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În ultima vreme, în România, un întreg
ansamblu de mãsuri aºeazã istoria în rândul
disciplinelor de învãþãmânt ce fac parte din
pregãtirea de bazã a elevilor. Planurile de
învãþãmânt prevãd introducerea istoriei din
clasa a IV-a a ciclului primar în toþi anii de
gimnaziu ºi de liceu1.
Cu scopul de a armoniza obiectivele
urmãrite prin învãþãmântul istoriei cu
exigenþele societãþii actuale, prevãzute în
Recomandarea nr. 1283/1996 a Consiliului
Europei2, s-a trecut  cu toate dificultãþile
ºi chiar a unor eºecuri în regândirea viziunii
asupra istoriei ºi în redimensionarea
raportului naþional-universal  la o
restructurare a sistemului de predare a
istoriei, la o eºalonare a materiei pe cicluri
de învãþãmânt ºi ani de studii, cãutându-se
înlãturarea suprapunerilor ºi repetãrilor,
îmbunãtãþirea conþinutului istoriei, ca
disciplinã ºcolarã.
S-au elaborat noi programe analitice ºi
s-a trecut la realizarea de noi manuale,
manuale alternative, într-o concepþie
metodologicã modernã, potrivit cãreia
studierea problematicii istoriei se realizeazã
într-o succesiune logicã, potrivit nivelelor
ºi profilului unitãþilor de învãþãmânt.
Deplasarea accentului de pe latura
informativã pe cea formativã a
învãþãmântului istoriei a impus structurarea
materiei pe teme mari în care sã fie urmãrit
rolul diverºilor factori istorici în mersul
înainte al societãþii, în primul rând al
factorului economic, esenþial în explicarea
transformãrilor ºi a jocului evenimentelor
istorice.
În programele ºi manualele de istoria
patriei procesul istoric din România este
corelat cu cel universal, iar în cele de istorie
universalã se urmãreºte extinderea sferii de
cunoaºtere asupra tuturor popoarelor lumii,
asupra tuturor acelor civilizaþii care
compun patrimoniul mondial. Au fost
încorporate teme noi privitoare la istoria

popoarelor din Asia, Africa ºi America
Latinã, la cultura acestor popoare ºi la locul
lor în trecut ºi azi în istoria lumii.
Prin restructurarea programelor ºi
manualelor ºcolare se are în vedere
educarea elevilor în spiritul respectului faþã
de celelalte popoare, cunoaºterea
contribuþiei lor la tezaurul culturii ºi
civilizaþiei universale.

Din dorinþa de a face din istorie, din
adevãrul istoric un instrument de înþelegere
între naþiuni ºi de a îmbunãtãþi în acest sens
conþinutul manualelor s-au întreprins o
suitã de acþiuni de colaborare între
specialiºtii din România ºi din alte þãri în
problema manualelor ºcolare. S-a procedat
la schimburi de programe, manuale, atlase,
hãrþi, filme didactice ºi alte mijloace de
învãþãmânt. Au fost stimulate întâlnirile
dintre specialiºti. Paralel cu preocuparea
pentru a oglindi corect în manuale istoria
popoarelor, indiferent de mãrimea lor, o
atenþie deosebitã se acordã strategiei
didactice, înnoirii metodelor ºi procedeelor
de învãþare, care sã contribuie la
dezvoltarea gândirii istorice a elevilor, sã-i
facã pe aceºtia capabili sã cunoascã ºi sã
înþeleagã mobilul faptelor istorice ºi
conexiunea lor.
În condiþiile creºterii extraordinare a
informaþiei istorice, profesorul de istorie
trebuie sã selecteze acele evenimente, fapte

ºi date care sunt esenþiale ºi necesare pentru
înþelegerea procesului istoric, a evoluþiei
societãþii umane. Accentul trece de pe
cantitatea de cunoºtinþe, pe cunoaºtere, o
cunoaºtere aptã sã ofere tineretului
mijloacele necesare pentru a utiliza ºtiinþa
de mâine, care poate fi cu totul alta decât
cea de azi.
Subordonate acestui scop, metodele
folosite de profesor  ºi care definesc
mãiestria sa  sunt variate; în cadrul lor cele
active, cu valoare formativã, câºtigã în tot
mai mare mãsurã teren. A intrat în
obiºnuinþã folosirea materialului istoric
concret (documente istorice)  condiþie a
credibilitãþii argumentãrii profesorului în
reliefarea gândurilor ºi faptelor generaþiilor
trecute. Mijloacele audiovizuale moderne
(discurile, benzile de magnetofon,
emisiunile radiofonice ºi de televiziune,
filmul didactic ºi artistic) se dovedesc a
fi  ingenios folosite  auxiliare preþioase
în modernizarea învãþãmântului istoriei.
Organizarea de muzee în ºcoalã, ca ºi de
laboratoare ºi cabinete de istorie cu
materiale didactice variate (documente
istorice originale ºi editate, lucrãri
istorice importante, beletristicã cu
conþinut istoric, fiºier pe probleme,
filmotecã-diafilme, diapozitive, hãrþi
istorice, scheme, diagrame, mulaje,
tablouri ºi stampe istorice etc.) contribuie
la îmbogãþirea ºi varietatea metodologiei
de predare a istoriei. Vizitele la
monumente ºi locuri istorice, ca ºi lecþiile
în cadrul muzeelor, vizionarea de piese
de teatru cu carater istoric sporesc
valoarea educativã a istoriei.
Pentru a stimula interesul elevilor
pentru cunoaºterea cât mai temeinicã a
istoriei naþionale ºi a celei universale, pe
lângã cercurile de istorie, existente în mai
multe ºcoli, care grupeazã elevi interesaþi,
în mod deosebit, pentru istorie, se
organizeazã anual, în diferite centre
istorice ale þãrii, un concurs ºcolar
naþional, Olimpiada de istorie. Acest gen
de concurs se dovedeºte a fi un test de
mare valoare în verificarea calitãþii
cunoºtinþelor elevilor ºi un stimulent
pentru profesori de a îmbunãtãþi
metodologia predãrii istoriei. Urmate de
excursii de documentare, Olimpiadele
sunt, totodatã, prilej de cunoaºtere directã,
prin monumentele istorice, a istoriei
locurilor în care ele se desfãºoarã.
Modernizarea
învãþãmântului,
adaptarea lui la cerinþele societãþii impun
preocuparea pentru pregãtirea permanentã
a corpului profesional.
(Continuare în pag. 2)
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Problemele actuale ale agriculturii sunt
de ordinul social-politic, economic, juridic,
al dezvoltãrii rurale, al protecþiei ºi conservãrii
solului, al protecþiei mediului, al valorificãrii
producþiei agricole, al tineretului de la sate
care tinde sã pãrãseascã satul.
Agricultura este cea mai veche ºi cea mai
mare întreprindere de producþie dupã glob
ºi  de ce nu  inclusiv din þara noastrã.
În fond, agricultura nu este altceva
decât o conlucrare a omului cu soarele.
Fotosinteza este procesul de bazã care
întreþine viaþa pe pãmânt. Prin fotosintezã
cuantele de energie ce vin de la soare sunt
transformate în energie chimicã, sub formã
de hidraþi de carbon, lipide, proteine,
vitamine, enzime etc. Potenþând procesul
de fotosintezã prin mãsuri tehnologice,
soiuri cu potenþial genetic de producþie
ridicat, îngrãºãminte, irigaþii, tratamente
fitosanitare, producþia agricolã la unitatea
de suprafaþã se poate dubla.
Problemele actuale ale agriculturii derivã
ºi din modul în care a fost gestionatã aceastã
ramurã economicã de producþie în ultimii
10 ani, de politica agrarã promovatã ºi de
legislaþia referitoare la acest domeniu. În
aceºti ultimi 10 ani, exploataþia agricolã a
suferit transformãri profunde, prin trecerea
de la marea exploataþie agricolã, la mica
exploataþie  de multe ori de subzistenþã la
exploataþia cu timp de muncã parþial, la
orãºeanul arendaº; cu tendinþa vãditã de a
reveni din nou la exploataþia mijlocie sau la
exploataþia mare de tip industrial.
Erorile fãcute în restructurarea
agriculturii se datoresc ºi faptului cã cei
care au pregãtit aceste reforme:
 Nu au þinut seama cã în ultimii 50 de
ani societatea a evoluat, raportul sat  oraº
s-a modificat radical, iar tehnologia
agricolã s-a schimbat, trecându-se de la
munca manualã ºi cu animale, la
mecanizare, chimizare, sisteme de
producþie de tip industrial ºi cã nu este cazul
sã ne întoarcem la sistemul de agriculturã
practicat înainte de 1948;

 Nu s-a luat în considerare modul cum a
evoluat agricultura din alte þãri din vestul
Europei ºi nici de acele tendinþe cãtre care ar fi
evoluat ºi exploataþiile agricole din þara noastrã,
dacã nu ar fi fost etapa socialistã, ºi anume,
cãtre exploataþia mijlocie de tip familial;
 Nu s-a luat în considerare faptul cã
agricultura nu este doar o ramurã de
producþie de bunuri necesare alimentaþiei
umane ºi industriei uºoare, ci este, în acelaºi
timp, un mod de viaþã, o entitate socialã,
economicã, culturalã ºi administrativã.
În etapa actualã, politica agrarã a þãrii
noastre trebuie sã se încadreze în politica agrarã
a Uniunii Europene, adicã a obiectivelor ºi
mecanismelor principale ale acestei politici,
ale etapelor ce trebuie parcurse, a reformelor
ºi a strategiilor privitoare la dezvoltarea în viitor
a politicii agrare comunitare.
Obiectivele majore ale Uniunii
Europene în domeniul agricol, conform art.
39 al Tratatului de la Roma (1957), constau
în: creºterea producþiei agricole, pentru a
asigura hrana unei populaþii în continuã
creºtere ºi ridicarea nivelului ei de trai;
asigurarea unui nivel de trai echitabil,
pentru comunitatea agricolã ruralã;
stabilizarea pieþelor agricole; asigurarea
unor preþuri rezonabile pentru producãtorul
agricol ºi pentru consumator; garantarea
unui suport financiar regulat pentru
producãtorul agricol.
Principiile fundamentale ale politicii
agrare a Uniunii Europene sunt: unicitatea
pieþii; preferinþa comunitarã; solidaritatea
financiarã.
Produsele agricole circulã liber, pe baza
competitivitãþii.
Pentru a evita scãderea preþurilor se
preconizeazã ca preþul comun sã fie în
general preþul din þara unde preþul de cost
al produsului este cel mai ridicat.
Preferinþa comunitarã înseamnã ca, în
interiorul Uniunii Europene, sã se dea
preferinþã preþurilor agricole realizate în
comunitatea europeanã.
(Continuare în pag. 2)

Consultaþii pentru studenþi

DESTINUL CREATOR AL OMULUI în viziunea lui BLAGA
Prof.univ.dr. Marin AIFTINCÃ

În una dintre cunoscutele sale lucrãri, Blaga
susþine cã O concepþie metafizicã despre misterul
cosmic, despre existenþã, despre lume ºi viaþã, îºi
meritã cu adevãrat numele, numai când poate sã
legitimeze într-un fel ºi lumea valorilor1. Este o
concluzie care îºi are temeiul chiar în miezul
sistemului sãu filosofic. Încercând sã demonstreze
singularitatea omului în univers, Blaga a înþeles cã
valoarea constituie o paradigmã a umanului ºi, ca
atare, nu poate fi evitatã de o veritabilã doctrinã
metafizicã. Teza lui venea într-un moment în care
axiologia se afirma ca un domeniu dintre cele mai
dinamice ale cercetãrii filosofice; un moment în care,
la noi în þarã, pe fondul augmentãrii disputelor
ideatice, Petre Andrei ºi Tudor Vianu elaboraserã
primele cãrþi de referinþã consacrate filosofiei valorii.
Fãrã îndoialã, gândirea axiologicã a lui Blaga se
circumscrie perfect sistemului sãu filosofic, ridicat
ca o monumentalã construcþie, spre a-ºi afirma
credinþa în destinul ºi poziþia unicã a omului în lume.
Cum explicã filosoful aceastã unicitate a fiinþei
umane? În viziunea lui Blaga, locul privilegiat deþinut
în Univers este rezultatul unei inexplicabile mutaþii
a structurilor biologice ºi a unei mutaþii ontologice,
prin care omul, spre deosebire de regnul animal, a
depãºit existenþa întru facticitatea imediatului ºi pentru
securitate, fiinþând într-un alt orizont, cel al misterului
ºi pentru revelare. Trãind în acest orizont, omul îºi
manifestã destinul lui specific ca o tentaþie permanentã

de a-ºi dezvãlui misterul în forma creaþiei valorice.
Aºadar, în opoziþie cu alte direcþii de gândire, care
cãutau izvorul valorilor, dincolo sau dincoace de om,
Blaga susþine, ºi adevãrul este de partea lui, cã fiinþa
umanã este centrul de genezã al tuturor valorilor. Ea
are astfel posibilitatea nu doar de a produce, ci ºi
de a crea o civilizaþie, variabilã sub raport stilistic
ºi istoric2. Valorificând aceastã ºansã, omul îºi afirmã
destinul faustic, ipostaziat în universul culturii.
La fel ca mulþi alþi cugetãtori ce l-au precedat,
Blaga a fost obligat sã se confrunte cu o interogaþie
fundamentalã, ºi anume: care este natura valorii? În
perspectivã istoricã, rãspunsul dat acestei întrebãri
a configurat, în mod definitoriu, o direcþie sau alta
de gândire în axiologie.
Existã o tradiþie instituitã de gândirea lui Platon, a
cãrui intuiþie genialã lumineazã ideile ca valori,
imaginate drept esenþe ale realitãþii ºi care pot fi
surprinse doar în chip spiritual, ele alcãtuind un
domeniu specific, în afara lucrurilor. În prelungirea
acestei orientãri, s-a formulat o teorie metafizicã, la
originea cãreia se aflã germanul Hermann Lotze, care,
despãrþind valoarea de realitate, vorbeºte de un imperiu
al valorilor (Reich der Werte). Teoria lui stã la temelia
absolutismului ºi obiectivismului axiologic modern.
O altã orientare, opusã celeia de care am vorbit,
o alcãtuiesc teoreticienii subiectivismului axiologic
(între care Meinong, Ehrenfels), care, adâncind
aspectele psihologice, considerã cã valorile sunt

expresii pure ale stãrilor subiective ale omului,
separându-le ºi ei de realitate3.
Acestea sunt douã tendinþe principale care s-au
impus în filosofia valorii. Fiind separate de o
distanþã enormã, între ele s-au interpus numeroase
interpretãri ºi nuanþe ideatice, dar fãrã a gãsi soluþia
optimã. Supunând criticii filosofice teoriile,
cristalizate în domeniul axiologiei, Blaga este de
pãrere cã acestea nu depãºesc aparenþele, pentru
cã radicalizeazã doar unele aspecte, fãrã justificarea
necesarã 4. De aceea, el îºi propune sã înlãture
conflictul dintre poziþiile teoretice amintite,
formulând un punct de vedere, care este tot de
esenþã metafizicã, dar de o indiscutabilã
originalitate, ceea ce îl aºeazã între autorii de
prestigiu din domeniul filosofiei valorii.
Care este punctul de vedere formulat de Blaga ?
Trebuie remarcat cã, în primul rând, concepþia
generalã metafizicã a filosofului cuprinde o serie de
elemente referitoare la finalitãþile ontologicemetafizice care se intersecteazã în modul cosmic
numit om, având o putere explicativã în raport cu
valorile. Dar nu cu toate; numai cu valorile spirituale,
de care se ocupã cu predilecþie Blaga. Astfel,
gânditorul croieºte fãgaºul dezvoltãrii teoretice,
pornind de la constatarea potrivit cãreia conºtiinþa
noastrã se afirmã într-un climat de valori5. Aceastã
aserþiune trimite la o temã fundamentalã pentru
axiologie, ºi anume, natura valorilor. Miºcându-se
într-un atare orizont axiologic, conºtiinþa însãºi face
distincþia între valori-terminus sau valori-scopuri,

