãnescu,  Treptele istorice
ale Marii Uniri, în �Memoriile Secþiei de
ªtiinþe Istorice ºi  Arheologie�, seria IV,
tomul XVII, 1992, p.93.

7 Idem, Latinitatea � identitate ºi
dimensiune europeanã a poporului român, în
�Hrisovul�. Buletin al Facultãþii de Arhivisticã,
I., serie nouã, Bucureºti, 1995, p.14.

sociale ºi naþionale desfãºurate în
Europa Centralã ºi de Rãsãrit � o nouã
etapã s-a deschis în istoria României.
A fost creat cadrul favorabil în care
poporul român sã punã în valoare
bogãþiile naturale ale þãrii, sã-ºi
dezvolte calitãþile morale ºi sã afirme
spiritul românesc în cultura ºi
civilizaþia universalã.

brâncuºiologii timpului, Comarnescu,
Brezianu, Paleolog. Cred cã nici nu fusese
formulatã încã în Occident. Un lucru era
totuºi evident atât pentru cunoscãtori cât ºi
pentru ageamii: nu simpla curiozitate, nici
fantezia vanã, îi determinase pe critici sã
parcurgã mii de kilometri ca sã vinã în oraºul
mizerabil care era pe atunci Târgu Jiul ºi sã
doarmã o noapte la hotelul nu mai puþin
mizerabil din localitate. Mult mai târziu am
înþeles ce temeinic era motivul.
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* Prima parte a acestui articol a apãrut în revista Opinia naþionalã nr. 304



valoare anualã variazã, în ultimii cinci ani, între 1,5 mild. ºi 2,5 mild. USD; miºcarea ºi
valorificarea internaþionalã a rezervelor monetare ale Bãncii Naþionale a României, care
reprezintã anual 700 ºi 900 mil. USD din totalul de rezerve de circa 4 mild. USD.

Din datele de mai sus rezultã sume importante antrenate în fluxurile valutar-financiare
internaþionale ale României, deºi, acestea se aflã mult sub potenþialul material, uman,
tehnologic ºi financiar al þãrii noastre. Dar problema centralã care se pune este aceea de
a vedea în ce mãsurã ºi prin care circuite aceste fluxuri economice, valutare ºi financiare
externe, constituie surse externe ale dezvoltãrii sau, dimpotrivã, canale de scurgere în
exterior, fãrã echivalent, de resurse financiar-valutare.

Surse ale dezvoltãrii generate de comerþul exterior
În analiza rolului comerþului exterior în dezvoltarea economicã se impune sã reliefãm câteva

aspecte calitative ºi cantitative ale acestuia în materie de dezvoltare economicã a þãrii noastre.
a) Recesiunea producþiei interne a condiþionat, în mod inevitabil, declinul comerþului

exterior românesc ºi înrãutãþirea soldului balanþei comerciale.

    Tabelul nr. 2

Evoluþia comerþului exterior al României

Sursa: B.N.R. Raport anual, 2000.

Exporturile au scãzut semnificativ în perioada 1990-1993, dar relansarea P.I.B. din 1993
a stopat continuarea scãderii exportului, fãrã însã sã mai atingã nivelul din 1989; în schimb,
s-a agravat deficitul comercial care s-a diminuat, totuºi, în 1999 ºi 2000.

Scãderea exporturilor a condus, în mod corespunzãtor, la reducerea încasãrilor valutare,
iar importurile realizate în anul 1990 ºi în anii ulteriori au fost posibile prin consumul
rezervelor valutare ºi creºterea datoriei externe ale þãrii, datorii care au generat plãþi
importante în contul serviciului datoriei externe (rambursãri ºi dobânzi) în perioada 1998-
2000 devenite scadente.

b) În acelaºi timp, trebuie sã remarcãm ca pozitiv aportul propagat ºi de multiplicator
al comerþului exterior din aceastã perioadã care a preîntâmpinat ºi chiar a compensat,
într-o anumitã mãsurã, accelerarea declinului economic prin crearea de debuºee de
desfacere, de locuri de muncã ºi asigurarea economiei naþionale cu o serie de materii
prime ºi combustibili deficitari.

c) Totuºi, nu putem sã nu remarcãm înrãutãþirea, în aceastã perioadã, a gradului de
prelucrare ºi valorificare a produselor oferite la export, care nu putea sã nu se reflecte
asupra încasãrilor valutare. Astfel, în totalul importului bunurile de consum deþin o pondere
de peste 21%, deseori produse de care ne putem dispensa, cum sunt: gumã de mestecat,
pantofi din muºama º.a., în timp ce bunurile de capital deþin importuri în pondere doar de
13%. Peste 65% din importuri sunt produse intermediare care în mare mãsurã sunt utilizate
în operaþiuni de export tip lhon, utilizându-se muncã semicalificatã. La export o pondere
mare o deþin metalele primare, lemn de lucru, inclusiv buºteni ºi cherestea, în timp ce
utilajele sau mobila deþin ponderi modeste. Peste 50% din exportul românesc sunt produse
intermediare care urmeazã sã fie superior prelucrate în þãrile importatoare. Înainte de
1990 ponderea principalã la export o deþinea grupele de maºini, utilaje, confecþii,
încãlþãminte ºi mobile, dar fiind mai puþin competitive calitativ ºi coroborat cu pierderea
pieþelor din Europa de Est ºi din þãrile în curs de dezvoltare, aceste produse au o pondere
tot mai redusã în exporturi spre þãrile cu o concurenþã ºi exigenþe ridicate (þãrile din U.E.
deþin 60% din comerþul exterior românesc).

d) Este pozitiv faptul cã, în ciuda dificultãþilor întâmpinate de economia naþionalã în
perioada actualã de tranziþie (sau poate tocmai datoritã acestor dificultãþi), economia
româneascã cunoaºte o largã integrare în economia mondialã, respectiv, o creºtere a
coeficientului de deschidere economicã spre exterior la peste 53% din PIB (ponderea
comunã a exporturilor ºi importurilor în total PIB), îndeplinirea de cãtre România a
acordurilor Organizaþiei Mondiale a Comerþului ºi a Acordurilor de Asociere la Uniunea
Europeanã. Aceasta confirmã cã economia româneascã se înscrie în tendinþele de
globalizare (mondializare), proces atât de obiectiv, dar ºi deosebit de controversat.

e) În fine, analizând problematica comerþului exterior prin prisma impactului acestuia
asupra dezvoltãrii economice, un accent deosebit trebuie sã-l punem nu numai pe efectele
propagate ale comerþului ca factor al creºterii economice în general, dar ºi asupra
efectelor lui directe ca sursã valutar-financiare a dezvoltãrii economice. Astfel, în
perioada analizatã dinamica preþurilor de export a fost superioarã dinamicii preþurilor
de import, realizându-se un indice al raporturilor de schimb (terms of trade) supraunitar.
În 1998 indicele raportului de schimb a fost de 105,1%, iar în 1999 de 103,8%. Acest
indicator exprimã direct aportul comerþului exterior ca sursã financiarã a dezvoltãrii
economice, în ciuda soldului pasiv al balanþei comerciale. De asemenea, indicele puterii
de cumpãrare a exporturilor a crescut dupã 1998 (indicele creºterii volumului comerþului
corelat cu indicele raportului de schimb).
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Dezvoltarea economicã durabilã, o strategie pe termen lung

Dezvoltarea economicã durabilã a oricãrei þãri, indiferent de nivelul economic ºi
potenþialul dezvoltãrii, nu se poate realiza în condiþii de autarhie ºi izolare economicã ci, pe
de o parte, prin valorificarea deplinã ºi eficientã a resurselor naþionale, iar pe de altã parte,
prin participarea, de asemenea, plenarã, echilibratã ºi rentabilã la schimburile economice
internaþionale. Factorii interni ºi resursele interne au, evident, un rol decisiv în dezvoltarea
economicã modernã ºi durabilã a unei þãri.

Dupã cum se ºtie, în perioada 1990-1999, economia româneascã a cunoscut un declin
economic persistent, P.I.B. reprezentând 80.3% faþã de anul 1990, iar producþia industrialã
scãzând mai mult, la 76,5% faþã de 1990. Privind dinamica P.I.B. real într-o perspectivã
mai îndelungatã, constatãm cã acest declin începe din 1988, scãzând în fiecare an, cu
excepþia perioadei 1993-1996. De remarcat cã anul 2000 marcheazã începutul relansãrii
economice prin creºterea, în termeni reali, atât a producþiei industriale, cât ºi a P.I.B.
Anul 2001 continuã tendinþele de relansare economicã. În strategia pe termen mediu ºi
lung a dezvoltãrii economice sunt înscrise drept þinte creºterea în termeni reali a P.I.B., o
dezinflaþie însemnatã, astfel ca sã se ajungã la situaþia ca rata inflaþiei sã fie cu o singurã
cifrã, respectiv, 9% dupã 2004 ºi 3% anual, în perioada 2008-2010.

Aceastã dinamicã este strâns legatã, printre altele, de gradul de alocare de resurse din
P.I.B. pentru formarea brutã a capitalului fix (acumulare).

       Tabel nr. 1

Variaþia formãrii brute a capitalului fix
în % din PIB

Sursa: B.N.R. Raport anual, 2000.

În anii viitori, atât rata formãrii brute a capitalului, cât ºi variaþia anualã a P.I.B. trebuie
sã cunoascã o creºtere însemnatã dacã se doreºte, pe plan intern, stoparea reducerii nivelului
de trai al populaþiei, iar pe plan extern � crearea condiþiilor economice absolut necesare
pentru aderarea în viitor a României la Uniunea Europeanã. De reþinut cã rata formãrii
brute a capitalului fix în P.I.B. a fost în 1999 în Ungaria de peste 26% ºi în Polonia de 22%,
iar sporul anual absolut al P.I.B. a fost de 4,5%, respectiv de 4,1%. Japonia � dar ºi unii
�dragoni� din Asia de Sud-Est � cunosc o ratã de formare brutã a capitalului de peste 30%
din P.I.B. Compararea cu datele cunoscute în economia mondialã ne aratã cã þãrile dezvoltate
au o ratã a formãrii brute a capitalului fix de 21,8% în anul 1999, iar þãrile în curs de
dezvoltare, în ansamblu, 25% acumulare din P.I.B. ºi 26% investiþii în P.I.B., ultima cifrã
arãtând ºi aportul capitalului extern la fondurile de dezvoltare.

Dacã apreciem cã sursele interne ale dezvoltãrii au rolul decisiv în dezvoltarea economicã,
aceasta nu înseamnã cã ignorãm importanþa aportului resurselor externe pentru progresul
unui stat, cu deosebire în cazul României, care are un semnificativ handicap în nivelul
dezvoltãrii economice ºi care o desparte de alte þãri din Europa prin importante decalaje
economice, tehnologice, financiare ºi, nu în ultimã instanþã, în domeniul nivelului de trai.

Însã, analiza lucidã ºi obiectivã a factorului extern din ultimii zece ani, aratã cã resursele
externe nu au avut în toate privinþele o contribuþie pozitivã care sã potenþeze resursele
interne, dar nici nu sunt de neglijat.

Structura fluxurilor valutar-financiare externe
departe de potenþialul þãrii

Schimburile economice externe antreneazã un circuit amplu ºi diversificat al relaþiilor
valutar-financiare internaþionale care îndeplinesc multiple funcþii generate de natura
fluxurilor economice internaþionale. Printre cele mai importante funcþii pe care le îndeplinesc
relaþiile valutar-financiare internaþionale reþinem atenþia asupra urmãtoarelor: funcþia de
evaluare a mãrfurilor ºi serviciilor; funcþia de plãþi curente în relaþiile de export-import;
funcþia de surse ale dezvoltãrii prin operaþiunile credite ºi investiþii; funcþia de valorificare
a disponibilitãþilor bãneºti pe plan internaþional; funcþia de echilibrare a balanþei de plãþi
externe; funcþia de rambursare a datoriei externe ºi de platã a serviciului datoriei externe.

În realizarea acestor funcþii, schimburile economice externe ale þãrii cunosc ºi antreneazã
mai multe fluxuri valutar-financiare externe, cum ar fi: a) fluxul valutar-financiar generat
de operaþiunile de comerþ exterior care deþine ponderea principalã în relaþiile economice
externe româneºti; în prezent, aceste fluxuri se ridicã la peste 10 mild. USD, la export ºi
circa 11 mild. USD la import; b) importante surse valutar-financiare externe sunt antrenate
de comerþul internaþional cu servicii, numit ºi comerþul invizibil (turism, transporturi,
veniturile din emigrare, servicii de comunicaþie, servicii bancare, de asigurãri etc.), care
antreneazã anual în relaþiile economice externe ale României circa 1,4 mild. USD încasãri
din exportul de servicii ºi 1,7 mild. USD ca rezultat al plãþilor pentru importurile de servicii;
c) investiþiile internaþionale sub forma investiþiilor externe directe (peste 1 miliard USD în
ultimii ani) ºi investiþiile de portofoliu (200-500 mil. USD); d) credite externe a cãror

Resursele financiare externe ale creºterii
economice

Prof.univ.dr. Constantin MOISUC

(Continuare în numãrul viitor)

Dezechilibrele profunde din economia
naþionalã, consecinþã directã a dezindustri-
alizãrii, au afectat nefavorabil piaþa muncii.
Reforma economicã, al cãrei conþinut a
constat în restrângerea, lichidarea ºi
falimentarea unitãþilor economice, a avut
un impact negativ asupra gradului de
ocupare a forþei de muncã.

Caracteristic pentru piaþa muncii din
România este formarea sa într-un climat
de distorsiuni economice ºi sociale,
derulate pe o curbã descendentã a
creºterii economice. Valorile negative
sau apropiate de zero ale producþiei, pe
termen lung, au avut ca efect
statornicirea crizei economice durabile
care a substituit dezvoltarea durabilã.
Într-un asemenea mediu economic,
ocuparea unei pãrþi a forþei de muncã a
fost înlocuitã prin dezocupare. Acest
fenomen este evidenþiat de creºterea,
relativ permanentã, a ºomajului. Mai
mult, dacã în þãrile dezvoltate ºomajul
de lungã duratã (de peste un an) a devenit
o caracteristicã a pieþei muncii dupã
aproape 200 de ani de economie
capitalistã, României i-au trebuit mai
puþin de zece ani de tranziþie la economia
de piaþã capitalistã.