cum le numeºte Vianu, ºi valori-mijloace. Valorile
din a doua grupã faciliteazã atingerea, realizarea
celor din prima grupã, cãrora Blaga le conferã
semnificaþia de valori supreme. Gânditorul stãruie
numai asupra acestor valori supreme, întrucât prin
ele sistemul sãu filosofic capãtã o justificare solidã.
În opinia lui Blaga, valorile-terminus nu se
afirmã niciodatã simplu, ca atare. În cursul afirmãrii,
ele dobândesc un miraj în plus; conºtiinþa le
atribuie o aurã specialã, ca existenþe obiective,
autonomie sau ca existenþe absolute. În procesul
devenirii lor, valorile-terminus primesc un spor de
accent, datoritã cãruia ele apar fie ca valori
obiective, fie ca valori de-sine-stãtãtoare sau
autonome, fie chiar ca valori absolute. Care este
rostul unui atare accent ? Blaga este de pãrere cã de
acest accent depinde puterea de antrenare a
conºtiinþei exercitatã de valoarea-terminus ºi, în
acelaºi timp, deplina intensitate a satisfacþiei, ce o
stârneºte realizarea valorii-terminus într-un «bun».
Prin urmare, valorile-terminus se afirmã în cadrul
conºtiinþei ca o lume obiectivã, care trebuie
realizatã pentru ea însãºi. Formulând aceastã tezã,
Blaga, deºi plaseazã geneza valorilor în interioritatea
individului, le fereºte de relativismul distructiv,
postulând obiectivitatea lor, dar un fel de
obiectivitate diferitã de cea de tip platonic. Mai exact
ar fi sã spunem cã Blaga susþine eternitatea ºi
universalitatea valorilor supreme, care nu se istovesc
în realizãrile valorice, în bunuri, fie ele ºi artistice.
(Continuare în pag. 5)
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Aceasta presupune: 1. înnoirea
cunoºtinþelor de istorie, cunoaºterea
noutãþilor ºi integrarea acestora în
ansamblul datelor cunoscute, care ºi-au
pãstrat valoarea, prezentarea procesului
istoric în lumina concluziilor ce se desprind
din noile date; 2. înnoirea concepþiilor
profesorului în ceea ce priveºte esenþa ºi
rolul istoriei în concertul obiectelor de
studiu, a reconsiderãrii metodelor de
transmitere, ca ºi în privinþa îndatoririlor
ce-i revin profesorului de istorie ca slujitor
al celei mai umane dintre ºtiinþe; 3.
folosirea mijloacelor moderne, pe care
tehnica contemporanã i le pune la dispoziþie
profesorului ºi care au valoare numai în
mãsura în care folosirea lor este adecvatã
ºi eficientã.
Pentru ca istoria sã þinã pasul cu
prezentul, un întreg sistem de perfecþionare
a cadrelor didactice este organizat. El
prevede, în afara activitãþilor organizate de

cercurile profesorilor de istorie sau care se
desfãºoarã sub auspiciile Casei Corpului
Didactic, obligativitatea profesorilor de
istorie de a urma din 3 în 3 ani cursuri de
specialitate, dar ºi de psihologie, pedagogie
ºi metodicã, prilej de adâncire a informaþiei
noi, ca ºi de dezbateri, de schimb de opinii
ºi de experienþã.
Societatea de ºtiinþe istorice din
România, care cuprinde marea majoritate
a profesorilor de istorie (peste 4 000
membri, organizaþi în 44 filiale ºi 42
subfiliale) se dovedeºte, la rându-i, un
mijloc important de informare a
profesorilor de istorie în domeniul
specialitãþii lor, de ridicare a nivelului
predãrii învãþãmântului istoriei, de
stimulare ºi îndrumare a muncii de
cercetare ºtiinþificã a membrilor ei.
Societatea de ºtiinþe istorice
organizeazã sesiuni ºtiinþifice, simpozioane
cu teme de specialitate, dezbateri metodicoºtiinþifice, cursuri (lectorate) de varã în
diferite centre din þarã, instructive excursii

documentare la monumentele istorice ºi de
artã, cãlãtorii de studii în strãinãtate.
Revista Societãþii de ºtiinþe istorice,
Studii ºi articole de istorie, este orientatã
spre necesitãþile învãþãmântului istoriei.
Conþinutul ei este conceput în concordanþã
cu programele ºcolare de istorie. Revista
se dovedeºte astfel un preþios ajutor pentru
profesor. Ei i se adaugã diferite materiale
didactice realizate ºi ele sub auspiciile
Societãþii de ºtiinþe istorice.
Universitãþile, care pregãtesc
profesorii, au în atribuþiile lor ºi creºterea
calificãrii acestora. Aceasta se realizeazã
prin obþinerea, pe bazã de examene ºi
elaborarea de lucrãri ºtiinþifice de istorie
sau de metodicã, a definitivatului în funcþia
de profesor, a gradului didactic II ºi I, ca ºi
a titlului ºtiinþific de doctor în istorie.
Modalitãþile folosite în perfecþionarea
învãþãmântului istoriei decurg din
preocuparea de a realiza, pe baza unei
concepþii unitare asupra întregului sistem
de învãþãmânt, structuri stabile, care sã
asigure atât cadrul, cât ºi climatul adecvat
perfecþionãrii continue a procesului
educaþional.
1. Bogdan Teodorescu, Reforma
învãþãmântului de istorie. Un nou început, în
Studii ºi articole de istorie, LXIII (serie nouã),
1997, p. 5-42.
2. Mihai Manea, Valenþele europene ale
istoriei (Anexã: Adunarea Parlamentarã a
Consiliului Europei  Sesiune ordinarã 1996.
Recomandarea nr. 1283/1996 privind istoria ºi
predarea istoriei în Europa), în Studii ºi articole
de istorie, LXIV (serie nouã), 1999, p.32-37.

Marile probleme
(Continuare din pag.1)

Solidaritatea financiarã înseamnã,
angajarea bugetului comunitar în domeniul
agricol prin Fondul European de Orientare
ºi Garantare Agricolã, care reprezintã peste
50 % din totalul cheltuielilor comunitare.
Rãmâne sã analizãm în ce mãsurã aceste
trei principii fundamentale se regãsesc în
politica agrarã a þãrii noastre, alãturi de alte
principii privind: reevaluarea potenþialului
de producþie al solului þãrii noastre pentru o
populaþie în continuã creºtere ºi pentru
ridicarea nivelului de trai; dezvoltarea ruralã;
producþie
agricolã
diversificatã,
multi-funcþionalã; pieþele agricole;
competitivitatea; profitul agricol; creditul
agricol ºi creditul funciar ipotecar; sprijinul
financiar al producãtorilor agricoli ºi prin
credite nerambursabile; cercetarea ºtiinþificã
adaptatã la criteriile Uniunii Europene.
Politica agrarã trebuie orientatã în viitor
spre o agriculturã multifuncþionalã, în mare
parte ea trebuie sã fie complementarã
agriculturii din þãrile Uniunii Europene.
Þara noastrã intrã în concurenþã cu
agricultura europeanã ºi americanã puternic
subvenþionate.
Trebuie sã se dea atenþie mai mare
dezvoltãrii culturilor de arbuºti fructiferi de
afin, zmeurã, de cãpºuni, de tutun, ca ºi
produselor legumicole realizate prin
metoda agriculturii organice sau biologice,
toate acestea constituind surse de produse
ce se cautã la export.
O altã problemã actualã pe care dorim
sã o semnalãm este legatã de terenul agricol
care este principalul mijloc de producþie în
agriculturã. Pãmântul este un dar al naturii,
el nu este creaþia nici a pãrinþilor noºtri ºi
nici a strãbunicilor. Cel care îl stãpâneºte
este obligat sã-l facã sã producã, el nu
trebuie lãsat pârloagã sau în paraginã.
Cel mai mare neajuns al agriculturii
româneºti pentru a deveni competitivã îl
constituie fãrãmiþarea excesivã a
proprietãþii funciare, în exploataþii mici, în
medie de 2,2 ha, formate la rândul lor din
5 16 parcele ºi care reprezintã 4,2 milioane
de exploataþii, pe o suprafaþã de 9 milioane
ha (60% din suprafaþa agricolã). Aceasta
este una din consecinþele aplicãrii Legilor
18/1991ºi 169/1997 care nu au prevãzut
nimic pentru protejarea marilor investiþii
tehnice fãcute în agriculturã din banii
þãrãnimii ºi nici sancþiuni pentru cei care
le distrug. Exploataþiile agricole mici, de
subzistenþã, limiteazã posibilitatea
investiþiilor în mijloace moderne de
producþie ºi, în primul rând, a mecanizãrii
lucrãrilor agricole, a aplicãrii irigaþiilor etc.
Un alt mare neajuns rezultat în urma
aplicãrii Legii 18/1991 îl constituie faptul cã
47% din terenul agricol retrocedat aparþine

Activitãþi practice cu studenþi
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moºtenitorilor cu domiciliu la oraºe, care au
alte ocupaþii ºi nu practicã agricultura.
Pentru sprijinirea creºterii suprafeþei
terenurilor exploataþiilor agricole, este
necesarã elaborarea unor acte legislative
ºi guvernamentale, ca de exemplu:
 Lege pentru comasarea ºi organizarea
amenajãrii teritoriului agricol;
 Lege pentru încurajarea ºi subvenþionarea agriculturii;
 Legea creditului funciar ipotecar.
Dupã 1990, toate þãrile europene foste
socialiste au privatizat proprietatea
funciarã, fãrã însã sã fãrâmiþeze
exploataþia sub o anumitã dimensiune.
Este o mare deosebire de concepþie între
proprietate ºi exploataþie agricolã.
Folosind experienþa europeanã în
restructurarea exploataþiilor agricole este
necesar sã se faciliteze ca terenurile
absenteiºtilor doritori sã le vândã, sau sã
le arendeze, sã se constituie în societãþi de
arendare, cu suprafeþe comasate de 200500 ha în zona colinarã ºi peste 1 000 ha în
zona de câmpie.
Considerãm cã este necesarã elaborarea
unui program naþional de reevaluare a
capacitãþii de producþie, restructurare ºi
organizare a teritoriului cu facilitãþi pentru
investiþii prin fonduri acordate de o Bancã
a Fondului Funciar.
O altã probelemã de actualitate este
dezvoltarea ruralã.
45% din populaþia þãrii trãieºte în mediu
rural.
34% din populaþia activã se ocupã cu
agricultura.
Asigurarea unui nivel de trai decent,
echitabil, pentru cei ce alcãtuiesc comunitatea
agrarã este o directivã a Uniunii Europene.
Adunarea parlamentarã a Consiliului Europei
a adoptat Recomandarea 1296/1996 cu
privire la Carta Europeanã a Spaþiului Rural.
Spaþiul rural al Europei reprezintã aproape
85% din suprafaþa sa totalã ºi afecteazã direct
sau indirect mai mult de jumãtate din
populaþia europeanã.
În România, spaþiul rural cuprinde
93,7% din suprafaþa þãrii, iar populaþia
ocupatã în agriculturã reprezintã peste 3,7
milioane persoane, ceea ce înseamnã 46%
din populaþie ºi 36% din totalul populaþiei
active. ªi la noi în þarã, cu tot ritmul intens
de industrializare ºi urbanizare ºi scãderea
populaþiei ocupate în agriculturã, spaþiul
rural a rãmas acelaºi. Importanþa vieþii
rurale, în noile condiþii ale creºterii
nivelului de trai, face ca problema
dezvoltãrii ºi amenajãrii spaþiului rural sã
capete o importanþã naþionalã.
Spaþiul rural, conform Cartei Europene
a Spaþiului Rural, cuprinde:
 satele ºi oraºele mici în care
majoritatea terenului este utilizatã pentru:

 agriculturã, silviculturã, acvaculturã
ºi pescuit;
 activitãþi economice ºi culturale ale
locuitorilor acestor zone (artizanat, servicii,
meºteºuguri, mica industrie);
 activitãþi agrare;
 amenajãri de zone pentru timpul liber
ºi distracþii (ºtranduri, stadioane, rezervaþii
naturale).
Spaþiul rural, cel neafectat de
industrializare ºi urbanizare, are o serie de
caracteristici proprii, privind structura
economicã a ocupaþiilor, a vieþii sociale ºi
culturale. Agricultura reprezintã coloana
vertebralã a ruralului, iar în zonele montane i
se alãturã ºi silvicultura ºi activitãþi de
exploatare ºi prelucrare a lemnului. În unele
zone montane, de litoral ºi deltã, predominante
pot fi ºi activitãþile agroturistice.
Agricultura ºi satul românesc
traverseazã o crizã profundã, ca urmare a
noului mod de exploataþie agricolã în care
þãranul are pãmânt, dar nu ºi mijloace
de producþie proprii, în care are loc o
îmbãtrânire a populaþiei active ºi o
migraþiune a tineretului de la sat spre oraº.
Se simte nevoia unui Program naþional,
regional ºi judeþean cu mãsuri organizatorice
ºi social-politice pentru dezvoltarea
comunitãþilor rurale, privind infrastructura ºi
realizarea unui echilibru în menþinerea ºi
conservarea caracterului naþional al spaþiului
ºi culturii rurale. Problemele de infrastructurã
privesc cãile de comunicaþii, aducþiunea de
apã potabilã, introducerea telefonului, faxului,
internetului, dezvoltarea unitãþilor ºcolare, a
unitãþilor sanitare, la care se adaugã sucursale
bancare, unitãþi de industrializare a materiilor
prime locale, unitãþi de valorificare a
produselor agricole, unitãþi de tip cooperatist
de aprovizionare a producãtorilor agricoli,
activitãþi social-culturale.
Dezvoltarea ruralã este strâns legatã ºi
de factorul uman. Existã tendinþa
tineretului de a pãrãsi satul, pentru un loc
de muncã la oraº, cu un salariu fix ºi douã
zile pe sãptãmânã libere. Trebuie acþionat
prin mãsuri stimulative ca tineretul sã
rãmânã la sat, în condiþiile îmbãtrânirii
populaþiei active ºi ale scãderii activitãþii
productive. Tineretului i se pot acorda
terenuri pentru locuri de casã din rezerva
comunalã. De asemenea, se pot folosi ºi alte
mãsuri practice în þãrile Uniunii Europene:
statul preia la cerere gospodãriile
persoanelor în vârstã contra unei pensii
viagere ºi, dupã moartea titularului
proprietãþii, o scoate la licitaþie ºi o acordã
tinerilor cu vârsta pânã la 35 de ani, cu studii
de profil, cu un credit ipotecar pe termen
lung. Un alt mijloc constã în acordarea de
credite nerambursabile pentru procurarea de
utilaje agricole sau pentru construcþii de
adãposturi pentru animale de producþie.

În sprijinul pregãtirii studenþilor
CURSURI ªI ALTE LUCRÃRI DIDACTICE
apãrute în anul 2001

în EDITURA FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE

FACULTATEA DE LIMBI ªI LITERATURI STRÃINE
Ion Dodu Bãlan
Toma Ion
Mihail Zamfira
Constantinescu Nicolae,
Dobre Alexandru
Cristea Teodora
Ceban Tamara
Ceban Tamara
Ciuchindel Luminiþa
Godeanu Oana
ªtefãnescu Bogdan
Bondrea Emilia
Lupu Janeta
Lãzãrescu George
Stãnescu Speranþa (coord.) ºi colectiv
Virsta Izolda
***

Istoria literaturii române. Epoca veche ºi premodernã (note de curs)
Morfologia limbii române
Limba românã în scrierile parenetice din Basarabia (1812-1865)
Etnografie ºi folclor românesc (note de curs), partea I
Structures signifiantes et relations sémantiques
Cours de lexicologie
Eléments de phonétique française
Relais narratifs dans la littérature française du moyen âge et de la renaissance
A brief Introduction to British Civilisation
Romanticism in and beyond History
Pragmasémantique de la correspondance commerciale
English practical course for intermediate students
Italia.Cultura e civiltá
Exerciþii de gramaticã generalã, vol.1
(Übungen zur deutschen Grammatik)
Istoria literaturii ruse din sec. XVIII-XIX. Vol.1
Analele Universitãþii SPIRU HARET, Seria Filologie, Limba ºi Literatura Românã,
nr. 2/2001

FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
Todea Septimiu Florian
Todea Septimiu Florian
Todea Septimiu Florian
Mureºan Elena, Paraschiv Ion Cãtãlin
Roman Dumitru, Ruginã Gheorghe
Petrescu Teodor, Deheleanu Ovidiu
Miu ªtefan
Tudusciuc Ion
Tudusciuc Ion
Negulescu Corneliu
Tatu Titus, Plocon Elena
Cãnãnãu Iulian

Metodica educaþiei fizice ºi sportive
Exerciþiul fizic în educaþie fizicã, sport ºi kinetoterapie
Teoria educaþiei fizice ºi sportului
Înotul utilitar - aplicativ ºi tehnici de vâslit
Metodica predãrii exerciþiilor de atletism (ediþia a II-a)
Fotbal - probleme de antrenament ºi joc
Fotbal - specializare
Gimnasticã acrobaticã
Gimnasticã artisticã sportivã
Baschet - baze generale ale teoriei ºi practicii jocului
Atletism
English for sports students

FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ
Popa Vasile Viorel ºi colab.
Popovici Valentin
Leau Traian
Ionescu Emanuela, ªerban Mihai
Avram A. Eugenia
Coman Sofia
Popa Vasile Viorel, Cîlmãu Florin

Bazele radiobiologiei. Radiobiologie
Etiomorfopatologie veterinarã
Propedeutica ºi tehnica chirurgicalã veterinarã
Biochimie animalã. Organizare molecularã ºi macromolecularã
Anatomie patologicã veterinarã specialã ºi diagnostic necropsic
Compendiu de parazitologie veterinarã
Semiologie veterinarã

TIB 2001 -

laborator pentru studenþii
Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior
Conf.univ.dr. Manuela EPURE
Continuând tradiþia participãrii la
târguri ºi expoziþii în cadrul ROMEXPO
SA, studenþii Facultãþii de Marketing ºi
Comerþ Exterior au amenajat ºi au
desfãºurat activitate de marketing în cadrul
standului de 12 mp la TIB'2001.
Activitatea de instruire practicã a
constituit ºi constituie una din preocupãrile
prioritare ale conducerii facultãþii. Astfel,
încã din 1998, s-a încheiat o convenþie
pentru activitatea de practicã cu SC
ROMEXPO SA, în fiecare an, studenþii
anilor II ºi III efectuând practica de
specialitate în cadrul manifestãrilor
expoziþionale din calendarul de manifestãri
gãzduite de SC ROMEXPO SA.
Anul acesta studenþii noºtri au activat
ca operatori de interviu în cadrul anchetelor
Departamentului de Marketing al Romexpo
SA privind modul în care este perceputã
imaginea diferitelor expoziþii de cãtre
vizitatorii români ºi strãini. Studenþii
facultãþii noastre au fost antrenaþi în
realizarea standului de promovare a
imaginii Universitãþii Spiru Haret, dar
ºi în realizarea anchetei Profilul
economistului de succes. Acest studiu a
apãrut ca o necesitate pentru determinarea
coordonatelor pieþei de muncã, segmentul
cerere-economiºti, specializãrile marketing
ºi management financiar-contabil.
Standul Universitãþii Spiru Haret,
amenajat special în cadrul Târgului
TIB'2001 a oferit spaþiul necesar pentru

desfãºurarea unor sondaje de opinii,
interviuri, anchete, discuþii, pe care
studenþii le-au realizat pe întreaga perioadã
a târgului. Aspectele abordate s-au
înregistrat într-o fiºã, iar cu ajutorul bazei
de date obþinute se vor putea mãsura
audienþa standului nostru, persoanele fizice
ºi juridice cu care se intrã în dialog,
propunerile fãcute, toate acestea fiind
procesate.
În acest fel, studenþii, îndrumaþi de
dascãlii lor, au efectuat o valoroasã
cercetare de marketing pe aceastã temã de
o mare actualitate - Profilul economistului
de succes - tânãr absolvent al Facultãþii
de Marketing ºi Comerþ Exterior, cu
ºanse reale de a fi angajat într-o unitate
economicã.
Urmãrind sã realizeze o imagine-portret
a unui economist competent, performant, pe
care orice firmã ar fi tentatã sã-l angajeze
imediat, cercetarea de marketing ºi-a propus
sã releve acele trãsãturi caracteristice, acele
calitãþi care ar putea proba o astfel de
pregãtire, dând rãspunsuri plauzibile la
posibile întrebãri, cum ar fi: ce criterii stau la
baza selecþiei candidaþilor, ce nivel de
cunoºtinþe teoretice ºi deprinderi practice
trebuie sã aibã tinerii economiºti, ce calitãþi
ale personalitãþii lor ar putea interesa mai
mult, ce abilitãþi n-ar trebui sã lipseascã din
procesul de instruire a lor? Fireºte,
informaþiile obþinute n-au constituit un scop
în sine, ci ele au fost organizate într-o bazã

de date, care vor permite identificarea
posibilitãþilor de plasare a absolvenþilor
Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior
ºi, în general, a facultãþilor cu profil economic.
Iniþierea cercetãrii a avut loc la prima
manifestare expoziþionalã din anul
calendaristic 2001, eºantionul de expozanþi
vizaþi fiind de circa 500 de firme româneºti
ºi strãine.
Dintre aspectele care au fãcut obiectul
cercetãrii putem aminti: gradul de implicare
a factorilor de decizie în activitatea de marketing a firmei, opþiunea privind angajarea
de economiºti cu (sau fãrã experienþã),
importanþa acordatã de angajator nivelului
de cunoaºtere a 1-2 limbi strãine de cãtre
candidat, nivelul instruirii teoretice de
specialitate, creativitatea candidatului,
perseverenþa, spiritul de observaþie º.a.
Ancheta urmãreºte segmentarea
populaþiei intervievate (firme, companii,
instituþii), în funcþie de dimensiunile
întreprinderilor, piaþa cãreia i se adreseazã,
notorietatea firmei, gradul de cunoaºtere a
concurenþei etc.
O datã cu prelucrarea informaþiilor în
baza de date, rezultatã în urma anchetei de
teren, se vor prezenta concluziile studiului
tuturor studenþilor din anii terminali ai
facultãþii noastre.
În acest fel, intenþionãm sã punem de
acord obiectivele strategice ale instruirii
teoretice ºi practice ale procesului de
învãþãmânt din facultatea noastrã, cu
cerinþele concrete ale actorilor" ce
acþioneazã pe piaþa forþei de muncã, posibili
angajatori ai absolvenþilor noºtri.
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Anul universitar 2001 - 2002 sub semnul calitãþii
Strategia instr
uirii
instruirii
în profil lar
g
larg
Prof.univ.dr. ªtefan LACHE
Decanul Facultãþii de Istorie

Culturã filosoficã solidã,
specializare complexã
Prof. univ. dr. Ioan N. ROªCA
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã

Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
este una din facultãþile importante ºi de
perspectivã ale Universitãþii Spiru Haret,
fiind acreditate de CNEAA în data de 18
iunie 2001. Este o facultate însemnatã ºi
de viitor prin chiar statutul ei actual, prin
specializarea complexã pe care o oferã
studenþilor ºi, deci, prin posibilitãþile
sporite ale viitorilor absolvenþi de a-ºi gãsi
un loc pe piaþa muncii, prin dotãrile
materiale de care dispune, prin valoarea
corpului sãu profesoral ºi, nu în ultimul
rând, prin faptul cã marea majoritate a
celor care o frecventeazã manifestã ºi
dorinþa ºi capacitatea de a corespunde
exigenþelor unui învãþãmânt de calitate,
realmente superior.
Ca urmare, îndatoririle cadrelor
didactice se ridicã ºi ele la cote valorice
din cele mai înalte, cãci a fi profesor la
Universitatea Spiru Haret înseamnã a onora
conceptul de profesor în condiþiile
deosebite oferite de Universitatea Spiru
Haret ºi, în particular, de facultatea al cãrei
membru eºti, în cazul dat, Facultatea de
Filosofie ºi Jurnalisticã.
Aºadar, a fi profesor  a preda cursuri
cât mai interesante, în cazul meu, unul de
filosofie modernã ºi unul de axiologie ºi
filosofia culturii. Având în vedere faptul cã
studenþii cãrora mã adresez se formeazã
potrivit exigenþelor unei specializãri
complexe, atât prin discipline filosofice, cât
ºi printr-un grup de materii jurnalistice,
urmãresc, pe de o parte, selectarea celor
mai importante probleme ºi idei,
indispensabile pentru formarea orizontului
teoretic actual, iar pe de altã parte, o
prezentare cât mai exactã, mai accesibilã
ºi mai atractivã a cunoºtinþelor, folosind

diferite mijloace didactice, din care nu
lipseºte nici dialogul. Am permanent în
vedere faptul cã, în fond, Universitatea
noastrã, ca alternativã la învãþãmântul de
stat, trebuie sã urmãreascã în cea mai mare
mãsurã sã predea cunoºtinþe vii, care sã
le permitã viitorilor absolvenþi sã dispunã
de competenþa necesarã ºi sã fie cât mai
competitivi pe piaþa muncii, astfel încât sã
câºtige competiþia pentru un loc de muncã
ºi sã se integreze din mers în viitoarea
lor profesiune. Cu alte cuvinte, în
activitatea didacticã desfãºuratã la Spiru
Haret trebuie sã-þi înnoieºti permanent
cunoºtinþele ºi sã-þi modernizezi mijloacele
de predare ºi seminarizare. În ce priveºte
aducerea la zi a informaþiei, atât cadrele
didactice, cât ºi studenþii avem avantajul
unei biblioteci care se îmbogãþeºte an de
an cu ultimele noutãþi în domeniu apãrute
pe piaþa cãrþii din þara noastrã, dupã cum
avem ºi posibilitatea informãrii prin Internet.
Cât priveºte utilizarea unor mijloace
moderne de predare ºi seminarizare, cele mai
multe din cursurile ºi seminariile de
jurnalisticã se desfãºoarã în cele trei
laboratoare ale facultãþii noastre (de radio,
de televiziune ºi de fotoziaristicã), dotate cu
cea mai modernã aparaturã. De asemenea,
în cadrul practicii jurnalistice, studenþii se
iniþiazã în tainele presei scrise sau audiovizuale atât prin ucenicia lor la revista
Opinia naþionalã sau la postul propriu de
televiziune naþional, universitar ºi cultural
România de Mâine, cât ºi prin repartizarea
la ziare centrale, sau la diferite posturi de
radio sau de televiziune.
A fi profesor  a te preocupa ºi de
îndrumarea activitãþii ºtiinþifice a
studenþilor. ªi în aceastã privinþã, facultatea
noastrã îi solicitã practic pe toþi, dacã ne
gândim cã, pentru student, un început al
cercetãrii îl constituie înseºi lucrãrile de
seminar (sau de semestru). Dar forma cea
mai propice a realizãrii acestei activitãþi o
reprezintã cele trei cercuri ºtiinþifice
înfiinþate în facultate (douã pe profil de
filosofie ºi unul de jurnalism), precum ºi
sesiunile ºtiinþifice anuale ale cadrelor
didactice ºi studenþilor, unde ºi unii ºi
ceilalþi se aflã din nou împreunã.
Finalmente, cea mai importantã cercetare
realizatã de fiecare student se concretizeazã
în lucrarea de diplomã. Absolvenþii au
posibilitatea de a opta pentru una din temele

fixate de profesori sau de a propune ei înºiºi
o temã, fie de filosofie, fie de jurnalisticã.
Pentru absolvent, munca sub îndrumarea
nemijlocitã a profesorului constituie o
experienþã intelectualã ºi umanã de neuitat,
aºa cum, pentru profesor, realizarea de cãtre
absolvent a unei veritabile cercetãri în
cadrul unei lucrãri de licenþã constituie una
din cele mai mari satisfacþii. Personal, am
condus în fiecare an un numãr însemnat de
lucrãri de diplomã ºi am avut bucuria
deosebitã a susþinerii lor cu succes.
A fi profesor  a te consacra ºi propriei
munci de cercetare ºtiinþificã ºi, în genere,
unei continue autoperfecþionãri. La
Universitatea Spiru Haret existã nu numai
cerinþa ca titularul fiecãrei discipline
sã-ºi publice cursul corespunzãtor, ci ºi
condiþiile tipãririi acestuia prin editura ºi
tipografia Fundaþiei România de Mâine.
În ce mã priveºte, în cursul lunii august
am predat editurii manuscrisul integral al
cursului de Introducere în axiologie, iar
ceva mai târziu urmeazã sã predau partea
a doua a manualului de Filosofie modernã.
Unele cercetãri le valorificãm publicistic
ºi prin studii reunite în revista Analele
Universitãþii «Spiru Haret», Seria Studii
filosofice ºi Seria Jurnalisticã. În plus, prin
postul de televiziune România de Mâine,
avem ºi posibilitatea tehnicã  pe care ºi
eu ºi colegii mei trebuie s-o folosim mai
mult în viitor  de a realiza prezentarea
uneia sau alteia din disciplinele de
învãþãmânt în câte un ciclu de teme ºi
probleme esenþiale, o nouã modalitate de
a ne adresa mai ales studenþilor de la
cursurile cu frecvenþã redusã, dar nu numai
lor. Totodatã, va trebui sã fim mai prezenþi
ºi în alte emisiuni cu caracter culturalºtiinþific ale postului tv.R.M.
Pe viitor, în planurile de cercetare
ºtiinþificã ale catedrelor facultãþii vom
include ºi teme interdisciplinare, în
realizarea cãrora vom colabora ºi cu alte
facultãþi ale Universitãþii Spiru Haret sau
ºi cu alte instituþii de învãþãmânt ºi de
cercetare. De altfel, atât pe linia
învãþãmântului, cât ºi în direcþia cercetãrii
ne propunem o largã deschidere, inclusiv
spre universitãþi din strãinãtate. Deja avem
unele schimburi de experienþã, pe care vrem
sã le extindem atât în rândul cadrelor
didactice, cât ºi în cel al studenþilor.

Pentr
u un spor
t integrat
Pentru
sport
rigorilor ºtiinþifice
Prof. univ. dr. Septimiu Florian TODEA
Decanul Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
a Universitãþii Spiru Haret va marca anul
viitor un deceniu de la înfiinþare. În aceastã
perioadã, facultatea s-a dezvoltat continuu
fiind, în prezent, una dintre cele mai
reprezentative unitãþi academice specifice
domeniului culturii fizice din þara noastrã.
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
este acreditatã ºi funcþioneazã cu toate cele
trei specializãri specifice domeniului:
educaþie fizicã ºi sport, kinetoterapie ºi
educaþie fizicã ºi management în sport, fapt

posibil, datorat, în primul rând, condiþiilor
asigurate de Fundaþia România de Mâine,
de Universitatea Spiru Haret.
Un rol de o anumitã ºi nuanþatã
însemnãtate revine tradiþiei ºi doctrinei
educaþiei fizice ºi sportului românesc,
sedimentate de-a lungul ultimelor douã
secole. Elocvent, în acest plan, este faptul
cã, facultatea noastrã poartã numele de
rezonanþã naþionalã pentru ºtiinþa ºi cultura
româneascã, a lui Spiru Haret, om de carte
ºi om politic, care este un predecesor, un
ctitor al educaþiei fizice ºi sportului ºcolar,
al formãrii ºi perfecþionãrii cadrelor de
specialitate, al creerii reþelei de competiþii
sportive ale elevilor ºi al introducerii oinei,
sport naþional (asemãnãtor baseballului), în
planul de învãþãmânt ºi al programelor
didactice ale ºcolii secundare ºi normale
româneºti de la sfârºitul secolului al XIXlea ºi începutul secolului al XX-lea.
Redeschiderea învãþãmântului superior
particular ºi în domeniul culturii fizice a

implicat elaborarea, de cãtre Fundaþia
România de Mâine ºi Universitatea Spiru
Haret, a unei strategii ºi gândiri
manageriale, în concordanþã cu obiectivele
didactice ºi nevoile reale reclamate de
îndeplinirea lor unitarã ºi oportunã.
Formarea profesorilor, antrenorilor ºi
specialiºtilor în domeniul educaþiei fizice
ºi
sportului,
kinetoterapiei
ºi
managementului sportiv impunea ºi
preocuparea pentru existenþa unei baze
materiale diversificate ºi specifice,
neîntâlnite în alte procese de formare a altor
profiluri de specialiºti.
Legitãþile învãþãrii motrice solicitã
inexorabil o îmbinare a amfiteatrelor ºi a
laboratoarelor cu spaþiile largi ºi deschise
ale terenurilor superdimensionate de
prevederile regulamentare ale jocurilor
colective ºi atletismului, cu o întreagã
tipologie de sãli ºi bazine, dotate cu
aparaturã specificã. Aceastã cerinþã a
început sã-ºi gãseascã o rezolvare la

Facultatea de Istorie, asemeni celorlalte
unitãþi de învãþãmânt ale Universitãþii Spiru
Haret, beneficiazã ºi în noul an de
învãþãmânt, 2001-2002, de condiþii optime
pentru a-ºi desfãºura activitatea didacticã
ºi de cercetare ºtiinþificã. Fructificând din
plin aceste condiþii, facultatea îºi propune
sã asigure studenþilor sãi o temeinicã
pregãtire de specialitate ºi un larg orizont
cultural, astfel încât, o datã cu încheierea
studiilor ºi obþinerea licenþei, sã poatã face
faþã cu competenþã ºi dãruire nobilei
profesiuni de istoric.
Facultatea de Istorie a Universitãþii Spiru
Haret este autorizatã sã funcþioneze prin
Hotãrârea Guvernului României nr.294/16
iunie 1997 (Monitorul Oficial, Partea I,
nr.130/25 iunie 1997), reconfirmatã prin
Hotãrârea de Guvern nr.696/17 august 2000
(Monitorul Oficial, Partea I, nr.397/24 august
2000). În întreaga sa activitate didacticã,
metodicã ºi cercetare ºtiinþificã, Facultatea
de Istorie respectã întocmai criteriile ºi
standardele de evaluare academicã, prevãzute
de Legea 88/1993 privind acreditarea
instituþiilor de învãþãmânt superior ºi
recunoaºterea diplomelor.
O particularitate a studiilor la
Facultatea de Istorie a Universitãþii Spiru
Haret constã în atenþia deosebitã pe care o
acordã  concomitent cu instruirea în
problemele fundamentale ale specializãrii
 aprofundãrii cunoaºterii valorilor
civilizaþiei moderne ºi contemporane,
naþionale ºi universale. Avem mereu în faþã
misiunea ce revine ºtiinþei istorice de a
pune în luminã adevãrul ºi de a-l cultiva,
de a contribui la realizarea idealului
educaþional al învãþãmântului, întemeiat pe
tradiþiile umaniste, pe valorile democratice,
pe aspiraþiile de progres ºi bunãstare a
societãþii româneºti.
Planul de învãþãmânt al facultãþii este
adecvat la criteriile de performanþã.
Disciplinele obligatorii au în vedere
însuºirea de cãtre studenþi a cunoºtinþelor
de bazã, specifice istoriei, din antichitate
pânã în zilele noastre. Disciplinele
opþionale
(de
specialitate
ºi
complementare) ºi cele facultative se
studiazã, de regulã, în penultimul ºi ultimul
an de studii ºi sunt menite sã asigure
aprofundarea cunoºtinþelor în vederea
elaborãrii lucrãrii de licenþã.
Facultatea oferã studenþilor sãi
posibilitatea instruirii în domenii precum,
arheologia, arhivistica, demografia,
muzeologia ºi muzeografia istoricã,
paleografia, istoria religiilor, istoria artelor,
limbile izvoarelor istorice (latina, greaca),
numismatica, epigrafie, biblioteconomie,
informaticã etc.