Dacã, în unele perioade, s-a observat o
tendinþã de absorþie a unei pãrþi din forþa de
muncã disponibilizatã datoritã dezvoltãrii
sectorului privat, ea a fost de scurtã duratã.
Politica economico-financiarã, promovatã
dupã 1996, a dezavantajat pe micii
întreprinzãtori, mulþi dintre ei intrând în
faliment au contribuit astfel la amplificarea
ºomajului. Totodatã, lichidãrile forþate, fãrã
o analizã-diagnostic, a unitãþilor economice
din industrie, agriculturã, turism, au sporit,
la rândul lor, dimensiunile ºomajului
permanentizat în criza ocupãrii forþei de
muncã. Dacã, în 1995 numãrul salariaþilor
era de 5 707 000, în 1999 era de 4 615 600,
reprezentând o reducere cu 20%. O parte din
forþa de muncã a trecut în rândul ºomerilor,
alta s-a prepensionat, sporind artificiul
numãrului pensionarilor.

O parte din forþa de muncã disponibilizatã,
contrar tendinþelor din þãrile dezvoltate, a
migrat la sate. Dacã în 1989, ponderea
populaþiei ocupate în agriculturã era de 28%,
în 1998 aceasta reprezintã 38%, în industrie
ponderea de la 38,9% scade la 26,3%. Evoluþia
descendentã a populaþiei ocupate în industrie
nu se datoreazã creºterii productivitãþii muncii,
ca urmare a unei restructurãri reale ºi
retehnologizãrii aparatului de producþie, ci
declinului acestei ramuri. Dacã în 1989,
aportul industriei la formarea PIB era de
46,2%, în 1998 a fost de numai 27,5%. Sfera
serviciilor moderne nu a cunoscut acel salt
cantitativ ºi calitativ care sã constituie o supapã
de absorbþie a forþei de muncã disponibilizatã.

Strategia naþionalã de dezvoltare economicã
a României, pe perioada 2001-2004, prevede
creºterea indicatorilor macroeconomici cu efect
pozitiv asupra pieþei muncii. Rezultatele
obþinute, pe primul trimestru al acestui an, dau
speranþa cã se va putea realiza un ritm de creºtere
a PIB estimat la 4% faþã de 3%, prevãzut în
scenariul de dezvoltare 2001-2004. Realizarea
acestui ritm va constitui un pas important, dar
insuficient pentru atingerea acelui prag care sã
permitã efectiv o creºtere economicã ºi o
reechilibrare a pieþelor, inclusiv a pieþei muncii.
Eforturile pentru relansarea unor ramuri,
nejustificat dislocate din funcþiile lor creatoare
de venit ºi locuri de muncã, a cercetãrii ºi
informatizãrii societãþii, constituie premise de
demarare a creºterii economice.

Atingerea performanþelor economice

Dupã cum se ºtie, soluþiile e-business
cuprind diferite aplicaþii care permit
companiilor sã opereze mai mult timp
�online�. Noþiunea de e-business, nou
intratã în teoria economicã, ºi afacerile
tradiþionale se întrec între ele, organizaþiile
fiind forþate sã reinventeze sisteme ºi
procese noi.

Dar care ar fi factorii de succes? Cum
sã evitãm revizuirea pe scarã largã a
tehnologiei la fiecare 5 ani? Cum putem
maximiza profitul? Cum putem furniza
produse complexe cãtre piaþã, reducând
timpul de fabricaþie? � reprezintã doar
câteva din întrebãrile la care trebuie sã
rãspundã un bun manager.

Economia mondialã se aflã în mijlocul
dezbaterilor, iar strategiile majoritãþii
companiilor cautã sã-ºi protejeze sau sã-ºi
dezvolte propriile pieþe. Atât organizaþiile
noi, cât ºi cele vechi încearcã sã creeze
modele inovative de afaceri bazate pe o
relaþie electronicã, formatã împreunã cu
clienþii, partenerii ºi furnizorii lor.
Prospectãrile sunt imense, promiþând o
reducere în costuri a operaþiilor, precum ºi
posibilitatea generãrii de noi venituri. Noile
modele s-au maturizat ºi au ocupat un loc
important în economia mondialã. Pieþele (ca
loc fizic), licitaþiile publice au doar câteva
oportunitãþi dintre cele care rãsar din noul
mediu comercial. Companiile de succes vor
fi acelea care vor avea agilitatea sã rãspundã
rapid la dinamica pieþei. Ca un stil de viaþã
modern, piaþa reuºeºte sã creascã cererile
oamenilor, orice afacere trebuie sã fie
disponibilã oriunde consumatorul vrea. Mai
mult chiar, când cineva doreºte sã facã o

afacere, el nu doreºte sã aºtepte la coadã.
Orice propunere e-business trebuie sã
suporte un grad mare de disponibilitate
pentru informaþii ºi servicii.

Fiecãrui consumator îi place sã se simtã
valoros, indiferent de unde ar cumpãra, fie
cã el cumpãrã dintr-un magazin scump, fie
cã el face cumpãrãturi pe Internet. Când un
client intrã într-un magazin, el doreºte
recunoaºtere, primire personalã ºi o
confirmare cã respectivul magazin a înþeles
nevoile specifice lui. Pentru a oferi un serviciu
personalizat, este necesar sã fi apt de a
identifica cumpãrãtorul ºi apoi sã-i prezinþi
informaþii ºi servicii într-o manierã care sã-l
satisfacã. Dar aici este o micã problemã în
oferta de servicii individualizate, dacã
costurile implicate depãºesc veniturile
obþinute. Fãrã o dezvoltare adecvatã a
proceselor ºi tehnologiei, pãstrarea profitului
clienþilor poate genera probleme importante
de ordin administrativ o datã ce numãrul
clienþilor depãºeºte masa criticã. Orice
e-business trebuie sã delege cât mai mult cu
putinþã din aceste treburi administrative cãtre
consumatorii înºiºi, respectând, în acelaºi
timp, confidenþialitatea fiecãrei persoane.

Afacerile se construiesc pe reputaþie ºi
încredere. Consumatorii, dacã nu au încredere
în posibilitãþile organizaþiei de a-ºi þine
promisiunile, vor alege sã nu cumpere.
Oricum este important ca o datã ce organizaþia
a încheiat o înþelegere sau un contract cu un
cumpãrãtor, partener sau un furnizor, acesta
trebuie sã-ºi îndeplineascã responsabilitãþile.
Consumatorii aleg sã cumpere prin Internet
pentru a culege beneficiile reducerii
costurilor, uºurinþa în folosinþã ºi a eficienþei

Firma ºi noile oportunitãþi de afaceri
acestei metode. Eºecul sau succesul parþial
nu sunt niºte opþiuni, în cazul acestui tip de
economie. Ordinele ºi înþelegerile trebuie sã
aibã prioritate ºi sã fie monitorizate de-a
lungul derulãrii lor, asigurându-ne încã o datã
cã aºteptãrile au fost atinse.

În acest context, nu conteazã cât de
inovativã este o propunere de afaceri, dacã
ea nu este înþeleasã de piaþã. Soluþiile e-
business trebuie integrate în sistemul

informaþional al organizaþiei, folosind o
configuraþie ºi un limbaj de dialog care este
simplu pentru toþi cei interesaþi. Atâta timp
cât tehnologii ca EDI (Electronic Data
Interchange) sunt ºi vor rãmâne metode
standard de comunicare în lumea oamenilor
de afaceri, organizaþiile trebuie sã continue
sã dezvolte propunerile lor de afaceri, pentru
a optimiza dialogul ºi pentru a fi capabile
de a concura cu noile modele de afaceri.

Asist.univ. Mihai GABRIEL

Piaþa muncii în
perspectiva relansãrii

economice
Dr. Nedelea Chira PÃRÃLUÞÃ

prognozate necesitã un volum sporit de
investiþii ºi credit ieftin. Or, în prezent,
formarea brutã a capitalului fix în PIB este
numai de 21.3%, insuficientã pentru
accelerarea dezvoltãrii ºi crearea unui
numãr de locuri de muncã, care sã reducã
considerabil ºomajul. Conform strategiei
naþionale, în 2001 rata ºomajului ar trebui
sã se reducã la 9,7%, plecându-se de la o
ratã de 13.3% în 2000. În realitate,
dimensiunea ºomajului este mult mai
mare, deoarece mulþi dintre ºomerii de
lungã duratã, dupã lungi cãutãri a unui loc
de muncã, au renunþat sã se mai
înregistreze la Agenþia de Ocupare a Forþei
de Muncã, iar alþii, ieºind din platã, îºi
cautã singuri o ocupare, fãrã a mai apela
la serviciile organizate. Existã o parte din
forþa de muncã devenitã ºomerã care s-a
retras la sat ºi care, prin condiþiile de
existenþã, se apropie de ºomerii latenþi
care, datoritã precaritãþii nivelului de trai
vor, reveni la oraº în cãutarea unui loc de
muncã. Supapa sat pentru un anumit
numãr de ºomeri este valabilã doar pe
termen scurt, dacã nu se vor crea condiþii
de muncã ºi pentru un trai civilizat.
Agricultura româneascã, aproape exclusã
de la subvenþii, deºi în toate statele
dezvoltate este susþinutã financiar ºi
material, va rãmâne o ramurã
marginalizatã, supusã unei concurenþe
neloiale, incapabilã de a juca rolul de
furnizor de produse agricole pentru
aprovizionarea pieþei interne ºi pentru export.

Agricultura nu poate fi o piaþã de
absorbþie a forþei de muncã pe termen lung.
În UE, Grecia, care are o populaþie de 19%
ocupatã în agriculturã, este consideratã þara
cu cea mai mare pondere.

ªomajul rãmâne o problemã ce
preocupã actualul guvern, mai ales cã tinerii
sunt puternic afectaþi. Lipsa speranþei de a
ocupa un loc de muncã care sã le asigure
un trai decent îi determinã sã emigreze. Pe
termen lung, emigrarea va avea efecte
deosebit de grave. Pe deoparte, emigreazã
o forþã de muncã pregãtitã în meserii de
vârf, pe de altã parte, se reduce drastic
procesul de reproducþie a forþei de muncã
cu efect negativ asupra structurii pe vârste
a populaþiei. Un studiu al ONU apreciazã
cã populaþia României pânã în 2050 va
scãdea cu 4 000 000. Preîntâmpinarea unor
astfel de fenomene impune ca actualul
guvern sã creeze un climat favorabil
dezvoltãrii economice, singura capabilã sã
contribuie la sporirea gradului de ocupare.
În acest an (2001), se prognozeazã o
creºtere a angajãrilor cu 1,5%.

Scãderea ratei ºomajului coroboratã cu
o ratã a inflaþiei estimatã la 25% ar fi un
pas spre încetinirea deteriorãrii pieþei
muncii ºi al nivelului de trai. Coexistenþa
ºomajului ºi inflaþia impun guvernului
adoptarea unui pachet de mãsuri care
privesc creºterea investiþiilor, facilitãþi
pentru întreprinderile mici ºi mijlocii,
stimularea exportului, transparenþã în ceea
ce priveºte privatizarea ºi folosirea unei
pãrþi importante din veniturile provenite
din privatizãri pentru redresarea acelor
întreprinderi care se dovedesc a fi viabile,
reconversia forþei de muncã ºi sistarea
plãþilor compensatorii pentru viitorii
disponibilizaþi.

Mãsurile economice, financiare pot fi
viabile ºi eficiente, dacã s-au fundamentat
plecând de la interesele naþionale ºi de la
necesitatea atingerii unor performanþe
compatibile cu exigenþele aderãrii la UE
ºi la o lume mondializatã.
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    Prof.univ.dr. Carmen STOIANOV
Decanul Facultãþii de Muzicã
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Prof. univ. dr. Toma COMAN
Decanul Facultãþii de Medicinã Veterinarã

Facultatea de Medicinã Veterinarã a
fost autorizatã sã funcþioneze în baza
H.G. 568/95 dupã o monitorizare de 5 ani
din partea Consiliului Naþional de
Acreditare ºi Evaluare Academicã, iar din
februarie 2001, prin îndeplinirea
standardelor specifice, a primit avizul de
acreditare, fiind printre puþinele facultãþi
particulare de medicinã veterinarã din
Europa ºi singura din România.

Facultatea de Medicinã Veterinarã din
Universitatea Spiru Haret pregãteºte doctori,
medici veterinari care activeazã în domeniile
de apãrare a sãnãtãþii animalelor, apãrarea
sãnãtãþii publice, farmacie ºi marketing
veterinar, cercetare medical-veterinarã,

epidemiologie, creºterea animalelor ºi
îmbunãtãþirea performanþelor zooclinice,
aplicarea biotehnologiilor medicale veterinare
ºi de reproducþie, specialiºti în domeniul
patologiei peºtilor, animalelor exotice,
albinelor ºi viermilor de mãtase.

Specialitatea de medic veterinar îmbracã
un profil larg de pregãtire profesionalã, care
cuprinde mai multe specii de animale, nu
numai cele de interes zootehnic, dar ºi pe cele
de companie ( de la câinii de apartament pânã
la broasca þestoasã ºi pãsãri de colivie).
Absolvenþii sunt pregãtiþi pentru a putea
profesa în domeniul diagnosticului ºi
tratamentului chirurgical medical, obstetrical,
parazitar ºi al bolilor infecþioase transmisibile

la om ºi animale pentru toate speciile de ani-
male, domestice sau sãlbatice, precum ºi în cel
al controlului  salubritãþii alimentelor de ori-
gine animalã. Profilul atât de larg al profesiei
l-a fãcut pe eminentul savant L.Pasteur sã
afirme cã �Medicul uman salveazã oamenii,
iar medicul veterinar omenirea�.

În timpul scurs de la înfiinþarea facultãþii
un numãr de 141 absolvenþi au încheiat
activitatea de pregãtire profesionalã la
Universitatea Spiru Haret ºi au susþinut
examenul de licenþã la Universitatea de ªtiinþe
Agricole ºi Medicinã Veterinarã Bucureºti.

Toþi absolvenþii facultãþii au promovat
examenul de licenþã cu medii peste 8,00, fiind
doctori, medici veterinari.

Aceste performanþe deosebite în domeniul
pregãtirii profesionale, într-un profil medical
atât de complex, nu ar fi putut fi realizate fãrã
seriozitatea ºi pasiunea depusã de cadrele
didactice ale facultãþii în pregãtirea
profesionalã a studenþilor.

Corpul profesoral al facultãþii cuprinde
nume de rezonanþã ale profesiei medical-
veterinare, membrii ai Academiei de ªtiinþe
Agricole ºi Silvice, laureaþi ai Premiului de
Stat, mari personalitãþi din rândul cãrora
menþionãm: prof. univ. dr. Florian Seiciu, prof.
univ. dr.Horea Bârzã, prof. univ.dr. Viorel V.
Popa, prof. univ. dr. Constantin Stãtescu, prof.
univ. dr. Helgomar Rãducãnescu, prof. univ.
dr.Pârvu Gheorghe, prof. univ. dr. Marin
Marinescu, prof. univ. dr. Ioan Cureu, conf.
univ. dr. Sergiu Meica, conf. univ.dr. Sofia
Coman, conf. univ. dr. Nicolae Avram, conf.
univ. dr. Nicolae ªtefan ºi alþii. Alãturi de
cadrele didactice cu experienþã au crescut ºi
încep sã se afirme cadre didactice tinere,
asistenþi ºi ºefi de lucrãri.