Practica de specialitate, care deþine un
loc important în procesul didactic, se
desfãºoarã la staþiuni ºi situri arheologie,
inclusiv la ºantierul arheologic propriu al
facultãþii, iar practica arhivisticã,
documentarã ºi bibliograficã, în arhivele
naþionale ºi judeþene în biblioteci ºi muzee
de profil.
Facultatea acordã o atenþie specialã
pregãtirii psihopedagogice ºi metodice a
studenþilor. Aceasta se realizeazã prin
parcurgerea disciplinelor din Planul de
învãþãmânt al Departamentului pentru
pregãtirea Personalului Didactic 
Psihologia educaþiei, Pedagogie, Metodica
predãrii istoriei, Practica pedagogicã,
Sociologia educaþiei, Management
educaþional. În urma promovãrii
examenelor ºi a colocviilor aferente
disciplinelor psihopedagogice ºi metodice,
absolvenþii facultãþii primesc certificate
care atestã dreptul de a funcþiona în calitate
de cadre didactice.
Studenþii Facultãþii de Istorie dau
dovadã de interes ºi de multã preocupare
pentru a se pregãti cât mai bine pentru
viitoarea lor profesiune. Ei participã, în
mod activ, la seminarii ºi dezbateri, la
practica de specialitate ºi cea pedagogicã,
la manifestãrile ºtiinþifice ale catedrei de
specialitate. În anul de învãþãmânt care s-a
încheiat, majoritatea studenþilor au
promovat examenele ºi celelalte forme de
evaluare a cunoºtinþelor cu medii bune ºi
foarte bune. Rezultate notabile au obþinut
la examenul de licenþã promoþia 2001 a
facultãþii, procentul de promovare fiind de
peste 90%. La acest examen, susþinut
alãturi de colegii lor de la Facultatea de
Istorie a Universitãþii Bucureºti, absolvenþii
noºtri, în marea lor majoritate au reuºit cu
medii între 8 ºi 10.
Facultatea de Istorie a Universitãþii
Spiru Haret este onoratã de un prestigios
corp profesoral alcãtuit din cadre didactice
titularizate în învãþãmântul superior. Toþi
titularii de cursuri posedã titluri ºtiinþifice
de doctor, unii dintre ei sunt membri ai
Academiei Române ºi ai altor instituþii
academice din strãinãtate, având rezultate
remarcabile în viaþa ºtiinþificã, fiind autori
de tratate ºi lucrãri de specialitate de largã
apreciere pe plan naþional ºi internaþional.
Titularii de discipline fundamentale,
profesori ºi conferenþiari, pe care îi vom
menþiona în ordine alfabeticã sunt: Ligia
Bârzu (Istorie anticã universalã), Damian
Hurezeanu (Istoriografie generalã ºi
româneascã), Nicolae Isar (Istoria modernã
a Românilor), Ioan Scurtu (Istoria
contemporanã a Românilor, Mioara Turcu
(Preistorie generalã ºi Arheologie),

Constantin Vlad (Istoria relaþiilor
internaþionale), Gheorghe Zbuchea (Istoria
medie universalã). Cadrele didactice tinere,
provenite în ultimii ani prin concurs în
corpul profesoral al facultãþii, au probat
reale calitãþi pentru cariera universitarã.
Facultatea de Istorie desfãºoarã o
bogatã ºi semnificativã activitate de
cercetare ºtiinþificã ºi publicisticã. O bunã
parte a acestei activitãþi este valorificatã în
manuale, cursuri universitare, crestomaþii
ºi alte materiale didactice puse la îndemâna
studenþilor, a profesorilor de istorie din
învãþãmântul preuniversitar, a publicului
larg iubitor de carte de istorie. Cele mai
noi manuale elaborate de profesorii
facultãþii sunt cele de Istorie modernã a
românilor, Istoriografia generalã ºi
româneascã, Relaþii internaþionale în epoca
modernã. Sunt în curs de elaborare pentru
a fi tipãrite la Editura Fundaþiei România
de Mâine manuale ºi alte instrumente de
lucru din domeniile Preistoriei ºi filosofiei
Istoriei antice a românilor, Istoriei
medievale universale, Istoriei contemporane a românilor, Istoriei românilor din afara
graniþelor României ºi alte lucrãri de
specialitate.
O realizare importantã a Facultãþii constã
în editarea de reviste Analele Universitãþii
Spiru Haret, Seria Istorie, publicaþie de
profil, care se bucurã de atenþia studenþilor
ºi a cadrelor didactice, a tuturor celor care
preþuiesc istoria ºi învãþãmintele ei. Pânã în
prezent au apãrut douã numere de revistã ºi
este pregãtit sã fie publicat cel de-al treilea
numãr. Studiile, articolele ºi comunicãrile
ºtiinþifice apãrute în reviste, sunt întregite
de studii documentare, informaþii referitoare
la viaþa ºtiinþificã ºi universitarã, recenzii ºi
note de lecturã, atât de necesare studenþilor
ºi tuturor celor interesaþi de literatura
istoricã, de noile orientãri în istoriografia
româneascã ºi universalã.
Emoþiile ce ne încearcã la începutul
noului an de învãþãmânt nu ne împiedicã sã
examinãm cu luciditate activitatea desfãºuratã
pânã în prezent ºi sã observãm neîmplinirile.
Dimpotrivã, suntem preocupaþi pentru a gãsi
noi cãi ºi mijloace de perfecþionare a tuturor
verigilor procesului didactic, pentru a spori
contribuþia facultãþii la realizarea misiunii ºi
obiectivelor Universitãþii Spiru Haret ºi ale
Fundaþiei România de Mâine privind
dezvoltarea învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii.

Universitatea Spiru Haret. Astfel, în
prezent, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport are un sediu propriu, dotat cu mai
multe sãli, laboratoare ºi cabinete metodice,
de specialitate, specifice domeniului
educaþiei fizice, sportului ºi kinetoterapiei
la care se adaugã, din acest an, ºi modernul
Complex sportiv studenþesc al Universitãþii
Spiru Haret care permite desfãºurarea
optimã a activitãþilor la mai multe ramuri
sportive: fotbal, baschet, handbal, volei,
tenis de câmp, badminton, oinã ºi rugby.
Valoarea acestor investiþii numai pentru
facultatea noastrã se ridicã, pânã în prezent,
la mai multe miliarde de lei, ceea ce a
însemnat numeroase investiþii pe care nici
o altã instituþie similarã particularã sau de
stat nu le-a fãcut.
Continua dezvoltare a facultãþii,
prestigiul de care se bucurã în lumea
sportului, într-un cuvânt, realitãþile din
facultatea noastrã explicã creºterea ritmicã
a fluxului de studenþi. Cu fiecare an
universitar, numãrul acestora a crescut, iar
în prezent, cursurile sunt urmate de aproape
900 de studenþi, foarte mulþi dintre aceºtia
fiind sportivi de performanþã ai þãrii
noastre, componenþi ai loturilor
reprezentative ale României, la: atletism,
fotbal, handbal, tenis, polo, lupte, arte
marþiale, judo, rugby, nataþie, ciclism,
volei, tenis de masã ºi tir. Printre studenþii
facultãþii se numãrã campioana olimpicã
ºi fostã recordmenã mondialã la atletism,
Aniºoara Stanciu Cuºmir; tripla campioanã
europeanã la tir, Maria Macovei; fotbaliºtii
Lincar, Paraschiv de la Steaua, Mazilu,
Lazãr, Niþã Viorel de la Sportul Studenþesc;
Mãldãrãºan, Niþã, ªoavã, de la Clubul de
fotbal Rapid; Zamfir Alexandru de la
Dinamo Bucureºti ºi mulþi alþii. De altfel,
cursurile anului I, în acest an, vor fi urmate
de peste 100 de noi sportivi de performanþã,
dintre care aproape 40 sunt componenþi ai
loturilor naþionale ale României.
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
a fost absolvitã pânã în prezent de 6
promoþii, iar peste 95% dintre absolvenþi
au trecut cu succes examenul de licenþã.
În prezent, corpul profesoral al
facultãþii noastre se situeazã în elita

specialiºtilor români. Cele 49 cadre
didactice care predau în Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii
Spiru Haret asigurã un raport didactic
eficient între numãrul cadrelor didactice ºi
al studenþilor (18 studenþi pentru fiecare
specialist cuprins în statul de funcþii).
Valorificând experienþa cadrelor
didactice, cunoscând cererea exprimatã pe
plan naþional ºi continental, privind profilul
specialiºtilor solicitaþi cu prioritate de
realitãþile actuale ale ºcolii, ale sportului
de performanþã, ale instituþiilor de refacere
ºi recuperare ºi ale conducerii marilor
cluburi ºi unitãþi sportive din þara noastrã
s-au conceput planuri de învãþãmânt care
s-au îmbunãtãþit continuu.
Esenþa pedagogicã a proceselor ºi a
metodelor de acþionat, implicaþiile ºi
efectele de naturã biologicã (morfologie,
biomecanicã, fiziologie, biochimie),
psihologicã, pedagogicã ºi sociologicã,
organizatoricã, explicã structura ºi
compoziþia planurilor de învãþãmânt ale
facultãþilor ºi specializãrilor ei.
Pregãtirea fundamentalã se realizeazã
prin studierea disciplinelor umaniste, a
disciplinelor biologice ºi medico-sportive.
Beneficiind de baza materialã asiguratã
de cãtre Fundaþia România de Mâine, de
Universitatea Spiru Haret, studenþii
facultãþii sunt instruiþi ºi în folosirea,
utilizarea în activitatea sportivã, a
tehnologiei bazatã pe informaticã, pe
tehnica de calcul. De asemenea, orizontul
de cunoaºtere, de instruire a studenþilor este
asigurat ºi de studierea unor discipline ca:
sociologie, management, marketing, limbi
strãine etc, beneficiind pentru aceasta de
sprijinul facultãþilor de profil din cadrul
Universitãþii Spiru Haret.
Începând cu noul an universitar se va
acorda toatã atenþia introducerii ºi în
facultatea noastrã a Sistemului Naþional al
Creditelor de Studii, corespunzãtor
experienþei internaþionale ºi care faciliteazã
echivalarea studiilor din þara noastrã cu cele
din alte þãri.
Pe lângã activitatea didacticã ºi
educativã, activitatea de cercetare ºtiinþificã
constituie una din misiunile facultãþii.

Astfel, toate cadrele didactice sunt
angrenate în aceastã activitate prin planuri
anuale de cercetare de interes naþional sub
raport metodologic, organizatoricmanagerial. Planurile prevãd teme
individuale ºi predominant colective, unele
cu caracter longitudinal, vizând diferite
sisteme de evaluare a dezvoltãrii somatice
ºi motrice ale tinerei generaþii în creºtere,
ameliorarea condiþiei sale fizice ºi psihice.
Se efectueazã programe de cercetare în
colaborare cu specialiºtii Centrului
Naþional de Cercetãri pentru Problemele
Sportului, al Ministerului Tineretului ºi
Sportului ºi cu Institutul Naþional de
Medicinã Sportivã, activitatea finalizânduse pânã în prezent, prin organizarea a 6
sesiuni de comunicãri ºtiinþifice, unde au
fost prezentate peste 250 de comunicãri
ºtiinþifice.
Avuþia intelectualã a facultãþii s-a mãrit
considerabil în ultimii ani cu ajutorul
Editurii Fundaþiei România de Mâine, care
a editat pânã în prezent 55 cãrþi ºi cursuri
universitare de specialitate, caiete ºi
îndrumare metodice, specifice domeniului
culturii fizice.
Pentru folosinþa studenþilor ºi cadrelor
didactice, biblioteca facultãþii are, în
prezent, în fondul ei peste 6000 volume
cãrþi, lucrãri metodice de specialitate, fapt
ce a permis mãrirea sursei bibliografice a
studiului individual ºi al celui necesar
elaborãrii referatelor prezentate în
seminarii sau a lucrãrilor de licenþã.
Facultatea mai dispune din acest an, de o
videotectã ce cuprinde casete video, CDuri, diapozitive, înregistrãri video ale
marilor competiþii sportive oficiale (Jocuri
Olimpice, Campionate Mondiale,
Campionate Europene etc.).
Beneficiind de sprijinul generos,
constant ºi motivat de fapte, dat de Fundaþia
România de Mâine, de Universitatea Spiru
Haret ºi de nãzuinþele celor ce lucreazã,
gândesc ºi se preocupã, se poate spera ºi
afirma cã Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport are o prezenþã convingãtoare ºi, mai
ales, un viitor care o va plasa în elita
învãþãmântului de specialitate din România
deceniilor urmãtoare.
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1871 - 2001: 130 de ani de la naºterea lui Nicolae IORGA

SIMBOL AL CONªTIINÞEI ROMÂNEªTI

Anul 2001 a marcat, la 5 iunie, împlinirea a
130 de ani de la naºterea lui Nicolae Iorga ºi, la
28 noiembrie, va marca 61 de ani de la moartea
sa de martir. Trupul neînsufleþit al savantului,
ciuruit de gloanþe ºi cu lovituri de topor aplicate
în zona cranianã, a fost gãsit în dimineaþa zilei
de 28 noiembrie pe marginea unui drum de þarã
ºi primii care au aprins lumânãri la cãpãtâiul
bãtrânului, doborât de crima cutremurãtoare a
unor nemernici rãmaºi nepedepsiþi, au fost
truditorii pãmântului din localitatea învecinatã,
Strejnic. Aceste fãclii erau un omagiu simbolic
adus de niºte modeºti muncitori celui mai mare
muncitor al culturii noastre naþionale, titanul
literelor româneºti, creatorul de geniu a cãrui
operã scrisã însumeazã 1250 de cãrþi ºi peste
25.000 de articole. Nu împlinise încã 70 de ani,
dar era în plinã forþã creatoare, lucra la o
monumentalã sintezã a istoriei universale ºi la
aflarea veºtii despre moartea sa, numeroase
academii ºi universitãþi din lumea întreagã, unde
savantul român fusese omagiat cu titlul de
Doctor Honoris Causa sau Membru de Onoare,
au arborat drapelele în bernã. România ºi, alãturi
de ea, întreaga umanitate pierdea pe cel mai
mare spirit enciclopedic de facturã modernã,
cunoscãtorul profund al mai multor culturi
europene ºi extraeuropene, democratul autentic
ºi luptãtorul nepereche pentru respectarea
drepturilor fundamentale ale omului, dar ºi ale
naþiunilor, ale statelor naþionale în cuprinsul
cãrora el vedea condiþia optimã de înflorire a
culturii ºi civilizaþiei pe planeta Pãmânt. Pentru
cã Nicolae Iorga este un precursor al unitãþii
europene, înfãptuitã prin aportul, de pe poziþii

egale, al tuturor þãrilor ºi prin respectarea strictã
a identitãþii lor naþionale. Aºa se face cã unitatea
ºi solidaritatea naþionalã, realizate prin muncã,
prin creaþie ºi prin sacrificiul de sine, au
constituit crezul sãu de o viaþã ºi în falanga de
aur a luptãtorilor care au pregãtit ºi au înfãptuit
idealul României Mari, Nicolae Iorga ocupã,
incontestabil, locul de frunte ºi constituie un
strãlucit model în succesiunea generaþiilor.
Rigorile ºi armoniile unei mari vocaþii
Nicolae Iorga vine pe lume la 5 iunie
1871, în casa pãrinteascã din oraºul Botoºani,
strada Copoului. Tatãl sãu, Nicu Iorga, era
avocat cu clientelã ºi subprefect la ªtefãneºti,
iar mama, Zulnia Iorga, cunoºtea bine limba
francezã din care a fãcut trei modeste
traduceri ºi o antologie. Rãmasã vãduvã la
numai 34 de ani, în 1876, când avocatul Nicu
Iorga se stinge din viaþã, Zulnia Iorga s-a
consacrat creºterii celor doi fii ai sãi, Nicolae
ºi George (n.1873). La vârsta de 5 ani, când
rãmâne orfan de tatã, Nicolae Iorga vorbeºte
ºi citeºte curent franþuzeºte (la vârsta aceea
am dovedit fiicei farmacistului cã pot citi
direct în româneºte un text francez  îºi va
aminti el, mai târziu, în monumentala lui
lucrare autobiograficã O viaþã de om). La
vârsta de 6 ani, copilul Nicolae Iorga citeºte,
cãrã îndemnul nimãnui, Fabulele lui Florian,
Orientalele lui Hugo, precum ºi Letopiseþele
lui Kogãlniceanu. Între anii 1877-1881
urmeazã ºcoala primarã Marchian din
Botoºani (Eu n-am învãþat a ceti ºi scrie;

Sfaturile testamentare
ale MARTIRULUI
A apãrut de curând volumul Sfaturi pe întunerec, care cuprinde toate
conferinþele rostite de Nicolae Iorga la microfonul Radiodifuziunii
Române ºi al cãror text s-a pãstrat. Volumul a apãrut la Editura Casa
Radio, sub egida Societãþii Române de Radiodifuziune ºi reprezintã un
eveniment cultural de însemnãtate majorã, dat fiind faptul cã inaugureazã
noua colecþie, Biblioteca Radio, Seria Magister, ºi are caracter de ediþie
criticã, însoþit de note, comentarii, bibliografie de Valeriu Râpeanu ºi
Sanda Râpeanu. Studiul introductiv, semnat de Valeriu Râpeanu, probeazã
ºi de astã datã cã autorul este cel mai bun specialist al nostru în creaþia,
preponderent culturalã, a lui Nicolae Iorga, cã este cercetãtorul avizat ºi

sagace al tuturor izvoarelor de informaþie cu privire la activitatea
multilateralã desfãºuratã de cel mai mare enciclopedist al Europei
secolului al XX-lea, cum începe sã fie considerat românul Nicolae Iorga.
Saltul valoric de la ediþiile precedente la cea de faþã este ilustrat ºi de
faptul cã noul volum de 768 pagini, tipãrit în condiþii grafice superioare,
include un numãr de 50 conferinþe care n-au fost strânse pânã acum în
volum, deºi ele au o valoare de chintesenþã testamentarã a gândirii lui N.
Iorga, fiind concepute ºi rostite în ultimul deceniu de viaþã al istoricului,
(1931-1940). Deceniu de mare dramatism ºi zguduiri, cu agresiuni
antiromâneºti de proporþii, la capãtul cãrora însuºi Nicolae Iorga a cãzut
jertfã, pecetluind cu moartea sa de martir nu numai al neamului românesc,
ci ºi al ideilor de justiþie, democraþie ºi de adevãr, jurãmântul sacru, adresat
urmaºilor, întru înfãptuirea ºi apãrarea României reîntregite. Fragmentele
pe care le reproducem au o profundã valoare resurecþionarã ºi ele probeazã
o datã mai mult cã Nicolae Iorga este unul dintre eternii contemporani ai
succesivelor generaþii de români. (M.I.)

sunt lucruri care mi-au venit de la sine. Numi aduc aminte de nici un ceas de pregãtire
pedagogicã pentru a descoperi literele ºi
a le îmbina în silabe, care pe urmã sã-mi dea
cuvântul). Era în clasa a IV-a primarã, când
învãþãtorul sãu îi oferã posibilitatea sã þinã
întâia sa lecþie de istorie, în faþa colegilor
(numit monitor, am fãcut de pe catedrã întâia
lecþie de istoria neamului meu). În anul 1881
este înscris în clasa I a Liceului din Botoºani
ºi începând cu clasa a II-a dã meditaþii, iar cu
primii bani astfel câºtigaþi o ajutã pe mama
sa ºi îºi cumpãrã primele cãrþi. În vara anului
1884 publicã primele sale articole privind
politica lui Bismark, iar în anul 1885 are deja
faima cã ºtie mai multã elinã, latinã ºi francezã
decât profesorii sãi. În 1886 are loc primul
debut în publicistica literarã. În acelaºi an,
Iorga este eliminat din liceu pentru motive
de subordonanþã, dar toamna se înscrie la
Liceul Naþional din Iaºi unde faima elevului
genial cucereºte rapid oraºul. În anul 1887
este iarãºi eliminat din ºcoalã, dar în toamna
anului 1888 trece cu mare succes
bacalaureatul ºi la 27 septembrie se înscrie la
Facultatea de litere a Universitãþii din Iaºi,
secþia de istorie ºi literaturã. Cu sprijinul
istoricului A.D.Xenopol i se admite sã-ºi
susþinã licenþa dupã numai un an de
frecventare a cursurilor. La 1 aprilie 1890 este
numit, prin concurs, profesor de latinã la
Liceul din Ploieºti, iar la examen este
remarcat de Al.Odobescu cu ajutorul cãruia
obþine o bursã academicã ºi la 19 octombrie
pleacã la Paris unde urmeazã cursurile la
Ecole pratique des Hautes Etudes, secþia de
istorie ºi filologie. În anul 1891 colaboreazã
la Enciclopedia francezã. Colaboreazã, de
asemenea, la Revue historique ºi face cãlãtorii
de studii la Londra ºi Roma. La 25 iunie i se
conferã titlul de elev diplomat al institutului
amintit, iar la începutul anului 1893 se înscrie
la Universitatea din Berlin, apoi la cea din
Leipzig unde la 6 iunie este admis la doctorat
pe care-l ºi susþine la data de 4 august. În 1894
se întoarce la Bucureºti ºi ocupã prin concurs
cariera de istorie universalã de la Facultatea
de litere a Universitãþii din Bucureºti.
Mentor spiritual prin excelenþã
De la vârsta de 23 de ani, când
îmbrãþiºeazã catedra universitarã, ºi pânã în
pragul morþii, Nicolae Iorga a fost cel mai
mare ºi cel mai stimat profesor al Universitãþii
din Bucureºti, decan ºi rector al acesteia. De
fapt, Nicolae Iorga a fost nu numai cel mai
strãlucit profesor al Universitãþii din
Bucureºti, a fost PROFESORUL prin
excelenþã, cel care a dus pe culmi încã
neatinse aceastã magistraturã a vieþii
româneºti. Cursurile sale erau fascinante, iar
la lucrãrile de seminar era apropiat de studenþi

State
ºi naþiuni

[...] Nici un imperiu, aceasta o spune istoria, fie cã el a pornit din
acþiunea unui om de geniu, care se chema în secolul al XIII-lea
mongolul Genghis-Han, sau la începutul secolului al XIX-lea 
împãratul Napoleon, fie cã a rezultat, ca în cazul imperiului roman,
dintr-o cerere generalã cãtre pace, pe care n-o putea da decât puterea
statului unic, n-a putut sã dãinuiascã. Naþiunea imperialistã, în mãsura
în care cucereºte, îºi slãbeºte însãºi baza ei naþionalã: oricât s-ar lupta
sã pãstreze rasa, aceasta se amestecã, se contamineazã ºi, dacã nu
este vorba de trup, sufletul însuºi se influenþeazã, în aºa fel încât nu
mai pãstreazã puritatea de odinioarã.
Dar, mai ales, naþiunea este indestructibilã.
Ea este cu neputinþã de distrus fiindcã, în deosebire de orice formã
de stat ºi prin urmare ºi de forma aceasta în veºnicã înaintare, care
este imperialismul, ea nu este o formã, ci un organism. Ea nu-ºi
datoreºte fiinþa unui impuls politic, sau unei vaste idei servite de
mijloace geniale, ci unei elaborãri care trece de-a lungul secolelor ºi,
uneori, ºi a mileniilor.
Existã ºi pânã astãzi rase care se puteau crede de multã vreme
suprimate, ºi ele au ajuns sã-ºi aibã adesea statul complet, sau aproape
de desãvârºire, iar dacã pentru moment împrejurãrile au fost neprielnice,
în faþa lor stã un ideal naþional, care este o garanþie de viitor.
Cine ar fi putut crede, în lumea Sovietelor, cã o parte din armeni îºi
vor putea cultiva întreaga tradiþie naþionalã în domeniul culturii, de unde
pleacã apoi toate celelalte? Cine ar fi putut sã prevadã creaþia unui stat
sirian, care se desface, astãzi, aproape cu totul de supt tutela francezã?
Cine ºi-ar fi putut închipui cã în Egiptul regal, cu înalte ambiþii, se va
crea o viaþã în care vechiul element de pe vremea faraonilor va avea un
rol tot mai mare? Cine ar fi putut sã considere pe arabi ca pe un element
naþional în stare sã întemeieze mai multe formaþii politice ºi sã încerce
înlãturarea hegemoniei evreieºti în þinuturile vechilor regi din Iudeea ºi
din Israel? S-ar fi putut gândi cineva la reapariþia rasei asiriene ºi la reluarea
în Irak a unor tradiþii care se ridicã pânã la Chaldeea lui Nabucodonosor?
Puterea naþiunii stã în lunga pregãtire, prin care ea a ajuns sã fie o
limbã, o amintire ºi un ideal.
Naþiunea italianã s-a format din elementele cele mai deosebite, în jurul
sâmburelui latin din centrul peninsulei: au fost gali de supt Alpi, au fost
liguri din nord-vestul italian, au fost atât de puternicii etrusci, între Marea
Tirenianã ºi Marea Adriaticã, au fost vechii veneþi, iapigi, menapi, tot aºa
de iliri ca ºi o parte din strãmoºii noºtri, au fost greci din Grecia Mare a
Italiei sudice, au fost elemente feniciene ºi arabe aºezate în Sicilia. Atunci
când graiul latin s-a impus, el era vorbit în formele cele mai deosebite, cu
deosebiri ca între piemontezi ºi sicilieni. ªi cât timp a trebuit sã treacã
pentru ca orice italian sã vorbeascã în limba lui Dante ºi a lui Petrarca!
Aceeaºi deosebire de rasã a fost în Franþa, ºi ce trudã a trebuit,
fãrã impunere, ci prin mersul firesc al împrejurãrilor, ca sã se creeze
naþiunea francezã! Nici un decret n-a pus piedici limbii bretone ºi na permis numai în domeniul popular ºi poetic admirabila limbã
provensalã a sudului, ºi totuºi, printr-o înceatã prefacere, s-a ajuns,
abia în pragul secolului al XIX-lea, la aceea ca orice francez sã se
simtã francez vorbind limba francezã.
Mai este nevoie sã amintesc prin câte am trecut noi ca sã ajungem
unde suntem acum?
Se pot ronþãi hotarele, se pot pronunþa în conferinþe internaþionale
desfaceri de provincii, se poate chiar nimici un stat naþional.1
Nu aveþi nici o grijã: naþiunea îl va face la loc, ºi de multe ori mai întreg
decât cum fusese înainte de lovitura pe care duºmanii o credeau mortalã.
1. Se referã la etapele dezmembrãrii Cehoslovaciei ca urmare a
acordului de la München din septembrie 1938.

ºi reuºea sã-i stimuleze în efectuarea de
cercetãri proprii. Profesorul care întrunea în
personalitatea sa însuºirile de poet, eseist,
critic literar ºi de artã, dramaturg, memorialist
ºi istoric de prestigiu internaþional era ºi un
strãlucit orator în rostirea cãruia cele mai
abstracte idei prindeau viaþã, se miºcau,
acþionau asemenea unor personaje, aureolate
de tragismul principiilor trãite integral, la cea
mai înaltã intensitate spiritualã. Se poate
spune, fãrã nici o exagerare, cã generaþiile
de intelectuali români, formate în rãstimpul
celor douã decenii, între 1895 ºi 1915, sunt
generaþiile lui Nicolae Iorga, nutrite din duhul
sãu naþional, gata de orice sacrificiu pentru
împlinirea celui dintâi ºi celui mai mare ideal
al nostru, unitatea statalã a tuturor
românilor, întemeiatã pe unitatea culturalã
ºi pe solidaritatea naþionalã. Sunt acele
generaþii care printr-un exemplar spirit de
jertfã au înfãptuit România Mare. Grãitoare
pentru influenþa profundã pe care Nicolae
Iorga o avea asupra studenþimii este acþiunea
din 13 martie 1906, cunoscutã sub numele
de Lupta pentru limba româneascã.
Miºcarea a fost îndreptatã împotriva claselor
avute, înstrãinate de cultura naþionalã. Când
acestea au persistat cu încãpãþânare sã joace
o piesã într-o limbã strãinã, la Teatrul
Naþional din Bucureºti, Nicolae Iorga a þinut
un discurs fulminant în faþa studenþilor
bucureºteni pe care i-a chemat sã iasã în
stradã spre a opri sfidarea claselor avute,
aruncatã limbii naþionale. Studenþimea l-a
urmat cu entuziasm ºi, în Piaþa Teatrului
Naþional din Bucureºti, a avut grave ciocniri
cu poliþia, studenþii au ridicat baricade, au
cântat cu înflãcãrare Deºteaptã-te Române!
ºi spectacolul încriminat a fost oprit. Era acea
generaþie eroicã de tineri intelectuali care,
peste 10-11 ani, avea sã sângereze pe
câmpiile de luptã ale Mãrãºeºtilor pentru
înfãptuirea României Mari. Pe aceeaºi linie
de mentor spiritual, în anul 1908 Nicolae
Iorga este ales secretar general al Ligii
culturale, pe care o învioreazã prin
introducerea în programul ei a culturalizãrii
maselor populare ºi a învierii ºi întãririi
conºtiinþei româneºti. La Iaºi pune bazele
primei biblioteci populare, cãreia îi face o
donaþie de 5.000 de volume din biblioteca
sa. Întemeiazã o altã bibliotecã la Bucureºti,
pornind cu zece mii de volume, donate tot de
el. În acelaºi an are loc inaugurarea tipografiei
Neamul românesc, la Vãlenii de Munte, iar
la 2 iulie þine prima sa lecþie la cursurile
Universitãþii populare, întemeiate tot de al la
Vãleni. În fiecare an, la cursurile acestei
Universitãþi de varã iau parte români veniþi
din toate zonele locuite de români. Tot aici
prinde viaþã, sub conducerea sa, prima ºcoalã
de fete misionare naþionale ºi morale.

Savant ºi patriot
La 7 aprilie 1897 este ales membru
corespondent al Academiei Române, iar în
1911 devine membru titular al acestui for în
cadrul cãruia Nicolae Iorga dobândeºte faima
de strãlucit savant. Munceºte fãrã nici o
întrerupere câte 12-14 sau 16 ore pe zi, iar
vacanþele sunt dedicate muncii ºtiinþifice în
arhivele strãine, de unde depisteazã peste 40
mii de documente privind istoria poporului
român. În fiecare an publicã mai multe cãrþi
de istorie, dar ºi de artã, de documente, dar ºi
de literaturã. Încã din anul 1898 trece Carpaþii
în Transilvania, stabileºte strânse relaþii cu
românimea oprimatã de Imperiul AustroUngar ºi prin ea capãtã viziunea marii unitãþi
naþionale a poporului român. Începe sã
predice intens acest ideal, de la catedra
universitarã, de la tribuna Academiei sau a
Ateneului Român, prin lucrãri ºtiinþifice
fundamentale ºi prin înflãcãrate articole de
ziar. Se afirmã inclusiv ca un polemist
redutabil în articole fulminante, publicate,
mai întâi, în ziarele România Junã ºi
Lindependence Roumaine (1899), apoi în
publicaþii conduse direct de dânsul, precum
Sãmãnãtorul (1905-1096) ºi Neamul
românesc (1906-1940). La 8 martie 1907
apare în Neamul românesc cutremurãtorul
blestem Dumnezeu sã-i ierte, aruncat
ciocoimii, vinovatã de crimele comise
împotriva marii rãscoale þãrãneºti din
primãvara acestui an. Iorga este ameninþat cu
moartea (dau zece mii de lei sã se împuºte
canalia de Iorga), dar este apãrat de
studenþimea care face zid în jurul sãu. Apar,
an de an, lucrãri de importanþã naþionalã ºi
europeanã, consacrate istoriei românilor (10
volume), istoriei Bizanþului, istoriei
Imperiului Otoman (5 volume), istoriei
literaturii române (de la origini la zi), istoriei
literaturilor romanice (3 volume), istoriei
statelor balcanice în epoca modernã, istoriei
românilor din Peninsula Balcanicã, istoriei
relaþiilor dintre români ºi francezi, dintre
români ºi englezi, istoriei universale vãzute
prin literaturã etc. etc. Din iniþiativa ºi sub
conducerea sa ia fiinþã Institutul de studii sudest europene din Bucureºti, Teatrul popular
din Bucureºti, ªcoala românã de la Paris,
Casa romena din Veneþia etc. În anul 1919
este numit membru al Institutului Franþei, iar
la 7 ianuarie 1921 þine prima sa lecþie la
Sorbona. Desfãºoarã o vastã activitate
culturalã ºi patrioticã în timpul rãzboiului de
reîntregire a þãrii (1916-1919), iar ulterior în
Franþa, Italia, Belgia ºi în alte þãri unde este
primit ca invitat de onoare. În jurul sãu se
strâng savanþii lumii. La împlinirea vârstei
de 50 de ani, este sãrbãtorit ºi i se oferã un
volum omagial. Mai multe universitãþi

europene îi conferã titlul de Doctor Honoris
Causa, iar faima lui ajunge în America de
nord ºi în America latinã.
Universitãþii din Bucureºti sã i se
confere numele lui Nicolae Iorga
Profesorul ºi savantul Nicolae Iorga a fost
ºi mândria Parlamentului României de la
tribuna cãruia a rostit discursuri nemuritoare,
rãmase ca modele ale genului ºi cu intuiþii
geniale, în mare parte confirmate de cele ºase
decenii scurse de la trecerea sa în eternitate,
ºi care rãmân ca o nobilã provocare adresatã
viitorului. Ca deputat de Iaºi, la 12 iunie 1907
þine prima cuvântare în Parlament în chestia
amnistiei rãsculaþilor þãrani, la 9 noiembrie
1918 este ales preºedintele primei Adunãri a
Deputaþilor României reîntregite, iar la 17
aprilie 1931 este numit Preºedinte al
Consiliului de Miniºtri, calitate în care
promoveazã independenþa economicã a þãrii,
aduce o mare reformã a învãþãmântului ºi
desfãºoarã o intensã activitate de asanare
moralã în moravurile politice. Este sãrbãtorit
în întreaga þarã când împlineºte vârsta de 60
de ani. În deceniul 1930-1940 desfãºoarã o
intensã activitate ºtiinþificã, ilustratã ºi prin
faptul cã numai într-un singur an, respectiv
în 1935, publicã 44 de lucrãri. Desfãºoarã o
vie activitate împotriva hitlerismului,
bolºevismului ºi revizionismului care
ameninþau Europa cu o nouã conflagraþie.
Tocmai aceste forþe ale crimei, într-o
înþelegere diabolicã, i-au pricinuit moartea.
Pentru toate aceste motive ºi pentru multe
altele, este firesc ca numele lui Nicolae Iorga
sã i se atribuie Universitãþii din Bucureºti, cea
mai mare ºi mai prestigioasã instituþie
româneascã de învãþãmânt superior, care
cuprinde în structura sa intimã munca
devotatã ºi nobilã a lui Nicolae Iorga. În anul
1991, când s-au împlinit 120 de ani de la
naºterea lui Nicolae Iorga, în Camerele
reunite din Parlamentul de atunci al României
a fost formulatã aceastã propunere ºi ea a
întrunit aprobarea generalã ºi entuziastã a
senatorilor ºi deputaþilor. Întreaga presã a
susþinut ideea. Actualii senatori ºi deputaþi
sunt chemaþi sã voteze o lege cu un articol
unic, care sã consacre faptul cã, începând cu
ziua de 28 noiembrie 2001, Universitatea din
Bucureºti poartã prestigiosul nume de
Universitatea Nicolae Iorga.
Parlamentul actual al României ar
demonstra astfel cã este un demn urmaº al
celor mai scumpe tradiþii româneºti,
întruchipate în unitatea ºi solidaritatea
naþionalã, cãrora savantul Nicolae Iorga lea închinat întreaga sa viaþã de martir.