Toate cadrele didactice care predau la
Facultatea de Medicinã Veterinarã sunt
titularizate în învãþãmântul superior,
conform prevederilor legale, iar peste 97%
sunt doctori în ºtiinþe medicale sau
doctoranzi. Peste 68,58% din cadrele
didactice sunt încadraþi cu norma de bazã
la Universitatea Spiru Haret, din care 32%
sunt profesori ºi conferenþiari. Acest fapt a
contribuit din plin la ridicarea calitãþii
pregãtirii profesionale a studenþilor,
printr-o preocupare mai mare din partea
cadrelor didactice pentru îmbunãtãþirea
conþinutului activitãþilor practice ºi
activitãþilor de clinicã, redactarea de cursuri
ºi îndrumãtoare de lucrãri practice etc. În
perioada de la înfiinþarea facultãþii ºi pânã
în prezent au fost redactate, de cãtre cadrele
didactice ale facultãþii ºi tipãrite pentru

studenþi la Editura Fundaþiei România de
Mâine, 64 de cursuri, manuale ºi
îndrumãtoare pentru lucrãri practice.

În acest an de învãþãmânt, calitatea
învãþãmântului clinic va creºte substanþial prin
darea în folosinþã, datoritã grijii ºi preocupãrii
permanente pentru creºterea calitãþii
învãþãmântului din partea conducerii
Universitãþii Spiru Haret, a clinicii universitare
veterinare, o clãdire modernã ºi funcþional
organizatã, dotatã corespunzãtor cerinþelor
mileniului 3. În clinica veterinarã a
Universitãþii Spiru Haret vor activa cadrele
didactice ale facultãþii ºi studenþi din anii V ºi
VI, care vor asigura desfãºurarea activitãþii în
cabinetele de consultaþii ºi în sãlile de operaþie.

Activitatea didacticã a fost în
permanenþã însoþitã de activitatea de
cercetare ºtiinþificã, desfãºuratã de cãtre
cadrele didactice ºi studenþii facultãþii,
organizaþi în cercuri ºtiinþifice. În fiecare an
universitar au avut loc sesiuni ºtiinþifice
comune ale cadrelor didactice ºi studenþilor.
În cele 10 manifestãri ºtiinþifice desfãºurate
de la înfiinþarea facultãþii ºi pânã în prezent
au fost prezentate 484 de comunicãri
ºtiinþifice ºi rapoarte, în care au fost amplu
valorificate cele 21 teme de cercetare ale
facultãþii, tematicã aprobatã anual de
Consiliul facultãþii. Lucrãrile ºtiinþifice ºi
rapoartele au fost publicate în Analele
Universitãþii Spiru Haret � Seria Medicinã
Veterinarã �, care au intrat în circuitul
interbibliotecar din þarã ºi strãinãtate. Anual,
au fost organizate, 1-2 mese rotunde pe teme
deosebit de actuale ale medicinii veterinare,
la care au fost prezente cadrele didactice ale
facultãþii. În anul universitar trecut, o datã
cu darea în folosinþã a Postului de televiziune
propriu al Universitãþii Spiru Haret au fost
organizate douã dezbateri pe teme ca
�Profesia de medic veterinar� ºi �Rolul
medicului veterinar în protecþia
consumatorului�, la care au participat
studenþi ºi cadre didactice din facultate,
programele fiind urmãrite cu mult interes.

Planul de învãþãmânt al facultãþii, pe
baza cãruia se desfãºoarã activitatea de
pregãtire profesionalã a studenþilor, a fost
îmbunãtãþit ºi modernizat permanent. El
cuprinde 4354 ore didactice, din care peste
57% reprezintã activitãþi practice ºi de
clinicã, cu o medie sãptãmânalã de 24 ore.
Planul de învãþãmânt este comparabil cu cel
al facultãþilor de medicinã veterinarã cu
tradiþie din þarã ºi strãinãtate. El cuprinde
74% discipline obligatorii, 13% discipline
opþionale ºi 13% discipline facultative. O

atenþie deosebitã este acordatã pregãtirii
clinice a studenþilor prin deplasãri la fermele
agrozootehnice din jurul Capitalei ºi la
cabinetele veterinare particulare. Activitãþile
de practicã prevãzute în planul de
învãþãmânt pentru fiecare an de studiu se
desfãºoarã, pe specificul profesiei, în unitãþi
de profil ºi-n cele mai moderne laboratoare
din þarã.

În afara disciplinelor fundamentale
(24%) ºi complementare (21%), în cadrul
disciplinelor de specialitate (55%) sunt
predate la cursuri ºi lucrãri practice cele mai
recente cunoºtinþe de specialitate dobândite
în domeniul medicinii veterinare ºi cele mai
moderne metode de diagnostic. În afara
disciplinelor prevãzute în planurile de
învãþãmânt la toate facultãþile de medicinã
veterinarã din þarã, în planul de învãþãmânt
al facultãþii sunt cuprinse discipline în
domeniul creºterii animalelor (tehnologii de
creºtere a bovinelor, ovinelor, suinelor),
marketingului farmaceutic veterinar
(Farmacoterapie ºi marketing farmaceutic),
al apãrãrii sãnãtãþii publice (Inspecþie
sanitar-veterinarã, Zoonoze), care oferã o
particularitate a învãþãmântului veterinar la
Universitatea Spiru Haret. Cunoºtinþele
dobândite în facultate sunt verificate prin 51
de examene ºi 10 colocvii.

Nu putem încheia aceastã retrospectivã
fãrã a face câteva referiri asupra bazei
materiale a facultãþii. Ea cuprinde 24 de
laboratoare pentru activitãþi practice, 9
laboratoare de cercetare, 5 cabinete de
consultaþii ºi o camerã de gardã, 3 sãli de
operaþii, o farmacie veterinarã, amfiteatru
pentru prezentare de cazuri, 3 sãli de curs,
o bibliotecã proprie cu peste 2400 volume
de specialitate ºi 15 colecþii de periodice
din strãinãtate ºi româneºti. Spaþiul destinat
învãþãmântului pentru cei 264 studenþi este
de 2364 m.p. În ultima perioadã au fost
investiþi de cãtre Universitatea Spiru Ha-
ret pentru cumpãrarea de aparaturã
didacticã ºi de laborator peste 4 miliarde
lei, asigurându-se condiþii optime de
învãþãmânt ºi cercetare. Pentru amenajarea
clinicii universitare veterinare au fost
prevãzute 3,5 miliarde lei ºi 75 000 USD
pentru dotarea cu aparaturã.

Facultatea de Medicinã Veterinarã din
Universitatea Spiru Haret a cãpãtat un sta-
tut recunoscut de colegii tuturor facultãþilor
de medicinã veterinarã din þarã prin
calitatea procesului de învãþãmânt ºi
calitatea absolvenþilor facultãþii, pregãtiþi
într-o profesie foarte frumoasã, cu multi-
ple posibilitãþi de realizare ºi satisfacþii
morale ºi materiale.
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Anul universitar 2001 - 2002 sub semnul calitãþii

Începerea anului universitar 2001-2002
reprezintã un prilej de a evalua activitatea
depusã ºi de a stabili obiectivele ºi
programele evoluþiei viitoare.

Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism
funcþioneazã din anul 1993 ºi, în anul 1996
a fost autorizatã prin Hotãrâre de Guvern.
La sfârºitul acestui an universitar, prima
promoþie de absolvenþi va susþine examenul
de licenþã.

Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism
pregãteºte specialiºti cu un profil larg,
cuprinzând domeniul ansamblurilor
urbane, proiectarea clãdirilor destinate
locuirii ºi dotãrilor social-culturale,
construcþii industriale, arhitecturã de
interior ºi mobilier, precum ºi studiul
formelor industriale (design).
Posibilitatea formãrii specialiºtilor
pentru domenii aparent diferite � pe
temeiul unui amplu trunchi comun � se
bazeazã pe ideea cultivãrii unor însuºiri
ºi aptitudini deopotrivã necesare pentru
arhitect, urbanist ºi designer. În acest
sens, se pune un deosebit accent pe
dezvoltarea capacitãþii  de analizã
funcþionalã, de sintezã creatoare, ai
imaginaþiei funcþionale ºi formale,
simþului constructiv, posibilitãþii de a
distinge esenþialul.

De asemenea, principala misiune pe
care Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism
ºi-o propune este aceea de a realiza o
complementaritate în raport cu
învãþãmântul de stat, aprofundând acele

domenii ale pregãtirii pe care evoluþia
actualã a societãþii, aflatã în tranziþie cãtre
economia de piaþã, le impune.

Astfel, considerãm prioritarã
pregãtirea viitorului arhitect pentru o
activitate independentã în cadrul
atelierului sau firmei sale private, viitorul
profesionist fiind capabil a-ºi conduce
propriile proiecte ºi construcþii pe întreg
fluxul managerial, de la ofertare pânã la
predarea la cheie a construcþiei �
cuprinzând relaþiile cu beneficiarii, cu
autoritãþile de specialitate, cu
antreprenorii ºi furnizorii.

Pentru aceasta, procesul de învãþãmânt
cuprinde cursuri de economie, legislaþie,
management ºi marketing.

Rãspunzând tendinþelor actuale de
dezvoltare a proiectãrii asistatã de
calculator, o pondere însemnatã o are, în
învãþãmântul de arhitecturã � informatica
�, ce se realizeazã pe parcursul a 4 ani de
studiu, în laboratoarele proprii, dispunând
de o echipare performantã.

Pregãtirea studenþilor se desfãºoarã pe
o perioadã de 6 ani, ultimul semestru fiind
afectat diplomei ºi este structuratã potrivit
planului de învãþãmânt pe 9 file de
discipline, ce rãspund profilului arhitectului
ºi obiectivelor propuse.

Acestea conþin cunoºtinþele
fundamentale  pentru formaþia
arhitectului,  cuprinzând: teoria
arhitecturii ,  istoria arhitecturii ,
construcþii ºi finisaje, urbanism; ºtiinþele
tehnice cuprinzând: mecanica, rezistenþa
materialelor, structuri ºi disciplinele
prioritare referitoare la: informaticã,
management ºi marketing, esteticã ºi
legislaþie generalã ºi de profil.

O pondere importantã în învãþãmântul
de arhitecturã o are proiectarea,
constituind o sintezã a tuturor
cunoºtinþelor acumulate la cursurile
teoretice. Pe baza unei programe proprii,
sunt abordate gradual tipologiile
principalelor categorii de construcþii din
practica arhitecturalã: locuinþa

individualã ºi colectivã, alimentaþia
publicã, învãþãmântul, cultura, sãnãtatea,
sportul etc. ,  urmãrind � pe lângã
asigurarea cunoºtinþelor ºi deprinderilor
necesare proiectãrii acestor categorii de
clãdiri � însuºirea metodologiei de
abordare a problematicii proiectãrii,
fãcându-l pe viitorul absolvent apt a
soluþiona diversitatea tematicã cu care se
confruntã profesionistul în arhitecturã.

Atelierul de arhitecturã, organizat pe
grupe mici, are la bazã un permanent dialog
individual cu îndrumãtorul, constituind
realmente transmiterea esenþei arhitecturii
� însuºirea gradualã a metodologiei
proiectãrii de arhitecturã, cea a procesului
de creaþie cu componente tehnice.

Procesul didactic, atât pentru cursurile
teoretice, cât ºi pentru activitatea de atelier,
se realizeazã cu cadre didactice de
recunoscutã valoare, cu experienþã în
activitatea didacticã, ºtiinþificã ºi practicã
de proiectare.

Pentru pregãtirea studenþilor,
dispunem de o bunã bazã materialã
proprie, compusã din spaþii pentru
predarea teoreticã, pentru atelierele de
arhitecturã, laborator de informaticã
echipat cu aparaturã performantã,
procesul didactic desfãºurându-se cu
mijloace audio-video moderne.

Studenþii din anii terminali � în special
anii V ºi VI � participã, alãturi de cadrele
didactice, la activitatea practicã din cadrul
Centrului de Cercetare � Proiectare al
Fundaþiei România de Mâine.

Rezultatele obþinute de studenþii noºtri
ºi, în mod special, ataºamentul pentru
profesiunea aleasã, pasiunea cu care se
implicã în procesul creativ al proiectãrii de
arhitecturã, confirmã speranþele în formarea
unor viitori profesioniºti de valoare.

Pregãtirea pentru meseria de arhitect,
deloc uºoarã, necesitã pasiune, continuitate,
dobândirea de cunoºtinþe ºi deprinderi
temeinice, în varii domenii, dar oferã
mulþumirea pe care numai creaþia autenticã
o poate oferi.

Prof. univ. dr. arh. Corneliu DUMITRESCU
Decanul Facultãþii de Arhitecturã ºi Urbanism
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Profesia de muzician implicã talent ºi
seriozitate. Cea de dascãl, de profesor de
muzicã � pe lângã talent ºi seriozitate �
devotament fãrã margini. Pentru cã în
contactul cu tinerele conºtiinþe rolul
formativ al profesorului devine cheie de
boltã a procesului de conectare la izvoarele
culturii, la rãdãcinile muzicale ale
propriului popor.

Astãzi, tehnologia s-a schimbat ºi
continuã sã se schimbe. S-a schimbat �
oricât ar pãrea de ciudat � ºi modul în care
noi ascultãm muzica, o scriem sau scriem
despre ea, o învãþãm sau învãþãm sã
comunicãm muzical. Pentru tinerii
muzicieni sau pentru cei angajaþi pe calea
devenirii întru muzicã, pentru cei ce vor sã
traseze marca propriei personalitãþi în aceºti
ani de debut ai noului mileniu, decizia de a
studia muzica implicã maximã seriozitate.

ªi, parcã, nicicând studierea muzicii nu
a fost mai necesarã. Cultivarea chemãrii, a
propriei vocaþii, înþelegerea nevoilor
spirituale ale tinerilor de a se forma într-o
instituþie de prestigiu, sub îndrumarea
competentã a unor cadre didactice cu care
ºcoala româneascã de specialitate se
mândreºte, sunt asigurate la Universitatea
Spiru Haret, a cãrei Facultate de Muzicã a
dat deja serii de licenþiaþi al cãror procent
depãºeºte cu mult media, situându-se la
circa 80 la sutã.

Dar achiziþia cea mai importantã o
reprezintã un alt tip de afirmare a
licenþiaþilor ºi chiar a propriilor noºtri
studenþi: la concursurile de ocupare a
posturilor didactice, fie titulari, fie
suplinitori, procentul se apropie de maxim.

Recentul concurs, desfãºurat în august la
Bucureºti, a confirmat valoarea a 14 dintre
cei 16 candidaþi aflaþi în sala de concurs:
14 �haret�-iºti, desigur. Prin oferta
programului de studiu al specializãrii
�Pedagogie muzicalã�, rãspundem nevoii
� atât de stringente! � de profesori de
muzicã la nivelul întregii þãri.

A vorbi despre o ºcoalã în care se
formeazã profesorii de mâine ai altor
generaþii de elevi nu înseamnã altceva decât
a trece în revistã moduri de autodepãºire,
de performanþã în domeniu, moduri de
stabilire a cãilor de comunicare. Sã gândeºti
ºi sã te exprimi în mod creator, sã rãspunzi
în felul tãu � imaginativ � schimbãrilor, sã
ºtii sã stabileºti contacte, sã mãreºti audienþa,
sã sesizezi oportunitãþi, sã munceºti în
colaborare, sã-i antrenezi pe ceilalþi - acestea
ar trebui sã fie atributele muzicianului
secolului XXI. Acestea sunt cãile de acces
la porþile sufletului tânãr, cãi avute în vedere
de corpul didactic al Facultãþii de Muzicã
de la Universitatea Spiru Haret.

Cei care aleg pentru formarea lor
aceastã Facultate de Muzicã ºi nu alta ºtiu
cã ea rãspunde nevoilor lor de cunoaºtere
ºi de aprofundare, nevoilor de
autocunoaºtere ºi autodepãºire, ºtiu cã
pregãtirea muzicalã de specialitate ºi cea
din domeniul fundamental, sau din gama
disciplinelor complementare ºi facultative
le garanteazã viitorul.

Cursurile facultãþii sunt astfel
concepute încât sã asigure un învãþãmânt
modern, flexibil, combinând valorile
tradiþionale ºi verificate ale învãþãmântului
muzical românesc cu privirea în viitorul
imediat ºi proiecþia în devenirea deceniilor.

Profesorii Facultãþii, în fruntea cãrora
se situeazã neobositul prof. univ. dr.
D.H.C. al Federaþiei Universitare din
Missouri � SUA, distinsul teoretician
Victor Giuleanu oferã garanþia
excelenþei:  reputaþii  muzicieni ºi
pedagogi, afirmaþi în viaþa muzicalã a
þãrii ºi dincolo de hotarele acesteia, în
festivaluri sau întâlniri muzicale de
prestigiu, simpozioane, congrese, mese
rotunde, emisiuni de radio ºi televiziune
au înþeles sã se dedice profesiei complexe
de formatori ai unor noi generaþii de
profesori. Între ei, - nume de rezonanþã:
compozitorii Maia Ciobanu, Valentin
Petculescu, Sorin Lerescu, Petru

Stoianov, interpreþii  Georgeta
ªtefãnescu-Barnea, Lavinia Coman,
Georgeta ºi Emil Pinghiriac, Gonul
Aptula, Fernanda Romila, Ana-Maria
Beºteliu, dirijorii Silvia Secrieriu,
Adriana ºi Ovidiu Drãgan, teoreticienii
Gabriela Munteanu, Gheorghe Firca,
Mihaela Marinescu, Petruþa Mãniuþ ºi
mulþi alþii � cei citaþi (doctori sau
doctoranzi) activând fie pe podiumul de
concert, fie la Uniunea Compozitorilor
ºi Muzicologilor din România.

Sesiunile ºtiinþifice ale studenþilor ºi
cadrelor didactice, concertele, recitalurile
transmise în direct de postul propriu de
televiziune au convins tinerii cã ºansa
formãrii lor o constituie doar opþiunea
pentru Facultatea de Muzicã a Universitãþii
noastre.

Urmeazã � în acest an universitar �
recitaluri ºi concerte, mese rotunde,
prezentãri de carte sau colocvii privind
fenomenul interpretativ românesc. ªi, deloc
de neglijat � o participare sporitã a
profesorilor de muzicã, fie pe linia
dialogului deschis, direct între cei deja
profesori ºi cei angajaþi pe magistrala
îmbrãþiºãrii acestei profesii, fie pe cea a
implicãrii în corala profesorilor de muzicã,
o coralã din care fac parte muzicieni formaþi
la ºcoala de la Spiru Haret, deja profesori
sau încã studenþi ...

Se aflã în pregãtire ºi noi seturi de
apariþii editoriale, iar la acest capitol nu
putem sã nu semnalãm excelentele condiþii
grafice, dar ºi eficienþa cu care se lucreazã
cu Editura Fundaþiei România de Mâine.
Sau cu prestigioasa revistã Opinia
naþionalã care ne pune la dispoziþie un
generos spaþiu.

�Premierele� pe care le proiectãm nu
sunt puþine. La concretizarea lor în fapt
aºteptãm ºi contribuþiile studenþilor. Cãci
ne bazãm pe spiritul lor ager, pe
promptitudine, pe clarviziune.

La început  de  an  univers i tar,
real i tatea are câºt ig de cauzã,  iar
aceastã realitate obligã nu numai la
reflecþie, ci ºi la performanþã din ce în
ce  mai  sus þ inutã ,  la  acel  t ip  de
performanþã  pr in  care  ºcoala
româneascã � în întregul ei � sã câºtige
ºi sã se impunã. O datã în plus, ºi prin
rezultatele Facultãþii de Muzicã de la
Universitatea Spiru Haret.
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George Coºbuc �George Coºbuc �George Coºbuc �George Coºbuc �George Coºbuc �
poetul românismuluipoetul românismuluipoetul românismuluipoetul românismuluipoetul românismului

Poemul aducea în atmosfera lâncedã ºi
sumbrã a epigonismului eminescian un
puternic fascicol de luminã, o notã tonicã,
optimistã, care pornea din adâncimea
sufletului românesc, din datinile, credinþele
ºi obiceiurile neamului nostru, proiectate
într-o nuntã împãrãteascã, aidoma celei
þãrãneºti. Vorbind despre apariþia Nuntei
Zamfirei în Convorbiri literare, istoricul
Nicolae Iorga scria: �Nunta Zamfirei apãru,
ºi nuntaºii de-acolo aduserã la o mare
petrecere a minþii pe tot publicul înþelegãtor
de literaturã. Mai avem un adevãrat poet
ºi, ceea ce e ºi mai important, mai avem o
adevãratã poezie�.

Coºbuc, prin nota seninã, optimistã a
poeziei sale, prin abordarea unor teme
esenþiale ale vieþii umane dintre leagãn ºi
mormânt, afirmând concepþia despre lume
a poporului român (ca în Nunta Zamfirei,
Moartea lui Gelu, Trei, Doamne, ºi toþi trei,
Doina), prin atitudinea în faþa naturii ºi a
istoriei neamului nostru se impune ca o
personalitate puternicã, distinctã, ca un mo-
ment nou în evoluþia liricii româneºti. Pe
bunã dreptate scria marele romancier Liviu
Rebreanu: �Coºbuc a fãcut o revoluþie în
poezia româneascã. El a introdus pe þãranii
noºtri în poezie, þãrani adevãraþi, cu pãcate
ºi calitãþi mari, cu dureri ºi bucurii, oameni
întregi�. Cu prilejul morþii lui Coºbuc,
acelaºi Rebreanu scria: �Eminescu ºi Coºbuc
pot sta prea bine alãturi. Se deosebesc atât
de mult încât se completeazã. Ei doi dau faþã
poeziei româneºti de pânã acum: Luceafãrul
ºi Nunta Zamfirei�. Prin poezia lui se
mãrturiseºte lumii românul, îºi exprimã
concepþia lui despre viaþã ºi moarte
(Moartea lui Gelu, Trei, Doamne, ºi toþi trei),
despre iubire ºi urã, despre timp ºi spaþiu,
despre efemer ºi etern, despre naturã ºi
divinitate ºi despre raportul omului cu ele
(Vara, În mijlocul verii), despre muncã ºi
silnicia exploatãrii (Doina, Noi vrem
pãmânt), despre frumos ºi urât, în plan
estetic ºi despre bine ºi rãu, în plan etic.

Coºbuc, prin activitatea de la revistele
Tribuna (1889) a lui Ioan Slavici de la Sibiu,
Vatra (1894-1896), pe care o conduce
împreunã cu I. Slavici ºi I.L. Caragiale,
Sãmãnãtorul, pe care-l iniþiazã ajutat de A.
Vlahuþã (1901), prin articolele ºi poeziile
sale a însemnat un moment nou în evoluþia
literelor române. Caracterul înnoitor, tonic
al operei poetului de la Hordou s-a afirmat
ºi a fost recunoscut de la început, deºi n-au
lipsit ºi, mai ales, nu lipsesc nici astãzi
denigratorii marelui poet.

Replica la o asemenea atitudine
iconoclastã, de contestare a unei mari valori,
a identitãþii noastre naþionale, trebuie sã
constea nu în vorbe polemice, ci în studierea
cu seriozitate ºi înþelegere a creaþiei
coºbuciene, ceea ce se face, în primul rând,
prin ºcoalã, prin lectura poeziilor celor mai
reprezentative, precum Poveste, Noapte de
varã, Doina, Paºa Hassan, Vara, În miezul
verii, Moartea lui Gelu, Patria românã,
Nunta Zamfirei, Numai una, Trei, Doamne,
ºi toþi trei, care, prin bogãþia ºi diversitatea
lor tematicã, prin realizarea lor artisticã,
definesc universul coºbucian, în peisajul atât
de variat al literaturii noastre.

E vorba de o lecturã competentã,
analiticã, în stare sã conducã spre o judecatã
de valoare mai nouã, mai nuanþatã, în
îndelungatul proces al receptãrii. Universul
poeziei coºbuciene, ca ºi mijloacele sale de
expresie, este foarte bogat ºi variat,
înfãþiºând toatã gama trãirilor sufleteºti ale
românului, de la iubire (La oglindã, La
pârâu, Pe lângã boi, Numai una) la urã ºi
revoltã (Noi vrem pãmânt, Duºmancele), de
la veselie seninã la amãrãciune ºi apãsãtoare
durere (Iarna pe uliþã, Nunta Zamfirei,
Vara), de la bucuria de a trãi ºi setea
devorantã de viaþã la sfâºietoarea
confruntare cu moartea (Fata morarului,
Moartea lui Gelu, Moartea lui Fulger, O
scrisoare de la Muselim Selo, Trei, Doamne,
ºi toþi trei, Rugãmintea din urmã).

Cântecul lui Coºbuc e smuls
din însuºi sufletul

neamului.
Meritul cel mai de seamã al poeziei sale

este autenticitatea datoritã legãturii
indestructibile cu viaþa poporului, cu
tradiþiile ºi trecutul sãu istoric, cu aspiraþiile
celor obidiþi ºi cu natura, în sensul cel mai
profund ºi mai complex al cuvântului.

Dând glas în poezia sa unor mari idealuri
colective, cântând, în acorduri strãbãtute de
patos umanist, aspiraþia pentru libertate a
celor mulþi ºi fãcând sã rãsune puternic în
poemele sale sentimentul demnitãþii
naþionale, G. Coºbuc a scris o paginã
nemuritoare a liricii sociale ºi patriotice
româneºti, consolidând astfel tradiþia

(Continuare din pag. 1) militantismului ce strãbate ca un fir roºu
întreaga noastrã creaþie, de la poezia
anonimului popular la  aceea a Vãcãreºtilor
ºi pânã la marea poezie interbelicã. Din
revolta contra asupririlor strãine, din
atitudinea demnã ºi eroicã în faþa vieþii s-au
nãscut, sub condeiul lui Coºbuc, unele dintre
cele mai frumoase ºi mai durabile creaþii
lirice naþionale, creaþii încãrcate de dragoste
sacrã pentru independenþa neamului
românesc, de respectul pentru eroismul ºi
abnegaþia apãrãtorilor gliei strãmoºeºti,
cãrora le-a consacrat stanþele avântate,
energice din Cântece de vitejie. Marile lui
poeme patriotice, izvorâte din identificarea
cu idealurile ºi firea poporului, pun în
valoare o concepþie activã asupra vieþii,
nobila iubire a libertãþii ºi neatârnãrii,
mândria oamenilor care nu înþeleg rostul
existenþei altfel decât luptând  pentru a fi
stãpâni pe propriul lor destin: �Din zei de-
am fi scoborâtori, / C-o moarte tot suntem
datori! / Totuna e daca-ai murit / Flãcãu ori
moº îngârbovit, / Dar nu-i totuna leu sã mori
/ Ori câne-nlãnþuit� (Decebal cãtre popor).
Avem, aºadar, în creaþia socialã ºi patrioticã
a lui Coºbuc un înalt exemplu de contopire
a artistului-cetãþean cu cele mai autentice
aspiraþii ºi însuºiri ale neamului sãu, un
model de portret etnopsihologic al
românului, întruchipat în ceea ce am putea
numi: omul coºbucian.

 Orice epocã istoricã îºi creeazã un tip
uman  ideal spre care nãzuieºte,    luându-l
ca model ºi reflectând în el propria
reprezentare despre sine. Fireºte, asemenea
reprezentãri despre om se exprimã direct
prin mitologie, filozofie ºi artã, ºi mai ales
prin literaturã ºi creaþia paremiologicã. Aºa
se face cã dincolo sau în interiorul, uneori,
al celor trei concepþii fundamentale despre
om, stabilite de filosoful Max Scheler
(iudeo-creºtinã: a omului izgonit dintr-un rai
iluzoriu; greacã: a omului raþional, ºi
ºtiinþificã: a omului ca produs evolutiv),
întâlnim un tip uman în viziunea
umanismului Renaºterii, a barocului,
clasicismului ºi romantismului, o
reprezentare umanã semnificativã pentru
naturalism, simbolism, expresionism sau
avangardism, pentru sãmãnãtorism sau
gândirism ºi pentru diverse alte ºcoli, miºcãri
sau curente literar-artistice.

Existã, însã, în cadrul miºcãrilor de idei
colective, ºi o reprezentare a omului,
specificã unui anume filosof, artist sau
scriitor. Avem, astfel, imaginea unei fiinþe
homerice, eschiliene sau euripidiene,
epicureice sau stoice, danteºti sau
petrarchiene, rabelaisiene sau
cervanteschiene, dostoievskiene,
eminesciene, slaviciene, sadoveniene,
rebreniene, kafkiene, baudelairiene sau
argheziene, blagiene sau coºbuciene etc.
Asupra acesteia din urmã ne vom opri puþin.
Cum aratã multe din tipurile evocate mai sus,
s-a încercat sã se creioneze de mai multe ori

uman reprezentativ, de facturã clasicã,
dar cu precizarea cã e mai mult vorba
de clasicismul greco-roman ºi nu de
clasicismul secolului al XVII-lea: pentru
cã, dintr-un unghi psihologic, omul lui
Coºbuc are în el  º i  foarte multã
înþelepciune ºi echilibru, dar ºi simþire
ºi pasiune neþãrmuitã de tip romantic.
Deºi foarte riguros determinat de timp
ºi spaþiu, omul coºbucian se plãmãdeºte
dintr-o experienþã istoricã ºi socialã
multimilenarã.