Mihai IORDÃNESCU

Ideea naþionalã
în decursul istoriei universale

[...] Între ideea creºtinã ºi între naþiunea noastrã s-a fãcut o
strânsã legãturã. Dar în aceastã legãturã ceea ce a dominat a fost
naþiunea.
Trebuie s-o spun aici cu toatã hotãrârea, pentru a combate o
pãrere care, în timpul din urmã, s-a înstãpânit pe sufletul multor
tineri. Alipirea lor la credinþa strãbunilor este un lucru vrednic de
toatã lauda, dar, când, cum s-a întâmplat ºi în declaraþia, aºa de
frumoasã, a noului episcop al Maramurãºului, care s-a impus,
împotriva unui alt candidat, prin credinþa lui nestrãmutatã faþã de
ideea naþionalã, biserica ea însãºi spune cã þine sus crucea
Mântuitorului, dar în acelaºi timp ºi steagul poporului românesc,
nu-i este îngãduit nimãnui sã ridice credinþa oricât de sacrã ºi de
respectabilã, atâta de sus, încât sã acopere ideea naþionalã,
ajungându-se, pe baza acestui primat religios, la alianþe convinse
ºi încãlzite de un puternic sentiment cu naþiuni tot creºtine, chiar
când cautã sã dãrâme, ca în Germania, ºi creºtinismul catolic ºi
cel protestant ºi sã învie credinþa pãgânã; ele n-au a face cu noi, ºi
astfel de legãturi cu dânsele pot sã aibã ca rezultat scãderea ºi
chiar, într-un viitor mai depãrtat, distrugerea noastrã.
Sã ne amintim cã noi ne închinãm unor sfinþi cari nu s-au ridicat
din mijlocul poporului nostru ºi cã nici un adevãrat sfânt de acest
sânge n-a intrat în calendarul nostru religios, pe lângã care putem
sã facem un calendar naþional, în care tradiþia eroismului trece de
la un viteaz la celãlalt viteaz, de la un mucenic la alt mucenic.
Legãturile noastre cu alte neamuri n-au fost acelea de o alianþã
putând merge pânã la asimilare ºi contopire, supt semnul unei idei
în stare sã cuprindã oricât de multe popoare supt poruncile ºi
îndrumãrile ei. Când împrejurãrile au introdus în politica Domnilor
noºtri, aºa de cumpãniþi în toate cuvintele ºi toate faptele lor ºi
atât de adânc respectuoºi faþã de orice drept omenesc, o lãrgire a
orizontului lor, care avea de fapt un caracter imperialist, când ei
au apãrut, ca pe vremea lui Mihai Viteazul, ca dezrobitorii
naþiunilor de dincolo de Dunãre, cari nu se puteau ridica prin ele
însele ºi îºi cãutau un Domn dincoace de Dunãre, la noi, ca învietor
al împãraþilor bizantini, când toatã aceastã creºtinãtate ortodoxã
fremãta de dorinþa de a vedea apãrând în fruntea ei pe Mihai Vodã
al Þãrii Româneºti, cu sabia creºtinã trasã spre dezrobire, niciodatã
nu i-a putut trece prin minte straºnicului Domn de la Bucureºti cã
aceasta ar putea sã aducã o oricât de micã schimbare a caracterului
unui stat pe care aºa îl moºtenise de la înaintaºii sãi ºi deci avea
datoria sã-l transmitã aºa ºi urmaºilor. De asemenea, când
speranþele bulgãreºti se ridicau spre blajinul bãtrân, rãmas totuºi
o cãpetenie de oaste, Matei Basarab. Apoi, când largile danii ale
Domnilor noºtri sprijineau toatã credinþa creºtinã a Rãsãritului,
pânã în vãile Siriei ºi pânã în mânãstirile Egiptului, când cartea
româneascã ºi meºterii de cãrþi români ajungeau pânã la arabosirienii din Antiohia ºi pânã în pãrþile Caucazului, la georgienii
regelui Vahtang, cãrora le-am dat cea dintâi carte tipãritã în limba
lor, Domina Þãrii Româneºti, întinzându-se aºa de larg, orizontul
creºtin ºi cultural rãmânea tot ceea ce fusese pânã atunci.
S-a tot vorbit de epoca fanariotã, de grecii cari ar fi robit
poporul românesc, cari i-ar fi împus concepþia lor naþionalã ºi
întrebuinþarea unei limbi care nu era minunata noastrã limbã,
dezvoltatã, din carte în carte, pânã în acest secol al XVIII-lea,
când era aºa de bogatã în toate nuanþele colorii. De fapt, nu
fanarioþii ne-au cucerit pe noi, ci, de la Nicolae Mavrocordat

înainte, prin puterea unui mediu atotstãpânitor, aceastã aristocraþie
internaþionalã din Constantinopol, venitã cu limbã greceascã, dar
nu cu un ideal grec deosebit de interesele Imperiului Otoman, a
trebuit sã se plece adânc înaintea unei tradiþii de atâtea ori secularã.
Toate datinile þãrii au fost respectate, ºi niciodatã o altã limbã decât
limba româneascã n-a stãpânit în actele de stat, pãstrându-se de
aceºti Domni noi, cu altã orientare, pânã ºi vechea formulã slavonã
care întovãrãºea numele lor ºi care, pentru dânºii, ca ºi pentru
supuºii lor, nu mai avea acum nici un fel de înþeles.
Când a venit Revoluþia francezã, cu un aºa de frumos ideal de
libertate pentru toate naþiunile, ea n-a gãsit la noi rãsunetul ce se
putea aºtepta, deºi mintea noastrã era capabilã sã înþeleagã ºi
frumuseþea acestei noi gândiri politice.
Internaþionalismul iacobin n-a avut nici o influenþã asupra
noastrã. A trebuit, ca sã ajungem la noua formã de stat, cu totul
altceva decât uºorul împrumut al formelor strãine. S-a cerut întâi
o mare dezvoltare culturalã proprie. ªi statul naþional a ieºit din
gândirea româneascã, întrupatã în noi forme literare ºi din
scormonirea tuturor elementelor unui trecut care niciodatã n-a fost
pierdut din vedere ºi de care s-au însufleþit uneori Domnii cei mai
strãini de sângele nostru, atunci când ambiþia lor se ridica mai
presus de o cârmuire obiºnuitã.
Când puterea regelui Ferdinand s-a întins ºi asupra unor þinuturi
în care de atâta vreme erau alte neamuri, care din veac în veac
lucraserã pentru ridicarea acelor pãrþi, ajunse a se uni cu regatul
român, ºi s-a impus prin urmare necesitatea de a respecta tot ce iese
dintr-o lungã muncã rodnicã pentru aceia cari au participat la dânsa,
când legãturile internaþionale, de care astãzi lumea îºi bate joc, dar
pe care noi continuãm sã le respectãm, au impus pãstrarea
caracterului naþional al acelora cari sunt aºezaþi cu un drept care nu
este al nostru, pe pãmântul menit stãpânirii acestui neam, problema
caracterului pe care trebuie sã-l aibã statul cel nou s-a ivit.
Erau dorinþe de deosebiri provinciale chiar între români, ºi ele
puteau sã serveascã scopurilor acelora cari, în unele momente,
pãreau gata sã revinã asupra hotãrârii de alipire la România.
Dar tradiþia statului naþional a învins, deºi a trebuit ca în
cuprinsul lui sã se admitã, în practica guvernãrii, dacã nu în formele
constituþionale, existenþa grupãrilor naþionale strãine, de un
caracter pe care n-am avut niciodatã pretenþia de a-l schimba. Dar
în noua Constituþie care s-a impus, peste anarhia distrugãtoare a
luptelor politice, primatul naþiunii creatoare ºi-a gãsit expresia,
fãrã ca acei cari nu sunt din sângele nostru sã fi putut ridica
împotriva unei doctrine evident ieºite din realitatea însãºi o
împotrivire. Aceeaºi idee naþionalã face ca, astãzi, în afarã de
naþiunile îndreptãþite, sã ne ridicãm cu toatã puterea împotriva
parazitismului altei naþiuni, a cãrei influenþã asupra întregii noastre
vieþi, în domeniu economic ºi chiar în cel cultural, a devenit
nesuferitã.
Este astfel începutã o operã de deparazitare, potrivitã cu
cerinþele naþionale, care, îndepãrtatã de la orice violenþe ce ar
putea-o compromite, trebuie continuatã cu toate mijloacele de care
dispune un popor numeros, având toate mijloacele pentru a recãpãta
ceea ce vremuri rele au rupt din tezaurul sãu.
Aceasta e ideea noastrã naþionalã. Cât priveºte pe o alta, care,
dupã zvonurile rãuvoitoare care se împrãºtie, ar tinde sã puie în
discuþie hotarele României, suntem gata a le apãra cu armele.
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DESTINUL CREATOR AL OMULUI
în viziunea lui BLAGA
(Continuare din pag. 1)

Cum se explicã faptul cã valorileterminus se afirmã în conºtiinþã ca
obiective, autonome sau absolute ?
Într-un admirabil efort teoretic, Blaga
introduce, în spiritul concepþiei sale,
elemente ce transcend conºtiinþa, ducând
la configurarea unor valori ontologice, nu
la o ontologie a valorii. El spune
cã obiectivitatea, autonomizarea,
absolutizarea valorilor sunt rezultatele
unei «iluzionãri», cãreia conºtiinþa îi este
supusã în chip tiranic6. Acest proces face
parte dintr-un finalism ce depãºeºte ºi
dominã conºtiinþa. Cãci un atare finalism
nu se reflectã în conºtiinþã, ci este mult
mai larg decât aceasta. ªi totuºi, el poate
fi surprins de conºtiinþã pe cale teoreticã.
Procesul de iluzionare finalistã ce se
petrece în conºtiinþã se diversificã în diferite
tipuri sau forme, dupã cum urmeazã:
1. Ar exista o categorie de iluzionãri,
în structura cãrora intrã inconºtientul
uman, dar într-un sens restrâns, biologicpsihologic. Bunul ºi valoarea care îl
îmbracã nu este expresia unei stãri de
satisfacþie pe deplin conºtiente, cum
crede psihologismul7. Aceastã satisfacþie
are întotdeauna ºi un substrat inconºtient,
observã corect Blaga, trimiþând astfel la
ideea deosebit de importantã cã în
structura valorii existã un nucleu iraþional
învelit într-o structurã raþionalã.
2. A doua categorie de iluzionãri
finaliste priveºte valorile propriu-zise. Pe
lângã inconºtientul în sens biologicpsihologic, în structura valorilor mai
intervine ºi un alt factor, care este modul
ontologic specific uman, împreunã cu
categoriile abisale ale inconºtientului.
Blaga numeºte acest tip iluzionãri
ontologice. Ce înseamnã aceasta ? Fiinþã
unicã în univers, omul existã în orizontul
misterului ºi pentru revelare.
Concomitent cu un atare mod ontologic,
inconºtientul uman intrã într-un amplu
angrenaj finalist, fiind cel mai
preþios colaborator al destinului uman.
Având un destin marcat de creativitate,
omul realizeazã o operã culturalã,
îndeosebi artisticã, ce îi provoacã o stare
de satisfacþie prefiguratã, inconºtientã. Pe
temeiul acestei stãri prefigurate se
produce transfigurarea mirificã a operei
în «bun» sau în «valoare»8, care poate fi
obiectivã, autonomã sau absolutã. Este o
iluzionare, care ne face sã credem cã
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avem de-a face cu un bun în sine ºi
pentru sine, ce determinã o stare
conºtientã de satisfacþie deplinã9. Aceasta
ar fi o soluþie, pe care Blaga o propune
pentru problema raportului dintre
«valoare» ºi «satisfacþie», ºi care se
rezumã la alternativa: dacã valoarea
întruchipatã în bun produce o satisfacþie,
fiindcã este o valoare pentru sine sau dacã
valoarea este valoare numai pentru cã
produce o satisfacþie. Mai exact, Blaga
susþine aici cã, pe temeiul unei stãri de
satisfacþie prefiguratã, inconºtientã, un
fapt, o operã sunt declarate «bunuri» sau
«valori» obiective; ele existând ca atare
indiferent dacã este sau nu vreun
subiect, care sã le conºtientizeze. Este un
proces ce are un sens finalist. Adicã,
printr-o iluzionare finalistã, un fapt este
declarat bun obiectiv, tocmai pentru ca
satisfacþia conºtientã, pe care el este
chemat sã o producã, sã fie deplinã10.
Astfel, iluzionarea finalistã care are loc
în procesul de obiectivare al bunurilor ºi
al valorilor, tinde sã asigure acestora un
maximum de eficienþã.
În domeniul artelor, de pildã,
asemenea valori ontologice sunt cele de
competenþã polarã, precum ºi celelalte
valori, care prin încapsulare se
integreazã într-un act revelator, cum este
actul creaþiei. Cum explicã Blaga aceastã
temã ? El susþine ideea, larg acceptatã,
cã opera de artã transgreseazã sfera
esteticului, întrucât poate cuprinde ºi
integra în universul ei ºi alte tipuri de
valori, cum sunt cele intelectuale,
religioase, etice etc. Deci, opera este o
structurã neomogenã; în cuprinsul ei,
valorile estetice pot coexista cu cele
extraestetice. Pânã aici, Blaga urmeazã
acelaºi drum cu esteticienii ce vãd în
opera de artã o alcãtuire eteronomã, în
care sunt ipostaziate stãrile ºi actele
sufleteºti ale creatorului. Mai departe,
însã, folosul se detaºeazã de aceºtia.
Lãsând la o parte, ca o problemã separatã,
valorile extraestetice, el centreazã analiza
pe valorile estetice. Problema deosebitã,
remarcatã de la început, este aceea cã
înseºi structurile estetice obiective ale
artei, de care atârnã satisfacþia creatorului
ºi a receptorului, sunt foarte felurite ºi,
prin urmare, neomogene. Ca obiect
estetic, opera este deosebit de complexã;
ea constituie expresia unei ample
organizãri de valori eterogene, ierarhic
legate ºi închegate într-un tot solidar11.
Aceastã coeziune indestructibilã a

feluritelor valori estetice în cuprinsul
operei este justificatã de Blaga prin aceea
cã, opera de artã aderã la orizontul
misterului ºi revelãrii. Dacã avem în
vedere teza, cã omul ºi implicit artistul,
afirmându-se într-un mod specific, existã
în orizontul misterului, iar consecinþa
imediatã a unei atari existenþe este
nãzuinþa sa de a-ºi «revela» misterul,
atunci opera de artã nu este altceva decât
obiectivarea, finalitatea actului revelator,
care este întotdeauna metaforic ºi care,
în desfãºurarea sa, este identic cu creaþia
culturalã de toate tipurile, cea artisticã
fiind numai una dintre acestea, pe lângã
creaþia metafizicã, constructivºtiinþificã, miticã. Astfel, cultura, ca
expresie a unui ansamblu de valori
spirituale, este conceputã de Blaga ca

categoriile abisale. Datoritã acestor frâne
transcendente, care dominã puterea
creatoare a omului, orice revelare a
misterului ia doar un aspect metaforic ºi
stilistic13. Blaga explicã fenomenul prin
aceea cã, în cele din urmã, ar intra în joc
niºte întocmiri profunde, niºte rânduieli
ºi finalisme metafizice 14 . În plan
axiologic, acestor rânduieli le-ar
corespunde niºte întocmiri la fel de
profunde, cãrora filosoful le dã
denumirea
de
conversiune
transcendentã. Aceastã transformare,
conversiune trebuie înþeleasã ca o
mãsurã ce intervine, încât rânduiala
metafizicã în care suntem angajaþi ca
fiinþe creatoare sã se realizeze cu
maximum de eficienþã 15 . Adicã,
conversiunea transcendentã a limitelor
categoriale în valori pozitive constituie
o întocmire profundã, de care am amintit,
ºi care face ca o anume rânduialã
cosmicã în care acþioneazã omul sã se
producã cu maximum de randament.
Într-o atare perspectivã, valorile de
origine abisalã sunt, pe plan metafizic,
rezultatul unei tendinþe a Marelui
Anonim16. Sub raport uman, însã, ele