El se iveºte din plasma eticii ºi
esteticii populare cu obârºiile într-o
�lume ce credea în basme ºi vorbirea în
poezii� � cum ar fi zis Eminescu.

El creºte, totodatã, din viaþa de toate
zilele, din realitatea concretã a existenþei, din
spaþiul lui �aºa este�, dar coboarã  ºi din
mitologie ºi poveste, din lumea miraculoasã
a lui �cum ar vrea sã fie�.

Vãzut  în aceastã rãspântie  de
drumuri, omul coºbucian a putu lãsa
impresia cã e o fiinþã idilicã, funciar
seninã, pânã a nu-ºi mai trãi propria-i
viaþã interioarã, permanent veselã,
simplistã ºi superficialã, lipsitã de
profunzime psihologicã.

Nimic mai absurd, mai simplificator
ºi mai fals.

Totul e natural, ºi bucuria, ºi durerea,
ºi veselia, ºi deznãdejdea, ºi iubirea, ºi
ura. El nu vrea sã poatã ceea ce nu se
poate. Omul sãu are o viaþã sufleteascã
bogatã, complexã ºi nuanþatã.

El nu e creat dupã reþetele vreunui
curent filozofic sau literar. El se vrea
liber, descãtuºat de lanþul prejudecãþilor,
stãpân pe propriu-i destin, pe gândurile
ºi sentimentele sale pe care nu le vinde
pe nimic: �Îmi fac de cap? Dar las�sã-
mi fac! / Cu traiul eu am sã mã-mpac /
ªi eu am sã rãmân sãrac, / Muncind
bãtut de rele�

Opþiunile  lui  sunt  t ranºante ºi
esenþiale,  º i  întotdeauna valori le
spirituale, morale, prevaleazã asupra
celor materiale: �Dar cu pamântul ce sã
fac? / ªi ce folos de boi ºi vaci? /
Nevastã dacã nu þi-o placi, / Le dai în
trãsnet toate�.

El preþuieºte dragostea,  dar  º i
cast i tatea,  preþuieºte voinicia
dezlãnþui tã ,  dar  º i  cumpãtarea ºi
înfrânarea în faþa patimei ºi a ispitei.
Înþelepciunea ºi echilibrul îi guverneazã
concepþia despre existenþã, cãci �O fi
viaþa chin rãbdat / Dar una ºtiu: ea ni
s-a dat / Ca s-o trãim�.

Flãcãu sau fatã, omul e un tip funciar
solar, dar, ca ºi lumina soarelui, el
cunoaºte umbra care marcheazã  lumina
ºi-i dã contur.

Omul coºbucian e creat din datini ºi
credinþe vechi, din viziunea poporului
despre viaþã ºi moarte, despre iubire ºi
urã, despre râs ºi despre plâns, despre
adevãr ºi minciunã, despre curaj, vitejie
ºi laºitate, despre cinste ºi viclenie,
despre consecvenþã, nestatornice ºi
moralã, despre bine ºi rãu, frumos ºi
urât, valoros ºi nonvaloare, despre pãcat
ºi virtute, etern ºi caduc, dar ºi din viaþa
colectivitãþii etnice, care curge dupã
legea pãmântului ºi datini strãbune,
considerându-se într-un suprem
judecãtor al vieþii fiecãruia. Se pot cita
sute de versuri în aceastã privinþã.

Omul coºbucian are chipul  º i
asemãnarea portretului etno-psihologic
al neamului românesc, aºa cum s-a
rãsfrânt în doine, proverbe, balade ºi
poveºti. De aceea mãrturisea poetul în
poezia Atque nos!:

�Oh, îmi place mult povestea, [�],
cãci poporul se descrie singur el pe sine
însuºi în poveºti � ºi-mi place mie s-
ascult poporul, ca astfel sã observ cum
s-a descris. Ascultându-l, fãrã voie,
parcã mã cuprinde-un vis ºi-atunci eu
mã pierd pe-ncetul pe-ale fanteziei
valuri�.

Fireºte, prin poveste poetul înþelege
mitologie,  basm, cântec popular,
literaturã paremiologicã, superstiþie,
credinþe, datini, obiceiuri, folclorul,
întreaga creaþie spiritualã ºi materialã a
neamului.

Plãmãdit astfel, omul coºbucian,
indiferent de gen, e îndeobºte tânãr,
harnic, demn, frumos, fizic ºi moral,
dornic de iubire ºi de viaþã, cu conºtiinþa
valorii de sine foarte pronunþatã. El are
sângele aprins în vine ºi se aflã într-o
neîntreruptã iniþiere ºi descoperire de sine.
Supus unui cod de legi etice, el nu le
ignorã, cãci atunci când le încalcã, ele se
aratã necruþãtoare ºi el devine un chinuit
sau o victimã (Fata morarului, Cântecul
fusului etc.). Condiþia socialã mizerã,
sãrãcia, lovitura vieþii îl îndoiesc, dar nu-
i dau complexe ºi nu-l rãpun. (In
opressores, Doina, Noi vrem pamânt,
Bordei sãrac). Când soarta îl înfrânge ca

român �slãbit de-amar ºi frânt�, la aratul
câmpului, �frumoasã ca un sfânt� le evocã
bãtrânilor tinereþea �trãitã-n alte vremi� ºi,
cu ochii tulburi de revoltã, blestemã, între
haiducii din codru, soarta copiilor fãrã
noroc, copleºiþi �de bir ºi clacã�. Se prinde
�fãrtat� cu haiduci, îi protejeazã ca o mamã
bunã ºi-i sprijinã în lupta lor contra
�spurcatului ciocoi�. Doina coºbucianã este
deci o sintezã a tuturor tipurilor de doine
populare: de jale, de dragoste ºi dor, de
cãtãnie, de despãrþire ºi înstrãinare, de
muncã ºi viaþã socialã, de  bãtrâneþe ºi de
haiducie. Strofa ultimã are o notã de
spovedanie ºi rugãciune, reuºind sã
exprime cu cel mai profund fior legãtura
indestructibilã a românului cu doina, pe
care o considerã  Doamnã ºi Lege pentru
coeziunea etnicã ºi salvgardarea existenþei
sale.

Chiar când porneºte de la modele
strãine, precum în poezia Rugãmintea din
urmã sau Trei, Doamne, ºi toþi trei, dupã
poetul german Karl Stieler, George Coºbuc
realizeazã opere profund originale ºi
româneºti. El ºtie, ca puþini alþii, sã
etnicizeze un subiect universal uman. Un
exemplu grãitor este poezia Trei, Doamne,
ºi toþi trei, publicatã pentru prima datã în
Tribuna (1891) lui Ioan Slavici de la Sibiu,
în a cãrei redacþie a lucrat în tinereþe ºi
poetul de la Hordou, fiind reprodusã în alte
publicaþii din Ardeal: Gazeta Transilvaniei
(Braºov), Amicul poporului (Sibiu) ºi
inclusã în volumul Balade ºi idile. E vorba
de o poezie epicã, al cãrei incipit (început)
e pronunþat narativ, amintind de începutul
basmelor în care verbul a fi e înlocuit cu a
avea: �Avea ºi dânsul trei feciori, / ªi au
plecat toþi trei deodatã, / La tabãrã�. Deci
un tatã are trei feciori, Radu, George ºi
Mircea care, plecaþi în rãzboi, pier în luptã
�la Plevna�, �la Smârdan�... Aºteptarea ºi
îngrijorarea tatãlui � stãri sufleteºti
dramatice frecvent cântate de Coºbuc � se
transformã într-o durere apãsãtoare, când
camarazii lor se întorc în sat �unul câte
unul�, iar ai sãi întârzie sã vinã. Nãdejdea-
i slãbeºte, îl copleºeºte geamãtul ºi un gând
rece i se înfiripã în suflet ºi pleacã la
cazarmã, sã afle ce fac�. Aflã de la cãprar
cã au pierit toþi trei. Atunci:

El n-a mai zis nici un cuvânt;
Cu fruntea-n piept, ca o statuie,
Ca un Cristos bãtut în cuie,
Þinea privirile-n pãmânt,
Pãrea cã vede dinainte-i
Trei morþi într-un mormânt.

Finalul poeziei e de un tragism
zguduitor, exprimat nu atât printr-o analizã
sufleteascã minuþioasã, cât prin descrierea
comportãrii sãrmanului tatã, prãbuºit �pe
o piatrã-n drum sub un zãplaz�.

Am schiþat analiza câtorva poezii ale
lui G. Coºbuc care susþin cu prisosinþã ideea
cã personalitatea lui complexã, ca gândire
ºi profundã, ca simþire, trebuie descãtuºatã
de ºabloanele ºi etichetele simplificatoare:
poet al þãrãnimii, prelucrãtor al poeziei
altora, idilic ºi optimist fãrã rezerve, or 1)
poetul de la Hordou a scris poeme la fel de
triste, de dramatice ºi tragice, ca ºi
Eminescu; 2) Coºbuc nu e numai poetul
þãrãnimii, ci al românismului, universul
poeziei sale exprimând Welthanschaung-
ul ºi etnopsihologia poporului român; 3)
poet clasic, dar profund modern ca viziune,
expresie ºi sensibilitate, Coºbuc
concretizeazã un moment nou,
reprezentativ în evoluþia poeziei româneºti
de dupã Eminescu; el a jucat un rol
hotãrâtor în devenirea liricii româneºti
patriotice inspiratã din viaþa neamului, din
creaþia acestuia, din frumuseþile þãrii, încât
se poate spune despre el ceea e Lamartine
spusese despre acel Homer al Provenþei,
Frederic Mistral: sub pana lui �O þarã a
devenit o carte�. O þarã ºi un popor care se
reflectã în volumele lui de poezii: Balade
ºi Idile, Fire de tort, Cântece de vitejie.

Consultaþii pentru studenþi

ºi, în multe cazuri, reuºitele au fost
remarcabile, mai ales în analiza prozatorilor.

Nu s-au spus prea multe despre omul
coºbucian, decât cã e �vesel ºi optimist�,
clasic ºi senin, în opoziþie cu cel eminescian,
pesimist ºi visãtor � romantic ceea ce nici
nu e adevãrat pe tot spaþiul universului sãu
poetic.

Omul din universul poeziei coºbuciene
e însã complex, în ciuda aparentei simplitãþi
ºi nuanþat sufleteºte, dacã-l urmãrim cu
atenþie dincolo de perimetrul anecdotei. A
se vedea, spre exemplu, în acest sens,
poemul Ideal care e, în esenþã, Luceafãr al
feminitãþii, înzestratã cu mari valori morale
ºi intelectuale. Fata de împãrat din poemul
Ideal e un tip reprezentativ ºi simbolic al
feminitãþii tradiþionale româneºti.

În peisajul uman din poezia lui Coºbuc
intrã toate vârstele, de la copil la bãtrân, dar
predominantã rãmâne adolescenþa: fetele ºi
flãcãii, muncitori ºi harnici, cuprinºi de focul
dragostei; intrã variate categorii sociale, de
la proletarul agricol la boierul ºi groful
hapsân, de la þãranul tradiþional, cu aura de
legendã ºi de basm, la craii �multului afund�,
la crãiese ºi împãraþi, ca Peneº sau Mugur,
din Nunta Zamfirei. Intrã oameni surprinºi
în confruntãri decisive cu împrejurimile
vieþii, cu destinul, oameni cu o psihologie
bogatã ºi variatã, nuanþatã de o tulburãtoare
experienþã de viaþã. Din tot acest peisaj
�demografic�  se încheagã pe deasupra
tuturor un tip uman specific coºbucian în
raport cu care, prin opoziþie sau similitudine,
vom putea defini omul din lirica altor poeþi
precum Octavian Goga, Aron Cotruº, Blaga,
Pillat ºi alþii.

Omul clasic coºbucian e adeseori or-
ganic ºi funciar trist, dar o tristeþe sui generis,
demnã ºi reþinutã, interiorizatã pe motive
intime, dezlãnþuitã, ameninþãtoare, când e
generatã de cauze sociale ce afecteazã
întreaga colectivitate. El e trist, ca ºi cel ro-
mantic eminescian, a cãrui durere
mistuitoare, tristeþe fãrã leac ºi melancolie
neobositã sunt de naturã filosoficã, cel mai
adesea.

Aceleaºi atribute ale omului în poezia
lui Coºbuc au rãdãcinile înfipte nemijlocit
în social ºi în contigent, în existenþa concretã
de fiecare zi.

Poezie ivitã din plasma eticii
ºi esteticii populare

Dar sã nu anticipãm. Sã vedem mai atent
ce tip uman se contureazã în poezia
poetului de la Hordou, mai anecdoticã
ºi mai epicã decât cea eminescianã. Pe
coordonatele ei se contureazã nu un eu
l i r ic  subiect iv,  ci  unul  obiect iv,
întruchipat în existenþe umane distincte
ce populeazã lumea istoriei, a satelor ºi
a basmelor noastre, dar care, printr-o
viziune unitarã, se însumeazã într-un tip

individ, el ºtie cã nu poate fi înfrânt ºi
neamul din care face parte. Una-i ramura
ºi alta naþia.

Poet al
omului�om

ºi al întregii umanitãþi

Omul lui Coºbuc trãieºte în plan etic prin
categoria fundamentalã a eticii româneºti,
Omenia, ºi în plan estetic prin atributul cel
mai definitoriu al etnopsihologiei
româneºti: Dorul, în toate ipostazele sale.
De aceea, ºi aceastã concluzie v-o
propunem ca noutate în completarea lui
Gherea: COªBUC NU  ESTE NUMAI UN
POET  AL  ÞÃRÃNIMII,  CI  AL
ROMÂNILOR  ªI  PRIN  ACEASTA AL
OMULUI-OM  ªI  AL  ÎNTREGII
UMANITÃÞI.

Iatã, spre exemplificare, câteva ipostaze
ale omului din universul poeziei lui
Coºbuc, de pe tot cuprinsul istoriei ºi
geografiei noastre.

Moartea lui Gelu, apãrutã, mai întâi,
în revista Literaturã ºi artã românã, nr.
5 din 25 martie 1897, era însoþitã de o
notã în care se preciza cã poezia face
parte �dintr-o viitoare poemã epicã�. De
altfel, Coºbuc intenþiona sã realizeze o
amplã epopee a românului, în vederea
cãreia a scris poezii ca: Doina, Ideal,
Moartea lui Fulger, Tulnic ºi Lioara,
Nunta Zamfierei, Noi vrem pãmânt, O
scrisoare de la Muselim Selo, Moartea
lui Gelu ºi altele.

Aceasta din urmã e una din cele mai
izbutite poezii patriotice din literatura
românã, atât prin intensitatea sentimentului,
cât ºi prin mijloacele de expresie, de la
ritmul foarte original la plasticitatea
sugestivã a imaginilor. Poet foarte cult,
Coºbuc porneºte în relatarea faptelor
istorice de la cronica lui Anonimus: Gesta
Hungarorum, în care se povestea intrarea
ungurilor în Transilvania pe vremea
voevodului maramureºean Gelu, dar ºi din
alte izvoare pentru realizarea unor scene.
De pildã, am remarcat noi pentru prima
oarã, finalul poeziei ne duce gândul la
romanul popular Alexandria, la momentul
morþii împãratului Alexandru cel Mare.
Neliniºtea, participarea afectivã a calului
Ducipal al împãratului la moartea acestuia
foarte asemãnãtoare cu reacþiile calului lui
Gelu. Se spune în romanul popular Alex-
andria: �ªi vãzu Ducipal pe Alexandru
murind ºi nechezã tare, fãrã seamãn, ºi bãtu
cu picioarele în pãmânt ºi se apropie de
Alexandru ºi-ºi plecã capul la Domnul sãu
ºi mergea lacrimi din ochii lui izvor�. La
Coºbuc scena e aproape identicã:

Iar calul, vedenie mutã,
Cu coama de vânturi bãtutã,
Stã-n noapte cu neguri de pazã
Lui Gelu, ºi trist el aºeazã
Pe pieptul stãpânului capul
ªi astfel vegheazã.

Deºi, dupã propria mãrturisire a lui
Coºbuc, Doina a fost scrisã în 1889, ea n-a
apãrut decât în 1895 în revista Vatra. Poezia
aceasta, sintezã a multitudinii tipurilor de
doine din lirica popularã, evidenþiazã legãtura
indestructibilã dintre doinã ºi poporul român:
�Cã-n glasul tãu cel jalnic / Vorbeºte-un neam
întreg�, participarea activã a ei la lupta
românilor împotriva asupritorilor pentru
dobândirea unei vieþi mai bune.

Cu o finã mãiestrie, folosindu-se de
personificarea într-o copilã care plânge de
durerea neamului care plânge prin ea, Doina
învaþã fetele cântece ºi �ce e iubirea�, cu
ochii înlãcrimaþi îi petrece pe flãcãi la oaste,
îi însoþeºte pe plugari la muncile câmpului,
ascultã, în urma turmelor de oi, foºnetul
naturii ºi glasul codrului pe care-l
transformã în cântec, merge cu sãrmanul



OPINIA NAÞIONALÃ 315 pag. 615 octombrie 2001

La confluenþa dintre milenii

Nevoia  unor delimitãri între
modelul românesc actual de

ocupare ºi unele modele
rezultate din experienþa

internaþionalã

Analizele comparative cu privire la
diferite caracteristici ale ocupãrii au
evidenþiat o serie de aspecte relevante care
diferenþiazã modelul de ocupare a forþei de
muncã din þara noastrã de celelalte modele
care s-au conturat pe plan mondial, respectiv
cel american, cel european ºi cel japonez.

În primul rând, ceea ce diferenþiazã
�modelul� românesc actual de celelalte trei
modele constã în relaþia creºtere economicã-
ocupare a forþei de muncã. În toate modelele
conturate pe plan mondial, intensitatea
ocupaþionalã a creºterii economice
sporeºte ºi relaþia este pozitivã. În schimb,
în þara noastrã, relaþia evidenþiazã faptul cã,
evoluþia economicã negativã a determinat
o veritabilã �crizã a ocupãrii�.

În al doilea rând, experienþa internaþionalã
relevã legãtura puternicã dintre volumul ºi
structura investiþiilor ºi ocuparea forþei de
muncã. Modelele consacrate pe plan mondial
au, ca o caracteristicã definitorie, o tranziþie
de la creºterea economicã intensivã în capi-
tal la cea intensivã în forþã de muncã, dar, pe
fondul unei productivitãþi a muncii ridicate.
În toate cele trei modele, investiþiile au o
contribuþie decisivã atât la creºterea
economicã, cât ºi la creºterea ocupãrii prin
crearea de noi locuri de muncã. Or, în
România investiþiile scad.

În al treilea rând, o altã caracteristicã a
modelelor existente pe plan mondial o
constituie tendinþa, pe termen lung, de
restructurare a ocupãrii forþei de muncã pe
sectoare de activitate ºi creºterea ocupãrii
în sectorul serviciilor, în special în serviciile
�avansate�, pentru întreprinderi. În þara
noastrã, are loc, în schimb, un proces de
restructurare contrar celui care se produce pe
plan mondial, respectiv, de sporire a ocupãrii
în sectoarele slab productive � agriculturã ºi
servicii de distribuþie �, ponderea serviciilor
pentru întreprinderi fiind încã relativ modestã.

În al patrulea rând, o altã caracteristicã a
ocupãrii în modelele analizate o constituie
modificãrile structurale care au loc în
favoarea structurilor socio-profesionale cu
pregãtire ºi calificare ridicatã. Ca o
consecinþã a impactului progresului
tehnologic actual asupra ocupãrii, grupele
socio-profesionale caracterizate de un nivel
ridicat de pregãtire ºtiinþificã ºi tehnicã ºi care
necesitã o înaltã competenþã profesionalã
deþin o pondere tot mai ridicatã, reducându-
se substanþial proporþia grupelor lucrãtorilor
calificaþi ºi semicalificaþi.

În þara noastrã, însã, are loc un proces
contrar, de sporire a categoriilor socio-

profesionale cu o pregãtire joasã �
agricultori ºi lucrãtori necalificaþi. Dar ºi mai
îngrijorãtor este faptul cã acest proces
afecteazã în proporþie ridicatã tinerii.

În al cincilea rând, o altã trãsãturã care
marcheazã modelele de ocupare pe plan
internaþional o constituie o anumitã precarizare
a ocupãrii prin extinderea numãrului de locuri
de muncã atipice, neîncadrate de un contract de
muncã riguros ºi cu reguli precise privind
condiþiile de muncã, ritmul de lucru, salariul,
lipsite, în bunã mãsurã, de protecþie socialã.

Putem spune cã aceasta este singura tendinþã
comunã pe care se înscrie ºi þara noastrã.
Reducerea numãrului salariaþilor ºi a ponderii
acestora în populaþia ocupatã, pe de o parte, ºi
sporirea numãrului ºi ponderii lucrãtorilor pe
cont propriu ºi a lucrãtorilor familiali
neremuneraþi, concomitent cu majorarea
proporþiei lucrãtorilor cu timp parþial, incomplet,
pe de altã parte, este o ilustrare elocventã a
precarizãrii ocupãrii în þara noastrã.

În fine, mai menþionãm faptul cã, ceea ce
diferenþiazã cele trei modele de ocupare este
maniera în care sunt construite ºi
funcþioneazã relaþiile de muncã. Astfel, în
modelul american primeazã aºa-numita
�manierã durã�, care acordã un rol
discreþionar  angajatorului în alegerea
personalului, angajare, salarizare ºi licenþiere.

Modelul european � mai puþin Marea
Britanie care, în bunã mãsurã, se înscrie în
normele modelului american �, este
caracterizat de �maniera dulce�, care se
bazeazã pe relaþii parteneriale, pe consultarea
între partenerii sociali, în ceea ce priveºte
problemele apãrute în evoluþia activitãþii
economice ºi sociale ºi soluþiile adoptate
pentru rezolvarea acestor probleme.

Modelul japonez este un model de tip
paternalist, în care, principala caracteristicã
o constituie protecþia ocupãrii lucrãtorilor
sindicalizaþi ºi cooperarea între sindicate ºi
conducãtorii de întreprinderi în direcþia
creºterii calitãþii producþiei ºi a productivitãþii
muncii, pe de o parte, ºi partajarea, în mod
echitabil, a roadelor activitãþii economice.

În România, deºi s-au întreprins o serie
de paºi în direcþia adoptãrii normelor ºi
instituþiilor europene, aplicarea în adevãratul
sãu sens a principiului parteneriatului este
încã dificilã, se manifestã mai mult la nivelul
unor instituþii încã în curs de formare ºi
consolidare la nivel central, ºi mai puþin a
ajuns o practicã curentã la nivel de
întreprindere. Mai mult, mediul economic
difuz, în care statul este încã proprietarul celei
mai mari pãrþi a avuþiei naþionale, pe de o
parte, ºi difuzia responsabilitãþilor
administrãrii întreprinderilor între diferite
instituþii, pe de altã parte, creeazã încã
imaginea unui �stat inamic� ºi menþine în
multe întreprinderi o stare conflictualã mai
mult sau mai puþin latentã. Concomitent, în
cele mai multe întreprinderi private s-a
instalat o formã originalã a �modelului

TTTTTranziþia la un nouranziþia la un nouranziþia la un nouranziþia la un nouranziþia la un nou
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În anul universitar 2001-2002, în peisajul
universitar românesc a debutat cu succes o nouã
facultate în cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Apãrutã ca o necesitate de formare academicã
a unor viitori specialiºti în domeniul afacerilor
internaþionale, Facultatea de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene a fost primitã
cu un real interes dovedit prin numãrul
substanþial de studenþi care au optat pentru
aceastã specializare. Facultatea de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene a fost propusã
spre autorizare CNEAA-ului din dorinþa
Universitãþii Spiru Haret de a instrui o primã
generaþie de viitori absolvenþi de elitã, capabili
sã reprezinte competitiv ºi calificat interesele
þãrii noastre în relaþiile internaþionale la nivel
guvernamental sau la nivelul altor structuri ad-
ministrative locale, naþionale, regionale etc.

În perioada tranziþiei României la
economia de piaþã, caracterizatã prin efortul
organizaþiilor guvernamentale ºi non-
guvernamentale de a crea o imagine favorabilã
þãrii în lume, prin promovarea unor premise
de stabilitate politico-socialã ºi economicã,
formarea unor specialiºti capabili sã reprezinte
interesele naþionale la orice nivel, înarmaþi cu
un vocabular, comportament, þinutã, informaþii
ºi abilitãþi specifice negocierilor bi ºi multi-
lateral internaþionale ºi impuse de la sine.

În sensul acesta conducerea Universitãþii Spiru
Haret a sprijinit, sub raport material material ºi
ºtiinþific, organizarea noii facultãþi în scopul

O noutateO noutateO noutateO noutateO noutate
în peisajul universitarîn peisajul universitarîn peisajul universitarîn peisajul universitarîn peisajul universitar

dur�, patronii putând impune numeroase
reguli proprii, discriminatorii la angajare,
salarizare sau concediere.

Þinând seama de experienþa internaþionalã
ºi de situaþia actualã a ocupãrii forþei de muncã
în þara noastrã, de necesitatea înscrierii
modelului de ocupare românesc în tendinþele
care se manifestã pe plan mondial, vom încerca,
în cele ce urmeazã, sã abordãm principalele
coordonate pe care va fi necesar sã se înscrie
noul model de ocupare a forþei de muncã în
urmãtorii ani, având în vedere ºi  obiectivul
major pe care ºi l-a propus þara noastrã �
integrarea în Uniunea Europeanã. Aceasta cu
atât mai mult cu cât schimbarea modelului de
ocupare este determinatã de cerinþele creºterii
competitivitãþii economiei româneºti, ceea ce
implicã nu numai restructurarea aparatului
productiv ºi înnoirea acestuia (cu impact,
desigur, asupra ocupãrii), dar ºi modificarea
structurii economiei naþionale în favoarea
ramurilor cu productivitate ºi eficienþã ridicate.

Pe de altã parte, rigiditãþi ale ofertei ºi
ale cererii nu fac uºoarã aceastã sarcinã de
remodelare a ocupãrii.

Rigiditãþi ale ofertei ºi cererii

Studii recente întreprinse au relevat o
serie de caracteristici ale ofertei ºi ale cererii
de forþã de muncã de care este necesar sã se

þinã seama în procesul de delimitare a
coordonatelor unui nou model de ocupare a
forþei de muncã în þara noastrã.

În ceea ce priveºte oferta de forþã de
muncã reþinem:

a) apariþia unei tendinþe de sporire a
presiunii ofertei datoritã majorãrii ratelor de
activitate la populaþia de peste 50 de ani, ca
urmare a reformei sistemului de asigurãri
sociale ºi pensii;

b) o tendinþã de reducere a volumului ºi
a ponderii resurselor de muncã tinere, în
vârstã de pânã la 25 de ani, ca urmare a
incidenþei proceselor demografice care au
avut loc în þara noastrã în ultimii 10 ani;

c) creºterea ponderii persoanelor în
vârstã de peste 50 ani în populaþia activã;

 d) cele douã caracteristici de mai sus
converg în direcþia accentuãrii îmbãtrânirii
demografice a resurselor de muncã;

e) deteriorarea calitativã  a resurselor
de muncã, dacã þinem seama de faptul cã
evoluþiile din ultimii ani au determinat o
sporire, atât pe total resurse de muncã, cât ºi
la nivelul grupelor de vârstã tinere, a ponderii
ocupaþiilor agricole ºi a lucrãtorilor
semicalificaþi ºi necalificaþi.

Evoluþia cererii sub incidenþa factorilor
menþionaþi îºi pune amprenta, la rândul sãu,
asupra construcþiei ºi funcþionalitãþii
modelului de ocupare a forþei de muncã.

asigurãrii unei pregãtiri practice ºi teoretice în
concordanþã cu cerinþele impuse de CNEAA ºi
MEC, corespunzãtoare standardelor interna-
þionale de educare ºi instruire.

Planul de învãþãmânt ºi programa
analiticã au fost astfel concepute, încât sã
corespundã cerinþelor din diverse domenii
de activitate (Ministerul Afacerilor Externe,
Ambasada, Ministerul Integrãrii Europene,
departamente de relaþii internaþionale din
cadrul structurilor administrative publice
centrale, locale, regionale, organizaþii
internaþionale etc. Disciplinele propuse
studenþilor spre aprofundare au fost
structurate diferenþiat pe ani de studiu astfel:
în primii doi ani accentul s-a pus pe
disciplinele fundamentale, (Relaþii
Internaþionale, Culturã ºi civilizaþie
europeanã, ªtiinþe politice, Geografia
economicã ºi politicã universalã, Istoria
contemporanã etc.) ºi introducerea în disci-
pline de specialitate (Organizaþii europene
ºi euroatlantice, Politici comerciale ºi de
comerþ internaþional, Drept Internaþional
public, Drept constituþional comparat,
Istoria relaþiilor internaþionale ºi a
diplomaþiei etc.) ºi acumularea unor
cunoºtinþe de specialitate în limbi strãine
(engleza, franceza). În urmãtorii doi ani,
accentul se va pune pe discipline de
specialitate (Economia internaþionalã,
Sociologia comunicãrii ºi a opiniei publice,

Instituþii politice, Dreptul instituþional
comunitar, Drept diplomatic ºi consular,
Managementul Afacerilor Economice
Internaþionale, Managementul proiectelor
finanþate internaþional, Norme de
comportament ºi conduitã diplomaticã,
Diferenþieri culturale etc.), astfel ca la
absolvirea acestei facultãþi profilul socio-po-
litic al reprezentantului însãrcinat cu afaceri
externe sã fie profesionist bine conturat .