Consultaþii
pentru studenþi
fiind drept o revelare metaforicã în tipare
stilistice a misterului12.
În fine, cel de-al treilea tip de
iluzionãri finaliste este socotit de Blaga
ca fiind cel mai interesant, dar ºi cel mai
paradoxal. Este vorba despre
conversiunea transcendentã, care
permite ca limitele subiectului, de a
revela misterul prin creaþie, sã fie
transformate în valori pozitive. O scurtã
detaliere se impune aici, pentru
clarificarea noþiunii în discuþie.
Fenomenul la care se raporteazã Blaga îl
reprezintã valorile stilistice. Filosoful
spune cã, în fapt, cunoaºterea, de care este
capabil omul, ar fi supusã unei cenzuri
transcendente, prin care i se interzice
convertirea pozitiv-adecvatã a misterului
cosmic. Rostul acestei interdicþii constã,
între altele, ºi în acela de a asigura
omului un destin creator. Capacitatea sa
creatoare, însã, este supusã ºi ea unei
frâne transcendente, exercitatã de

trebuie privite ca valori pozitive,
întrucât prin realizarea lor ne împlinim
destinul ca oameni; prin ele depãºim
imediatul, cotidianul ºi revelãm misterul
în sens metaforic. Cu aceste dezvoltãri,
Blaga aratã ºi el cã valorile reprezintã o
paradigmã a umanului.
Dar nu numai cã prin aceste valori
abisale noi ne împlinim destinul, ci ele
asigurã ºi pãstrarea echilibrului existenþial,
în sensul cã tempereazã propensiunea
omului de a-ºi depãºi condiþia sub raportul
cunoaºterii: categoriile ºi valorile stilistice
 spune Blaga  sunt momente prin care
suntem împiedicaþi sã ne substituim
Marelui Anonim. Astfel, omului i se
rezervã un rol creator, dar la periferia
Marelui Anonim. Faþã de abordãrile
metafizice a valorilor, care vedeau în ele
imaginea unei transcendenþe absolute, ca
expresie a voinþei divine sau ca idei
platonice, Blaga proiecteazã o altã viziune,
originalã. Valorile stilistice, abisale, deºi
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Dimensiunea ascunsã
în opera lui Brâncuºi *
Pasãrea mãiastrã ºi eternitatea
ªerban C. ANDRONESCU

2. Pasãrea mãiastrã
Tema dobândeºte un anume relief la
Halldor Laxness, Nobel pentru literaturã în
1955, ºi la un episod din cartea sa,
STAÞIUNEA ATOMICÃ. Uggla era o fatã
de la þarã care intrase la stãpân, la niºte
oameni bogaþi din Islanda. La angajare,
stãpâna i-a arãtat un tablou înfãþiºând o
pasãre ºi i-a spus: Fii atentã, Uggla, când
cureþi prin casã ºi te apropii de tabloul ãsta.
E aºa de scump încât, dacã îi aduci o
stricãciune, nici tu, nici copiii copiilor tãi
nu veþi putea plãti despãgubirea. Într-o
bunã zi, tot dereticând prin casã, Uggla
ajunge în faþa tabloului. Era singurã. ªi, ca
mulþi oameni de la þarã, gândeºte cu voce
tare. Citez acum textul lui Laxness: Se
prea poate, zice Uggla, cã tabloul ãsta
cu pasãre costã zeci de mii de coroane dar,
zic eu, poate un om cinstit, sau orice om
care cunoaºte la pãsãri, sã picteze o pasãre
þintuitã pe o piatrã de parcã ar sta acolo de
când lumea, ca un criminal înlãnþuit sau ca
un þãran care pozeazã pentru fotograful
Kork? Cãci pasãrea e mai întâi ºi întâi
miºcare; parte din cer e pasãrea, sau mai
bine zis cerul ºi pasãrea sunt una; o cãlãtorie
lungã ºi-i bate inima mai tare, ºi e mai
fericitã  cum se poate înþelege din ciripitul
ei; cãci nu se aflã sunet asemãnãtor
ciripitului de pasãre, ºi nu e pasãre aia care
nu ciripeºte. Pasãrea asta fãrã glas þintuitã
pe o piatrã, tabloul ãsta lipsit de miºcare,
fãrã nici o cãlãtorie lungã în spaþiu,
înfãþiºeazã poate pasãrea aia împãiatã din
biroul pastorului nostru; sau poate una din
pãsãrile de tinichea pe care le cumpãrãm
în piaþã la Kork când eram micã. Da, pictura
unei pãsãri moarte nu înfãþiºeazã nicidecum
o pasãre, ci moartea; moartea împãiatã;
tinichea moartã.
Iatã ºi o reflexie a lui Brâncuºi despre o
temã asemãnãtoare: Priveam îndelung
sculpturi de-ale altora [prin muzee1, de-ale

tuturor acelora cu talente sigure  ºi pe ale
mele. Ce mã supãrã? Frumos sculptate,
frumos dãltuite, frumos lustruite ºi migãlos
ºi bine redate detaliile; aproape nimic de zis.
Da, dar nu erau vii. parcã ar fi fost niºte
fantome. Încremeniri. Eu doresc sã dau
miºcare ºi viaþã, având ºi bucurie curatã. Mã
supãrã tot mai mult impresia de criptã ºi de
funerar pe care mi-o dau sculpturile acelea.
Nu e nevoie ca cititorul sã fie specialist
ca sã înþeleagã singur cã paragrafele de mai
sus explicã limpede efortul artiºtilor
secolului XX de a scoate sculptura din
imobilitatea ei spaþialã ºi al lui Brâncuºi,
înaintea lor, de a înfãþiºa pasãrea ca o
cãlãtorie lungã prin spaþiul, ca o traiectorie
prin aer. Aidoma a fost efortul tuturor
creatorilor de artã din secolul XX care
au recurs la abstract pentru a se debarasa
într-un fel sau altul de fixitatea inerentã

începea sã se învârteascã, suprafaþa
excelent polizatã a sculpturii reflecta
lumina într-un mod de-a dreptul mirobolant
dând impresia, printre miile de raze, ele
însele în miºcare, cã Pasãrea se detaºa
literalmente de pe soclu. Ideea cãlãuzitoare
apãrea ca mai sus: miºcarea, adicã timpul,
era aportul privitorului la fixitatea spaþialã
a obiectului de artã.

3. Socrate
Între 1918 ºi 1921 Brâncuºi ºi Satie se
întâlneau adesea. Discutând despre
DIALOGURILE lui Platon, au luat
hotãrârea sã dea expresie, fiecare în
domeniul sãu, unul în muzicã, celãlalt în
sculpturã, solicitãrii la modã în Parisul
acelor zile. Ca urmare, Brâncuºi a sculptat
un Socrate în lemn, iar Satie a compus un
oratoriu de camerã cu acelaºi nume,
Socrate. Caracteristic pentru cele douã
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oricãrei statui. La Brâncuºi, efortul dateazã
încã din vremea când a finisat Leda
(1920). Piesa era aºezatã pe un piedestal
prevãzut cu un mecanism iar acesta îi
asigura o miºcare de rotaþie. Când avea un
vizitator, Brâncuºi punea mecanismul în
miºcare ºi vizitatorul vedea piesa în rotire.
Sidney Geist menþioneazã cuvintele lui
Brâncuºi: Este Leda, nu Jupiter, care se
schimbã în lebãdã. Episodul aratã câtã
importanþã acorda Brâncuºi miºcãrii în
anumite lucrãri. Ideea miºcãrii prin rotaþie
a fost preluatã de cineaºtii americani
Falkenberg ºi Namuth, producãtorii
filmului Brâncuºi la Guggenheim. În
secvenþa sa cea mai spectacularã, filmul
arãta una din Pãsãrile lui Brâncuºi aºezatã
pe o masã a olarului cu luminã vie
proiectatã asupra ei. Când masa olarului
* Prima parte a acestui articol a apãrut în numerele 304 ºi 316

piese intitulate la fel era modul de tratare a
temei, în spaþiu-timp. Satie a pus pe note o
muzicã intitulatã apoi concretã,
sculpturalã sau de mobilier. Efectul ei
asupra ascultãtorului era acelaºi cu al
poeziei concrete asupra cititorului:
continuum-ul expresiei muzicale era oprit
succesiv prin tehnica serialã. Brâncuºi a
sculptat în lemn un bust abstractizat al lui
Socrate, prevãzut cu douã goluri ale cãror
axe cãdeau perpendicular una faþã de alta.
Golurile dirijau astfel ochii privitorului în
douã direcþii diferite, oferind, aºadar,
acestuia douã peisaje diferite. Pentru a le
vedea, privitorul trebuia sã se punã în
miºcare ºi sã înconjoare în mers sculptura.
Cele douã piese purtând acelaºi nume, se
aflau deci în raport analogic una faþã de alta,
Satie compunând în manierã spaþialã o
lucrare muzicalã, aºadar temporalã, iar

izvorãsc din tendinþa de a limita
posibilitãþile noastre de revelare, ele sunt,
totuºi, pozitive; nu fiindcã ar fi un reflex
oglinditor al unei transcendenþe, al voinþei
divine sau al ideilor platonice17, ci fiindcã
prin ele se salveazã centralismul
existenþei18. Ele sunt un fel de compromis
subtil ºi rodnic, între tendinþa noastrã cea
mai secretã, de revelare a misterelor, ºi
tendinþa Marelui Anonim de a-ºi apãra
poziþia centralã în univers.
Demersul filosofic al lui Blaga stãruie
ºi asupra altor teme axiologice, cum este
funcþionalitatea valorilor, dar cu referire
numai la domeniul artei; natura valorii
estetice, înscriind contribuþii teoretice de
mare interes. Nu vom insista asupra
acestora acum.
În concluzie, aportul teoretic al lui Blaga
în domeniul axiologiei se constituie ca parte
a întregului, care îl reprezintã sistemul sãu
filosofic, ale cãrui energii ideatice
demonstreazã unicitatea omului în lume, ca
fiinþã creatoare de valori. Urmare a unei atari
perspective, Blaga nu abordeazã
problematica complexã a unui sistem
axiologic, ci numai acele aspecte impuse de
atingerea scopului urmãrit în opera filosoficã.
Aºa s-ar putea explica de ce, în plan
axiologic, eforturile lui sunt orientate pe douã
direcþii: prima o reprezintã metafizica
valorilor; a doua o constituie natura ºi
funcþionalitatea valorilor spirituale, cu
deosebire a celor estetice, lãsând deoparte
celelalte clase de valori, precum ºi articularea
lor într-un sistem axiologic.
În ceea ce priveºte metafizica
valorilor, pe terenul cãreia ºi-au încercat
puterile ºi alþi gânditori, propunând
soluþii ce au configurat obiectivismul,
relativismul ºi psihologismul axiologic,
Lucian Blaga avanseazã un punct de
vedere original, care exprimã aportul sãu
în domeniu. În spiritul concepþiei sale
metafizice, el înþelege valorile, îndeosebi
cele spirituale, ca esenþe obiective,
autonome sau absolute, care se impun
conºtiinþei noastre printr-un complicat
proces de obiectivare, în care intervin
inconºtientul ºi misterele cosmice, în
orizontul cãrora fiinþeazã omul. Izvorul
valorilor îl constituie tendinþa netã de a
delimita ºi a ne înfrâna posibilitãþile
noastre 19 . de revelare a misterelor.
Valorile abisale sau stilistice sunt
concepute de Blaga ca fiind pozitive,
întrucât conciliazã între integrarea optimã
a omului în destinul sãu creator ºi
apãrarea poziþiei centrale în Univers a
ceea ce el numeºte Marele Anonim.
Se poate spune, în final, cã la
complicatele probleme axiologice pe care
ºi le-a pus, Blaga propune soluþii, dacã
nu definitive, ceea ce este imposibil, cu
siguranþã, însã, de mare originalitate.
Parafrazându-l pe strãlucitul poet Blaga,
am îndrãzni sã afirmãm cã filosoful, prin
lumina lui, a sporit a lumii tainã în spaþiul
Brâncuºi înzestrându-ºi sculptura, artã
spaþialã, cu o calitate temporalã. Alt
sculptor celebru care a folosit tehnica
golurilor în întreaga lui creaþie, investigând
efectele golurilor într-o mare diversitate de
forme vizuale, este Henry Moore.
Bustul Socrate al lui Brâncuºi pare sã
se fi pierdut. Fotografiile existente au
permis subsemnatului sã transpunã efectele
golurilor în diapozitive ºi sã organizeze la
San Francisco în 1975 un simpozion în
cursul cãruia Oratoriul lui Satie a fost audiat
în paralel cu vizionarea diapozitivelor.
Acestea fuseserã executate de Mircea
Petru, directorul de atunci al Laboratorului
de Limbi Moderne de la Brooklyn
Community College, NY. Petru a executat
diapozitivele dupã fotomontaje create adhoc reprezentând câteva posibile peisaje
oferite teoretic de golurile bustului. Nu
subiectul peisajelor era important (acesta
putea fi orice), ci perindarea peisajelor prin
faþa ochilor privitorului. Talentul de
fotograf al lui Petru a asigurat continuitatea
imaginilor prinse în diapozitive astfel cã la
proiectarea pe ecran, ideea de miºcare a
putut fi redatã mulþumitor în contrast cu
imobilitatea bustului. Am reuºit sã ofer
auditoriului, pentru câteva momente, o
analogie esteticã insolitã, aceea dintre
muzicã ºi sculpturã. Mãrturisesc însã cã am
fost inspirat de o analogie propriu-zisã, dar
rarã, discutatã de Paul Valéry în
EUPALINOS, analogia dintre arhitecturã
ºi muzicã.

4. Grupul mobil
În 1995 a avut loc la Philadelphia în
Pennsylvania o expoziþie Brâncuºi în care
s-a expus ºi Grupul intitulat Mobil,
reconstituit dupã fotografii, originalul fiind
dispersat de mulþi ani. Era compus din trei
piese, Fetiþa francezã, o versiune
prescurtatã a Coloanei fãrã Sfârºit ºi una din
Cupele lui Socrate. Nu am putut vizita
expoziþia, dar am aflat de reconstituire din
ziare. Din fotografia Grupului se desprinde o
anumitã magie în împerecherea stranie a celor
trei piese, Fetiþa francezã, fragilã, depãºind
cu puþin jumãtatea Coloanei, aceasta ieºind
în evidenþã prin masivitatea ei, iar Cupa fiind
aºezatã culcat pe ultimul modul trunchiat al
Coloanei. Ideea de mobilitate din titlu este o
pusã imagine verbalã situatã în dimensiune
ascunsã a acestei împerecheri stranii de
obiecte de artã din lemn.
Concluzie. Dacã în domeniul atât de
versatil al dimensiunii ascunse se
adãposteºte într-adevãr inefabilul frumos
artistic, atunci Paul Valéry afirma cu dreptate
cã definirea acestuia e uºoarã, il est ce qui
désepère (este ceea ce ne face sã disperãm).

axiologic. ªi vor fi necesare încã multe
eforturi de gândire, spre a le revela.
Lucian Blaga, Metafizica valorilor,
în Opere filosofice, vol. 10, Editura
Minerva, Bucureºti, 1987, p. 625.
2
Cf. Idem, Singularitatea omului, în
vol. Trilogia culturii, Editura pentru
Literaturã Universalã, Bucureºti, 1949,
pp. 289-296.
3
Vezi: Marin Aiftincã, Valoare ºi
valorizare, Editura Academiei Române,
Bucureºti, 1994, pp. 9-24.
4
Lucian Blaga, Metafizica valorilor,
în vol.: Opere, 10. Trilogia valorilor,
Editura Minerva, Bucureºti, 1987, p.625.
5
Ibidem, p.626.
6
Ibidem, p.627.
7
Raportul dintre bun ºi valoare este
susceptibil de ambiguitãþi la Blaga.
Uneori, el vede în bun întruchiparea unei
valori (Cf. Metafizica valorilor, în op.cit.,
p.628); alteori, între bun ºi valoare pune
conjuncþia cu valoare corelativã sau,
indicând o relaþie reciprocã între cei doi
termeni (Cf.: Ibidem, pp. 628-629).
Problema raportului dintre bun ºi
valoare s-a discutat mult în prima
jumãtate a secolului XX. Iatã soluþiile
propuse de doi dintre prestigioºii
contemporani ai lui Blaga. Pentru Nicolai
Hartmann, un bun nu este un lucru în
sine, ci numai pentru cineva, acela fiind
nu doar un om, ci orice fiinþã vie cãreia
îi este de folos. Orice îndeplineºte rolul
de scop pentru o fiinþã vie are valoare de
bun. Deci, bunul are o valoare utilitarã
sau de mijloc pentru realizarea altor
valori (Cf.: Nicolai Hartmann, Estetica,
în româneºte de Constantin Floru, cu un
Studiu introductiv de Alexandru Boboc,
Editura Univers, Bucureºti, 1974, pp.
365-368). Valorile încorporate în bunuri
sunt valori ale subiectivitãþii, nu valori
ale obiectelor ca atare. Valorile de bunuri
fundeazã valorile morale.
Oarecum apropiatã de aceasta este
soluþia lui Tudor Vianu. Pentru el,
bunurile sunt lucruri valorificate, lucruri
în care dorinþa cuprinde valori. Valorile
se gãsesc în bunuri, iar conºtiinþa le
cuprinde în ele.
8
Lucian Blaga, Metafizica valorilor,
p. 628.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Idem, Valori polare, în op.cit., p.
581.
12
Idem, Metafizica valorilor, p. 629.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem, p. 430.
16
Ibidem, p. 630.
17
Ibidem, p. 631.
18
Ibidem.
19
Idem, Metafizica valorilor, în
op.cit., p. 631.
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Dezvoltarea economicã durabilã, o strategie pe termen lung
Resursele financiare externe ale creºterii
economice
Prof.univ.dr. Constantin MOISUC
O opþiune de actualitate  investiþiile externe directe
O sursã financiarã externã a dezvoltãrii o poate reprezenta investiþiile externe directe în
economia româneascã. Dupã cum se ºtie, investiþiile externe directe constau în aportul de
capital strãin  sub formã de valutã, bunuri de echipament, tehnologii, management ºi reþele
de distribuþie  în unitãþi economice, în cazul investiþiilor directe capitalul strãin are o poziþie
strategicã, dreptul de control ºi decizie asupra activitãþii economice a societãþii comerciale.
a) Investiþiile externe directe prezintã  pentru þara gazdã  avantaje superioare faþã de alte
surse financiare externe, din cel puþin douã puncte de vedere. În primul rând, investitorul strãin
aduce în societate, pe lângã capital, o serie întreagã de alþi factori de producþie pe care nu o
întâlnim la alte forme de investiþii internaþionale, cum ar fi: aport de tehnologie avansatã, mãrci
comerciale ºi de fabricã, management modern ºi strategii de marketing, inclusiv reþele externe
de comercializare. În al doilea rând, investiþiile externe directe nu sunt generatoare de datorii
externe  aºa cum sunt creditele externe care au o scadenþã de rambursare ºi sunt purtãtoare de
dobânzi. Investiþiile externe directe se autogestioneazã autonom prin profit ºi repatrieri.
Având în vedere asemenea avantaje, prioritatea absolutã în strategia atragerii resurselor
financiare externe trebuie acordatã investiþiilor externe directe ºi nu atragerii preponderente a
capitalurilor sub formã de credite, aºa cum s-a practicat (conºtient sau nevoit) în ultimii zece ani.
b) Investitorii externi sunt interesaþi  printre altele  în profitabilitate ºi siguranþa
investiþiei. România are o lege a investiþiilor externe care ar putea  cu unele completãri ºi
îmbunãtãþiri  sã satisfacã obiectivele urmãrite de investitori, cum ar fi gradul de fiscalitate,
stabilitatea economicã ºi politicã a þãrii gazdã, politica vamalã, dreptul de repatriere a
capitalului ºi profitului, convertibilitatea de capital a monedei, nivelul de pregãtire
profesionalã ºi de disciplinã a personalului angajat, accesul avantajos la resurse de materii
prime ºi energetice etc.
Trebuie subliniat cã unele din aceste condiþii nu sunt încã pe deplin convingãtoare, ceea
ce rezultã din dinamica investiþiilor externe directe în România ºi din analiza lor comparatã
cu realizãrile obþinute de unele þãri vecine.
Tabelul nr.3