Un accent deosebit s-a pus pe atragerea
unui personal didactic cu experienþã, teoreticã
ºi practicã, care se bucurã de un prestigiu
remarcabil în rândul cadrelor universitare.

Astfel, pe lângã cadrele didactice de
specialitate de care dispune Universitatea
Spiru Haret, au mai fost atraºi colaboratori
de un înalt nivel profesional, cu experienþã
în domeniul relaþiilor internaþionale ºi al
negocierilor privind integrarea României în
structurile europene ºi atlantice.

Caracterul academic, practic ºi ºtiinþific
este redat prin abordarea procesului de
instruire în trei direcþii:

- caracterul academic � prin conceperea
unor structuri universitare (planul de
învãþã-mânt) flexibile, adaptabile de
transmitere a unor cunoºtinþe teoretice prin
metode convenþionale, interactive, partici-
pative, bazate pe prelegeri, dezbateri,
discuþii de grup, elaborarea de proiecte,
caiete de seminar, simulãri etc., în cadrul
cursurilor ºi seminariilor organizate la
nivelul facultãþii, dar ºi prin iniþierea unei
activitãþi teritoriale de studiu individual,
monitorizate de cadrele didactice,
concretizate în teme de casã, lucrãri
tematice etc.;

- caracterul aplicativ, înfiinþarea unor
laboratoare dotate cu echipamente performante
(calculatoare de ultimã generaþie, conectate la
INTERNET), unde se pot organiza simulãri de
negocieri pe probleme de politicã externã ºi
integrare europeanã;

- sprijinirea studenþilor de a efectua
practica de varã, dupã un plan tematic adecvat
programei analitice pe ani de studiu, pe lângã
ministere, primãrii, consilii populare, camere
de comerþ ºi industrie, mass-media etc.,
elaborarea unui caiet de studii de caz, care sã
vinã în sprijinul capitolului de aplicaþie

practicã în pregãtirea diplomei de absolvire,
cu care se va finaliza examenul de licenþã;

- caracterul ºtiinþific � prin înfiinþarea, pe
lângã Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi
Studii Europene a unui Institut de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene care va
sprijini activitatea de cercetare ºtiinþificã a
studenþilor ºi a cadrelor didactice. Rezultatele
cercetãrii ºtiinþifice vor face obiectul unor
dezbateri ºtiinþifice din cadrul sesiunilor
anuale, precum ºi al unor lucrãri care vor putea
fi publicate prin Editura Fundaþiei România
de Mâine.

În sprijinul acumulãrilor teoretice,
Universitatea Spiru Haret pune la dispoziþia
studenþilor ºi cadrelor didactice biblioteca
proprie, ce dispune de o bogatã literaturã,
publicaþii de specialitate în limbile românã
ºi strãine.

Pe lângã efortul normal pe care Facultatea
de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
îl va depune în vederea acreditãrii, conform
criteriilor ºi condiþiilor de calitate impuse de
cãtre CNEAA, conducerea facultãþii se va
preocupa sã stabileascã relaþii de colaborare
ºi recunoaºtere valoricã cu alte facultãþi ºi
organizaþii de profil din strãinãtate, prin
invitarea unor profesori de specialitate de la
alte universitãþi similare din alte þãri sub
forma �visiting professor�. De asemeni, vom
face demersuri pentru a obþine burse de
specializare, de studiu, pentru studenþii
performanþi, pentru a participa cu proiecte la
programele finanþate de organisme
internaþionale (UE, PHARE etc.), cum ar fi
SOCRATES, Leonardo da Vinci, Tempus
Full Bright etc., în care Universitatea Spiru
Haret prin alte facultãþi a mai fost implicatã.

Scurta prezentare fãcutã nou înfiinþatei
Facultãþi de Relaþii Internaþionale ºi Studii
Europene reprezintã doar o parte din intenþiile de
îmbunãtãþire a planului de învãþãmânt, a activitãþii
practice, în sensul perfecþionãrii continue a
procesului de pregãtire a studenþilor, ceea ce se va
concretiza - sperãm- prin angajarea unui numãr
tot mai mare, pe criterii valorice, de performanþã,
a absolvenþilor noºtri, conform unui nomenclator
de meserii pe care aceastã facultate doreºte
sã-l îmbunãtãþeascã, ºi anume, profesii
ca funcþionar public internaþional, diplomat
de carierã.

1. Un nou �timp mondial�

Dacã nu a devenit încã o doctrinã politicã
în sens clasic, globalismul este pe cale de a
se afirma ºi altfel, adicã, de a se impune
ideatic dupã ce, practic, a prins rãdãcini ºi
s-a instalat, ca strategie transfrontalierã, mai
întâi în �grãdina� economico-financiarã a
omenirii, ca ºi în cea tehnologicã (electronica,
televiziunea ºi internetul, pentru a intra, din
ce în ce mai viguros ºi ireversibil în perimetrul
politicii. Dar, înseamnã globalismul
regionalismul sau integrãrile (de tip european,
spre exemplu) estomparea sau chiar dispariþia
prin asfixiere ideaticã ºi devalorizare practicã,
a naþionalismului ?

Este o întrebare incitantã, formulatã
explicit ºi întreþinutã implicit de teorii ºi
practici sociale nãscute în cea de a doua
jumãtate a secolului trecut (XX). Constituirea
de blocuri militare ºi comunitãþi economice
(NATO, Tratatul de la Varºovia, Piaþa
Comunã, CAER � ca exemple sau tendinþe
de mondializare ori manifestãrile de
independenþã ºi apãrare a intereselor
naþionale, în Vest sau în Est (Franþa sau
România), aratã cã globalismul ºi
naþionalismul reprezintã cãi sau forme de
rãspunsuri specifice la întrebãrile privind
motivaþiile ºi structurile asocierii umane,
mereu în cãutare de performanþe, coroboratã
cu promovarea anumitor interese.

În comentarii teoretice, relativ obiective,
mondializarea sau globalismul sunt prezentate
ca o necesitate mai mult sau mai puþin
rãsplãtitã (cucerirea de pieþe), ca un proces mai
mult sau mai puþin oportun (accesul la bunuri
materiale ºi culturale importante etc.), în faþa
cãrora statele, ca ºi cetãþenii, se trezesc
dezorientaþi, descumpãniþi. Devine, astfel,
dificil a stabili în ce mãsurã mondializarea
reprezintã un �bine�, un �rãu�, �un pericol�
sau un �atu�. În termeni formali, se poate spune
cã �mondializarea deposedeazã în bunã parte
statul naþional de puterea de obiectivizare faþã
de realitatea socialã mondialã� a noului �timp
mondial�1 de dupã încheierea sau depãºirea
�rãzboiului rece�. Cu alte cuvinte, pe ordinea
de zi a istoriei au intrat, mai imperios decât
oricând, problemele unei �gestiuni
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mondializate� a prezentului ºi viitorului lumii,
deºi conºtiinþa acestei tendinþe este difuzã
,dacã nu chiar confuzã, individual ºi colectiv.
�Apelurile la conºtientizarea mondializãrii
problemelor� cad din ce în ce mai mult în gol
dacã, de fiecare datã când sunt lansate, ele nu
propun mijloace instituþionale sau economico-
sociale capabile a satisface reciproc avantajos
diversitatea intereselor fundamentale ale
statelor naþionale ºi ale lumii în ansamblu.
�Pentru a gândi eficient mondializarea,
va trebui pãrãsit un anumit discurs
«mondializator». Altfel, mondializarea va fi
trãitã mai mult ca o fricã decât ca o valoare.
Vor trebui deci gãsite unitãþi de sens ºi de
capacitate care sã asigure legãturile între
universal ºi particular, între nevoia de
schimbare acceleratã ºi nevoia de securitate�2.

În spiritul unei asemenea opinii, nu este
greu de constatat cã lumea sau scena politicã
mondialã se confruntã cu cel puþin trei
obstacole, obiective ºi subiective, în calea
satisfacerii armonioase a intereselor naþionale
ºi mondiale: hegemonia economicã, socialã ºi
culturalã a logicii pieþei; situarea �în faþã� a
�urgenþei� drept categorie centralã a politicii
ºi delegitimarea fãrã precedent a termenilor
sau soluþiilor susceptibile sã constituie puncte
de plecare, fie ºi simbolice, la acþiuni colective.

În literatura politicã a apãrut, astfel,
conceptul de regimuri globalitare, generate
de economie, de accelerarea schimburilor
comerciale, de revoluþia în sfera
comunicaþiilor, încât întrepãtrunderea la
scarã mondialã a pieþelor ridicã probleme
grave de naturã politicã, instrumentalizate
ideologic. Iar �în instrumentalizarea
ideologicã a mondializãrii, cea mai gravã
este, evident, condamnarea din capul locului
� în numele «realismului» � a oricãrei
veleitãþi de rezistenþã sau chiar de disidenþã.
Astfel sunt ameninþate cu oprobiul sau
definite ca «populiste» orice tresãriri
republicane, orice cãutãri de alternative, orice
încercãri de reglementare democraticã, orice
critici ale pieþei. Mondializarea nu este nici
o fatalitate de netãgãduit, nici un «accident»
al istoriei; ea constituie o mare provocare
de acceptat, o sãlbãticie potenþialã de
reglementat, adicã, la urma urmei, de

civilizat. ... Nu este cel mai neînsemnat
paradox al mondializãrii faptul de a disimula
o evoluþie, din punct de vedere politic
«reacþionarã», în sensul strict al termenului,
în spatele aparenþei unei modernitãþi post-
industriale informatizate � fascinaþia
Internetului. Adicã o destrãmare progresivã
a cuceririlor democratice, o abandonare a
contractului social european, o întoarcere �
sub pretextul «adaptãrii» ºi al «competiti-
vitãþii» � la capitalismul primitiv din secolul
al XIX-lea�3.

Istorico-social ºi economic, omenirea pare
a fi �blestematã� sã înfrunte mereu proble-
matica epocii sale înfruntând, implicit sau
explicit, procesele noi ale schimbãrii. Ea se
aflã astfel permanent în faþa unei problematici
noi, ale cãrei rãdãcini cauzale venind din trecut,
explicã prezentul ºi condiþioneazã viitorul. Este
cazul problemelor globale ale omenirii,
generatoare de macropolitici, de opþiuni
mondialiste ºi strategii globale care, în funcþie
de diverse orientãri ideologico-politice,
promoveazã diferite soluþii, fie strict
organizaþionale (mergând chiar pânã la ideea
nerealistã a unui guvern mondial), fie sub
aspectul regândirii �ordinii mondiale�, a
relaþiilor independenþã-interdependenþã.

2. Logica globalismului

Analizele Clubului de la Roma sau ale
Worldwach Institut atrag atenþia cã situaþiile
în schimbare, mai ales cele care decurg din
soluþionarea problemelor grave moºtenite,
creeazã noi dificultãþi, care, de obicei,
interacþioneazã, iar în epocile de schimbare
rapidã este de aºteptat ca ansamblul problemelor
ºi înþelegerea importanþei lor relative sã
evolueze rapid. Aceasta pentru cã, pe de o parte,
percepþia oamenilor devine mai limpede ºi,
pe de altã parte, pentru cã noile cunoºtinþe duc
la descoperirea de noi pericole.

Analizele de acest fel, cãrora li s-ar putea
adãuga concluzii ale reuniunilor periodice ale
liderilor politici (îndeosebi ai marilor puteri),
nu pot ocoli adevãrul cã mondializarea ºi
globalizarea, firmele transnaþionale au înãbuºit
ºi chiar eliminat pieþe naþionale, care sunt
fundamente ale statului naþional. Cum constatã
mulþi analiºti, luate individual, în raport cu
puterea lor economicã, statele sunt lipsite de
mijloacele de a frâna fluxurile de capitaluri sau
de a se opune expansiunii pieþei mondiale.

Guvernanþii acceptã sã respecte �consemne� sau
orientãri generale ale politicii economice
emanate de la organisme ca Fondul Monetar
Internaþional (F.M.I.), Banca Mondialã sau
Organizaþia Mondialã a Comerþului (O.M.C.),
în componenþa cãrora, într-un fel sau altul,
statele naþionale sunt reprezentate. În Europa,
celebrele �criterii de convergenþã� stabilite
colectiv prin Tratatul de la Maastricht
(îndatorare publicã redusã, conturi externe fãrã
distorsiuni grave, inflaþie stãpânitã), exercitã o
derutantã presiune asupra politicii statelor,
fragilizeazã temeiul democraþiei ºi agraveazã
disfuncþii economice ºi sociale, apreciazã
reputaþi comentatori. �Dacã niºte conducãtori
încã îºi afirmã credinþa în autonomia politicului,
voinþa lor de a rezista seamãnã puternic cu un
bluff, fiindcã ei cer, cu o insistenþã vehementã,
«eforturi» de adaptare la situaþie. Or, în astfel
de împrejurãri, ce înseamnã a se adapta ? Pur ºi
simplu a admite supremaþia pieþelor ºi neputinþa
oamenilor puternici sau, ca sã spunem altfel, a
accepta sã aibã «mâinile ºi picioarele legate într-o
lume care se impune tuturor». Aceasta este
logica regimurilor globalitare�4.

Orice încercare de a evalua problemele
globale ale omenirii, acelea care solicitã
contribuþia pãrþilor ºi ansamblului, a statelor
ºi comunitãþii mondiale, aratã cã acestea sunt
de naturã: a) economicã (materialã), adicã
resursele ºi prelucrarea lor tehnologicã; b)
antropologicã (demografie, nivel de
instruire, speranþa de viaþã);

c) ecologicã (starea mediului) ºi d) social-
politicã (sistem democratic, drepturi ºi
libertãþi, iniþiativã socialã etc.).

În cazul primelor trei categorii ar fi greu
de concretizat chiar ºi un simplu inventar de
�probleme�, date fiind evoluþia dinamicã a

realitãþilor, intercondiþionarea proceselor ºi
consecinþele previzibile dar, mai ales,
imprevizibile ale unei soluþii sau alteia. În
acelaºi timp, este de semnalat cã între
problemele globale ale omenirii se situeazã
ºi nivelul înarmãrilor, inclusiv în ce priveºte
pericolul nuclear (arme de distrugere în
masã), precum ºi aspecte importante privind
securitatea statelor, asigurarea unei noi ordini
economice internaþionale. Asemenea
probleme au constituit teme centrale ale unor
dezbateri ºi tratative internaþionale, încheiate
cu un mare numãr de acorduri, convenþii ºi
înþelegeri, devenite, din pãcate, mai mult
surse de referinþã bibliograficã decât
programe de acþiune realã, eficientã.

O tezã controversatã a filosofiei politice
înclinate spre realism susþine cã �nevoia de
duºmani� pare a continua sã fie un factor istoric
comun al evoluþiei naþiunilor, din moment ce
multe state s-au zbãtut sã-ºi depãºeascã eºecurile
ºi contradicþiile interne prin �desemnarea� ºi
cãutarea de adversari externi. Metoda �þapului
ispãºitor� e la fel de veche ca omenirea însãºi.
�Când ai greutãþi acasã, deturnezi atenþia
oamenilor cãtre aventuri externe. Uneºti
naþiunea divizatã, punându-i în faþã inamicul
extern, fie cã e real, fie cã e inventat�. Iar aceasta
datoritã faptului cã �statele s-au obiºnuit atât
de mult sã-ºi împartã vecinii în prieteni ºi
inamici, încât dispariþia subitã a adversarilor
tradiþionali a lãsat un mare gol, atât pentru
guverne, cât ºi pentru opinia publicã. De aceea,
trebuie identificaþi noi inamici, imaginate noi
strategii, concepute noi arme. Noii duºmani pot
avea altã naturã, se pot afla în altã parte, dar nu
sunt mai puþin reali. Ei ameninþã întreaga specie
umanã: numele lor sunt: poluare, penurie de apã,
foamete, malnutriþie, analfabetism, ºomaj. Însã

conºtiinþa existenþei acestor duºmani nu este,
deocamdatã, suficientã pentru a naºte coeziunea
mondialã ºi solidaritatea necesarã luptei�5.

Unul dintre aceºti �duºmani� � care de fapt
nu este nou � îl reprezintã sãrãcia. Un Raport
cãtre Clubul de la Roma avertiza cã în vreme ce
se estimeazã cã secolul al XXI-lea va fi unul al
deplasãrilor umane interplanetare colective, iar
revoluþia tehnico-ºtiinþificã a depãºit noi frontiere
ale cunoaºterii ºi a deschis noi orizonturi
civilizaþiei, deceniile de joncþiune între trecut ºi
viitor sunt martorii unor stãri �subexistenþiale�
pentru miliarde de oameni din �lumea a treia�, o
lume ce a generat ºi genereazã multe dificultãþi
grave ºi agravante, care au însã ºi rolul de a fi
alimentat ºi a stimula conºtiinþa schimbãrii6.

Dornicã sã ajungã într-un viitor lipsit de griji,
încurajator prin speranþe, lumea începutului de
secol XXI ar trebui sã fie mai prudentã ºi
raþionalã, avertizeazã diverse analize ºi reuniuni
internaþionale. Mesajele sunt constructive: a
pregãti mai temeinic baza economicã, a înainta
cu îndrãznealã ºi precauþie în noul secol, însã cu
condiþia de a se ajunge la echilibrarea
dezechilibrelor, de a se �armoniza� interesele
(obiectivul cel mai dificil, dacã nu cumva utopic).
Aceasta înseamnã ca statele (naþiunile) sã înfrunte
concertat obstacole ºi sã corecteze din mers prea
desele excese generate de incurabilul
subiectivism politic. Asemenea sfaturi-
avertismente se adreseazã, în primul rând, lumii
politice, sau, mai precis, forþelor celor mai
puternice, capabile a arbitra politica alocãrii
resurselor, distribuirii veniturilor ºi promovãrii
valorilor spre a se evita adâncirea decalajelor
economice, de instruire, a diferenþelor, deja
stridente, de stadiu al civilizaþiei.

(Va urma)

Conf.univ.dr. Ovidiu NANEª

Conf. univ. dr. Mariana BAICU
Prodecanul Facultãþii de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene

Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine.10 octombrie 2001, curs de limba englezã la anul al III-lea
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de telespectatori

Luni
15 octombrie 2001

 7:30   ªtiri
 8:00   Revista presei
 9:00    Pedagogie. Formele generale ale educaþiei
 9:30   Program educaþional
10:00  Melodii populare româneºti
10:25  Este sistemul capitalist cel mai bun
           sistem? Documentar
10:55  Rolul medicului veterinar în pro-
           tecþia sãnãtãþii consumatorului
12:05  Satul românesc
12:35  Vestigii milenare - Histria
12:45  Toamna în Bucegi � Reverie în Carpaþi
12:55  Bazele informaticii. Microsoft Word (1)
13:25  Viaþa planetei. Marea
14:25  Reportaj turistic
14:30  Cum sã începem o afacere? Documentar
14:55  Videoclipuri muzicale
15:50 City � inima economiei britanice.
           Documentar
16:20  Din folclorul românesc
16:50 Dor de libertate (1) Animale în
           captivitate
17:05  Videoclipuri muzicale � Florent Pagny
18:10 Spiru Haret � ctitor de ºcoalã ro-
           mâneascã
18:15  Secvenþe universitare
18:30  ªtiri
19:00  Dialog juridic � consultaþii juridice
           cu prof. univ. dr. Corneliu Turianu
19:25  La Habana. Ilustrate din Cuba
19:30  Conservarea patrimoniului. Documentar
20:00  Jazz în stradã
20:55  Vârstele memoriei - Adamclisi
21:05  Din folclorul românesc
21:35  Tineretul britanic. Documentar
22:05  Concertul cameral �Credo�
23:05  ªtiri
23:35  Program muzical nocturn

Marþi
16 octombrie 2001

 7:30   ªtiri
 8:00   Revista presei
 9:00   Pedagogie. Sistemul de învãþãmânt
 9:30   Campionii noºtri

 9:45   O floare printre flori
 9:50   Realitãþi italiene
10:45  Balet � spectacol ºcoalã

11:10  Cum sã începem o afacere? Docu-
           mentar
11:35  Je rap, donc je suis� - muzicã rap

           francezã
12:50  Cãlãtor în Þara Loviºtei
13:20  Piaþa. Documentar

13:50  Videoclipuri muzicale
14:45  Ferestre spre Europa
15:10  Melodii populare româneºti

15:35  Viaþa privatã
16:05   Dreptul muncii. Noþiuni introductive
17:15  Popas la Odoreu � Satu Mare. Do-

           cumentar
17:25  Nemuritorul jazz
18:25  Secvenþe universitare

18:30  ªtiri
19:00  Sãnãtate pentru toþi
19:55  Microcosmos � Concert în iarbã

21:05  Cuba � Reportaj turistic
21:30  Jazz în stradã
22:25  Eminescu ºi muzica

23:00  ªtiri
23:30  Program muzical nocturn

Miercuri
17 octombrie 2001

 7:30   ªtiri
 8:00   Revista presei
 9:00   Bazele informaticii. Microsoft
           Word (2)
 9:30  Multi-culturalism. Documentar
 9:55   Toamna în poezia româneascã
10:40  Din folclorul românesc
11:05  Cum sã începem o afacere? Docu-
           mentar
11:30  Cãlãtor prin Þara Lãpuºului
11:50 Olimpiada internaþionalã de mate-
           maticã
12:05  Melodii populare româneºti
12:35   Cum sã ne conducem regiunea? Do-
           cumentar
13:05  Videoclipuri muzicale
14:10  Cultura americanã. Documentar
14:35  Pinar del Rio
14:45  Din folclorul românesc
15:15  Profesorii profesorilor noºtri
16:10  Dor de libertate (2)
16:25  Contemporanul meu Caragiale
17:00  Notre Damme de Paris
18:10  Plaiuri strãbune
18:20  Secvenþe universitare
18:30  ªtiri
19:00  Litera ºi spiritul legii � talk show de
           prof. univ. dr. Corneliu Turianu
20:00  Tradiþii pãstoreºti
20:25  Videoclipuri muzicale
21:30  Provence
22:20  Studenþi în concert
23:00  ªtiri
23:30  Program muzical nocturn

Joi
18 octombrie 2001

 7:30   ªtiri
 8:00   Revista presei
 9:00   Bazele informaticii. Microsoft Word (3)
 9:25   Granma. Ilustrate din Cuba
 9:40   Sponsorizarea artelor. Documentar
10:10  Din folclorul românesc
10:35  Cum sã începem o afacere? Documentar
11:00  Parcul naþional american. Documentar
12:00  Întreprinderi mari sau mici? Documentar
12:25  Cãluºul oltenesc
12:40  Sistemul legislativ. Documentar
13:10  Videoclipuri muzicale
13:30  Râul din pãdure. Reportaj turistic
13:40  Cântece la malul mãrii
14:05  Anul Brâncuºi � Popas la Hobiþa
14:20  Controlul poluãrii. Documentar
14:50  Biserica din Brãdeºti
15:00  Dialog juridic (r)
15:25  Marea Britanie în 50 de titluri. Do-
           cumentar
15:55  Tudor din Vladimiri
16:30  Cântecele Oltului
16:50  William Merritt - pictor
17:15  Videoclipuri muzicale
18:20  Secvenþe universitare
18:30  ªtiri
19:00  Lecþia de sãnãtate
19:30  Notre Damme de Paris (2)
20:35  Cãluºul oltenesc (2)
20:45 Octavian Goga � 120 de ani de la
           naºtere
21:20  River dance (1)
22:20  Atelier studenþesc. Un american la
           Bucureºti
22:30  Melodii populare româneºti. Cântece
           de joc
23:00  ªtiri
23:30  Program muzical nocturn

Vineri
19 octombrie 2001

 7:30   ªtiri
 8:00   Revista presei
 9:00    Finanþele întreprinderii. Funcþiunea
           financiarã a firmei
  9:30  Protecþia consumatorului. Documentar
10:00  Trinidad de Cuba
10:10  Melodii populare româneºti
10:35  Automobile - Documentar
11:05  Cãlãtor în Þara Lãpuºului
12:05 Cum sã începem o afacere? Do-
           cumentar
12:30  Lieduri pe versuri de Eminescu
12:50  Asistenþa socialã. Documentar
13:20  Jose Liman dance company
13:50  Plaiuri strãbune
14:00  Sãnãtate pentru toþi (r)
14:55 Cãlãtor în Þara Loviºtei. Tradiþii
           pãstoreºti (2)
15:20  Ferestre spre Europa
15:45  Videoclipuri muzicale
16:50 Mici întreprinzãtori � mici afaceri.
           Documentar
17:15  Step � spectacol ºcoalã
17:45  Horã la Pietrari
18:15  Secvenþe universitare
18:30  ªtiri
19:00  Lumea în clipa 2000 - talk�show de
           Marian Oprea
20:00  Obispo live. Muzicã franþuzeascã
21:35 Spiru Haret, ctitor de ºcoalã româ-
           neascã
21:40  Spectacol de sunet ºi luminã
23:00  ªtiri
23:30  Program muzical nocturn

Sâmbãtã
20 octombrie 2001

 7:30   ªtiri
 8:00   Revista presei

 9:00   Cele mai frumoase grãdini din lume

 9:45   Un dar pentru noi înºine

10:15  Biserica din Brãdeºti

10:30  Interpreþi de altãdatã

10:45  Realitãþi italiene

11:40  Main Street Jazz

12:40  Din folclorul românesc

13:05 Parcul naþional american. Docu-

           mentar

14:00  Multi-culturalism. Documentar

14:30  Din folclorul românesc

15:00  Litera ºi spiritul legii

15:55  Balet � spectacol ºcoalã

16:15  Toamna în poezia româneascã

17:00  Autografe muzicale

17:15  Videoclipuri muzicale

17:55  Etica în jurnalism. Documentar

18:25  Secvenþe universitare

18:30  ªtiri
19:00  Compania de dans �Rebecca Kelly�

19:30  Microcosmos. Concert în iarbã

20:40  River dance (2)

21:20  Râul din pãdure

21:30  Din folclorul românesc

21:55  Premiile reginei. Documentar

22:20  Studenþi în concert.

23:00  ªtiri
23:30  Program muzical nocturn

Duminicã
21 octombrie 2001

 7:30   ªtiri
 8:00   Toamna în poezia româneascã
 8:40   Castelul Peleº
 9:05   Cântece vechi în lumea nouã
 9:35   Cocoºul de Hurez
10:05  William Merritt - pictor
10:30  Lecþia de dans � arta dresajului la cai
10:50  Viaþa planetei. Marea . Documentar
11:45  Toamna în Bucegi. Reverie în Carpaþi
12:00  Lumea în clipa 2000 (r)
13:00  Cântece ºi jocuri în Valea Lãpuºului
13:25  Cum sã ne conducem regiunea? Do-
           cumentar
13:55  Lieduri pe versuri de Eminescu
14:15  Cele mai frumoase grãdini din lume
15:05  Lecþia de sãnãtate (r)
15:35   Proiectarea unui produs. Documentar
16:00  Din folclorul românesc
16:30  Cum sã începem o afacere? Docu-
           mentar
16:55  Crossing Point � Jazz
17:20  Provence
18:15  Secvenþe universitare
18:30  ªtiri
19:00 Conservarea patrimoniului. Docu-
           mentar
19:25  Johnny Holliday în concert
20:25  Arta fotograficã (1)
20:55  Santa Lucia. Ilustrate cubaneze
21:00  Tropicana. Spectacol muzical Cuba
22:00  Videoclipuri muzicale Florent Pagny
23:00  ªtiri
23:30  Program muzical nocturn
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Profesori ºi studenþi
la primele cursuri

ºi seminarii din noul an
de învãþãmânt la

Universitatea Spiru Haret
Atelier - Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism

Curs � Facultatea de Geografie

Facultatea de Drept. Prof.univ.dr. RODICA STÃNOIU rostind prelegerea inauguralã a cursului de criminologie la anul al II-lea
(amfiteatrul din edificiul Universitãþii, situat în ªos. Berceni nr. 24, 10 octombrie 2001).

Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene.
Acad. prof. RÃZVAN THEODORESCU deschide cursul de culturã ºi civilizaþie europeanã, în ziua de 1 octombrie 2001,

în amfiteatrul edificiului din B-dul Basarabia nr. 256.

Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior. Orã de laborator la Bazele informaticii

Facultatea de Sociologie-Psihologie
 Laboratorul de psihologie experimentalã, B-dul Basarabia nr. 256.

Curs � Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã

Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine. Prof. univ. dr. ION DODU BÃLAN susþine cursul de istoria literaturii române la
anul I, în amfiteatrul edificiului din ªos. Berceni nr. 24 (10 octombrie 2001).

2001-2002

Orã de laborator
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