Intrãrile anuale de investiþii externe directe
în unele þãri din Europa Centralã ºi de Est

în mil. USD

Sursa: World Investment Report, 2000, ONU.
c) Rezultã, aºadar, decalajele importante în atractivitatea investiþionalã a þãrilor analizate.
Astfel calculate, în cadrul investiþiilor strãine directe ce revin pe un locuitor, pe primul loc se
situeazã Ungaria cu 1637 USD, Cehia cu 1421 USD, Polonia cu 789 USD, Bulgaria cu 260
USD ºi România cu 237 USD. O altã concluzie rezultã din forma aportului în capital: în
România predominã aportul de capital adus în naturã, iar la celelalte þãri din tabel predominã
aportul adus prin virament bancar în numerar. Este greu de evaluat teoretic care este forma
cea mai avantajoasã, aprecierea poate fi exprimatã concret în raport de nivelul tehnologic al
aportului de capital subscris în naturã.
d) O problemã de o însemnãtate economicã deosebitã o reprezintã dinamica ºi balanþa
investiþiilor externe directe pe termen mai lung. Aceastã analizã este cu atât mai necesarã cu
cât existã controverse politice cu privire la intrãrile ºi ieºirile de capital care se explicã deseori
pe un suport ideologic sau partizan.
Tabelul nr. 4

Balanþa investiþiilor externe în România

în mil. USD

Sursa: World Investment Report, 2000, ONU.

Dinamica investiþiilor externe a fost, cel puþin pânã în 2000, determinatã de sistemul
ºi volumul privatizãrilor. Factorii determinanþi ai privatizãrii sunt mulþi ºi contradictorii
care þin atât de situaþia economicã ºi politicã internã, cât ºi de imaginea ºi gradul de
atractivitate a economiei româneºti, inclusiv de conjunctura politicã ºi militarã a zonei
din Balcani.
O accelerare a ritmului intrãrilor de capital strãin în România în 1997 ºi, mai ales, în 1998
este evidentã, dar din 1999 are loc un proces de încetinire. În orice caz, nu se confirmã ipoteza
fugii de capital din România. Stocul de capital strãin în România creºte în fiecare an analizat,
prin diverse forme ºi cãi ale intrãrilor de capital (construcþii de la firul ierbii) privatizare,
reinvestiþii ale profitului ºi, în unele cazuri, achiziþii ºi fuzionãri. Totuºi, acest volum este
foarte modest atât în comparaþie cu potenþialul României, cât ºi în comparaþie cu alte þãri din
zonã. Astfel, în Polonia stocul de capital strãin este de peste 35 mild. USD, în Ungaria de
circa 17,5 mild. USD, iar în Cehia de peste 15 mild. USD (Singapore 86 mild. USD, Malayesia
42 mild. USD, Coreea de Sud 26 mild. USD).
e) În ceea ce priveºte structura pe ramuri a stocului de capital strãin în România
pânã la 31 decembrie 1999 rezultã, dupã datele ONU  urmãtoarea repartiþie: sector
primar (agriculturã) 3%, sector secundar 43,8% (26,4% în construcþii de maºini), iar în
sectorul terþiar (servicii) 53,1% (24% în comerþ); datele sunt atât de grãitoare, încât nu
mai necesitã comentarii.

Investiþiile externe de portofoliu
Dacã investiþiile directe presupun cã investitorul are drept de control ºi decizie asupra
societãþii comerciale, investiþiile de portofoliu fie prin dimensiune, fie prin forma în care
se realizeazã nu conferã investitorului strãin dreptul de control ºi decizie. Investiþiile de
portofoliu cunosc o importantã dezvoltare în þãrile ºi din þãrile unde existã o piaþã financiarã
ºi de capital dezvoltatã. Investiþiile de portofoliu se realizeazã sub forma de împrumuturi
prin emisiuni de obligaþiuni în strãinãtate de cãtre banca centralã, bãnci comerciale,
societãþi comerciale sau diverse organe ale statului, cum sunt Ministerul Finanþelor,
municipalitãþi ºi consilii orãºeneºti. De asemenea, investiþiile de portofoliu iau forma de
cumpãrãri de cãtre agenþii economici strãini de acþiuni de pe piaþa internã de capital,
respectiv, de la bursa de valori din România.
România este o þarã în curs de dezvoltare, fãrã disponibilitãþi de capital care ar putea
realiza operaþiuni active, adicã efectuarea de investiþii în strãinãtate. Însã þara noastrã
este beneficiarã de investiþii de portofoliu prin operaþiuni pasive de capital, adicã prin
contractãri de împrumuturi, emiþând obligaþiuni sau vânzând acþiuni. Investiþiile de
portofoliu  spre deosebire de investiþiile directe cu un ciclu de viaþã mai scurt, astfel cã
intrãrile de capital (operaþiuni de credit) sunt urmate de restituiri, rambursãri sau
rãscumpãrãri de titluri, adicã operaþiuni de debit.
Înainte de anul 1990, România s-a afirmat sporadic pe piaþa internaþionalã de capital
privat. Astfel, 1979-1980 România a realizat douã emisiuni de obligaþiuni în 1979/1980 a
câte 50 mil. USD fiecare, în Kuweit. În rest, în trecut, sursele financiare externe au fost atrase
pe calea creditelor externe, dar ºi a investiþiilor externe directe. Astfel, încã din 1972, România
a creat societãþi mixte de producþie, fiind singura þarã din Europa Centralã ºi de Est care a
atras investiþii externe de capital; într-adevãr capitalul strãin într-o societate mixtã putea fi de
maximum 45% din capitalul social al întreprinderii.
Cea mai importantã ieºire post-decembristã a României pe piaþa internaþionalã
privatã de capital a avut loc în 1996-1997, când BNR a efectuat trei mari emisiuni de
obligaþiuni internaþionale (în mai multe tranºe), prin intermediul a trei importante bãnci
de investiþii internaþionale: CS First Boston  Germania, Nomura Securitis  Japonia ºi
Merrill Lynch  Anglia cu o valoare însumatã de circa 2,5 mild. USD. În anul 2001,
s-au emis euro-obligaþiuni în valoare de circa 600 mil. euro. La acestea s-au mai adãugat
ºi alte emisiuni de obligaþiuni sau titluri de valoare, în sume mai mici, pe piaþa financiarã
internaþionalã de mari societãþi comerciale sau societãþi naþionale româneºti (Conel,
Petrom, Romtelecom º.a.) cu garanþia statului. De remarcat cã, în ultima parte a anilor
1990, în 2000 ºi în 2001, capitalul strãin a început sã cumpere acþiuni de la bursa de
valori Bucureºti, ceea ce este un început bun, în ciuda situaþiei financiare internaþionale
care nu ne-a fost favorabilã (crizele financiare din Rusia, Asia de Sud-Est, Mexic ºi
rãzboiul din Iugoslavia).
Tabelul nr. 5

Investiþii strãine de portofoliu în România

Coordonatele de bazã ale unui nou model de ocupare a forþei de muncã
Aºa cum am subliniat în articolul din numãrul trecut, determinarea coordonatelor de bazã ale
unui nou model de ocupare a forþei de muncã în þara noastrã nu este o întreprindere uºoarã.
Dificultãþile întâmpinate într-un astfel de demers sunt de mai multe feluri. Pe de o parte, este
necesarã o regândire a majoritãþii trãsãturilor definitorii ale modelului românesc. Or, acest lucru
este dificil de realizat în condiþiile lipsei unei strategii de dezvoltare economicã ºi a strategiilor de
dezvoltare sectorialã. Pe de altã parte, aºa cum am vãzut, atât oferta, cât ºi cererea creeazã o serie
de rigiditãþi care pot afecta, în mod pozitiv, dar ºi negativ, nu numai construcþia ci ºi funcþionarea
unui astfel de model.
Totuºi, þinând seama de tendinþele pe plan mondial ºi de obiectivele majore, strategice, pe care
ºi le-a propus þara noastrã  integrarea europeanã ºi realizarea unui proces de dezvoltare durabilã
într-un climat de coeziune socialã  vom încerca, în cele ce urmeazã, sã conturãm principalele
coordonate care stau la baza unui nou model de ocupare a forþei de muncã, bazat pe principiile ºi
normele europene.
Un model de ocupare bazat pe dezvoltarea cererii de forþã de muncã
Datele agregate nu confirmã, deci, cu nimic iminenþa sfârºitului muncii ºi nici chiar amorsarea
unei creºteri economice fãrã ocupare. Realitatea este cã ratele actuale înalte de ºomaj se explicã,
înainte de toate, prin încetinirea creºterii producþiei ºi a productivitãþii, decât prin suprimarea de
locuri de muncã ca rezultat al tehnologiilor noi hiperproductive.
Situaþia României confirmã cele de mai sus. Or, aºa cum rezultã ºi din examinarea comparativã a
unora dintre modelele consacrate de ocupare, creºterea economicã este, chiar în þãrile cele mai avansate
tehnologic, factorul care a determinat sporirea continuã a numãrului de locuri de muncã ºi a volumului
populaþiei ocupate. Ca urmare, apreciem cã ºi pentru þara noastrã o coordonatã de bazã a ocupãrii forþei
de muncã, în perspectivã, o constituie realizarea unor ritmuri pozitive de creºtere economicã.
Mãrimea acestor ritmuri de creºtere a P.I.B., ca indicator de sintezã a creºterii economice, va
trebui însã, în þara noastrã, sã fie suficient de înaltã pentru ca rata ºomajului sã nu depãºeascã
nivelul de 10 %, ca una dintre condiþiile care se cer îndeplinite pentru aderarea la U.E.
Astfel, pentru ca rata ºomajului sã nu depãºeascã un nivel de 10%, este necesarã o accelerare a
creºterii economice, respectiv, atingerea unui ritm mediu anual de creºtere a P.I.B. total de circa 6,5%.
Pentru atingerea unui astfel de ritm de creºtere economicã, este necesarã, de asemenea, sporirea
ponderii investiþiilor în P.I.B. la minimum 32,5%. Pe aceastã bazã este posibil ca în urmãtorii
douãzeci de ani sã fie create un numãr de circa 1,4 milioane locuri de muncã.
Amplificarea proceselor de restructurare a economiei naþionale este necesarã nu numai pentru
a se realiza o economie competitivã, capabilã sã facã faþã concurenþei ºi forþelor pieþei din cadrul
Pieþei Unite, dar ºi ca rãspuns la noile sfidãri care le determinã globalizarea, noile tehnici ºi tehnologii
ºi noile forme de organizare a producþiei ºi a muncii.
În acest sens, restructurarea economiei naþionale se va realiza în condiþii restrictive pentru
ocuparea forþei de muncã, dacã avem în vedere faptul cã:

Instituþiile financiare
ºi INTERNETUL
Asist.univ. Mihai GABRIEL
Dar de ce sunt consumatorii nord-americani aºa de apropiaþi faþã de instituþiile financiare?
Migrarea cu succes a consumatorilor spre Internet se aflã în transformarea relaþiilor offline, în
relaþii online. Aceasta cere o strategie clarã pentru o înþelegere a naturii relaþiei cu clienþii ºi o
apropiere faþã de arhitectura Web-ului. Absenþa loialitãþii ºi ataºamentului emoþional a bãncii
în mediul activ pune industria bancarã în pericol de a deveni un bun de larg consum. Multe
bãnci tradiþionale au transferat informaþiile ºi serviciile pe care le oferã pe Website-urile lor.
Ceea ce nu au reuºit ei sã transfere este loialitatea ºi ataºamentul emoþional formulat de
interacþiunea oamenilor, atunci când se întâlnesc faþã în faþã. Lipsa acestei interacþiuni fizice
duce la absenþa loialitãþii ºi a ataºamentelor emoþionale care ameninþã sã transforme serviciile
financiare în bunuri de larg consum.
Construirea ºi menþinerea unei relaþii sãnãtoase cu clienþii reprezintã punctul cheie al
diferenþei. Clar, transformând relaþiile cu clienþii, în relaþii online, cere mai mult decât sã fii
apt de a elabora un cod HTML. Strategia de bazã online trebuie sã reflecte angajamentul
bãncii pentru o relaþie veritabilã, nu tehnologicã. Bãncile trebuie, de asemenea, sã-ºi dea seama
cã relaþiile cu clienþii þinute strict numai online nu sunt aºa de puternice ca relaþiile offline.
Instituþiile financiare trebuie sã-ºi construiascã Website-urile împreunã cu clienþii, având în
minte în special relaþia lor cu aceºti clienþi ºi, de asemenea, sã nu permitã ca dezvoltarea siteului sã fie condusã de tehnologie. Instituþiile de servicii financiare trebuie sã recunoascã cã
majoritatea clienþilor cautã atât funcþionalul, cât ºi satisfacþia emoþionalã. Cererile funcþionale
sunt uºor de atins, furnizând informaþiile pe care clientul le cautã ºi realizând un site uºor de
folosit ºi de consultat. Nevoile emoþionale sunt direct legate de percepþia clienþilor asupra
valorii pe care le-o acordã banca. De exemplu, Charles Schwab a realizat un lucru excelent,
creând o prezenþã online care întruneºte nu numai cerinþele informaþionale ºi tranzacþionale
ale consumatorilor, dar care, de asemenea, se adreseazã ºi nevoilor emoþionale. Observând cã
majoritatea celor care accesau site-ul erau bãrbaþi, acesta a introdus pe site ºi ºtiri din sport,
economie, politicã, ºtiri despre starea vremii, alãturi de descrierea serviciilor financiare oferite.
Astfel s-a putut creea o legãturã emoþionalã cu clienþii, oferindu-le acestora orice informaþie.

mil. USD

Sursa: Publicaþii BNR
Practic, în 1999, au devenit scadente o serie de obligaþiuni emise în 1996-1997, iar aceste
restituiri au fost mai mari decât intrãrile din anul 1999, rezultând un sold deficitar de -729
mil. USD. Tot la investiþii strãine de portofoliu mai pot fi asimilate emisiunile de titlu (certificate
de trezorerie ºi obligaþiuni) ale Ministerului de Finanþe exprimate în valutã ºi plasate rezidenþilor
români (banca comercialã, agenþi economici ºi populaþia). Trebuie spus cã rezidenþii români
aveau depozite în valutã la bãncile româneºti de circa 2,8 mild. USD în anul 2000, în care
titlurile Ministerului de Finanþe sunt atractive atât ca dobândã, cât ºi ca termen de rambursare,
în condiþiile în care rata inflaþiei la credite în lei este ridicatã, iar cursul de schimb al leului
este în depreciere.

Restructurarea sectorialã a forþei de muncã
Conf.univ.dr. Ovidiu NANEª

Internetul a dat putere ºi libertate consumatorilor de servicii financiare de a-ºi lãrgi opþiunile
lor la nivel global. Aºezarea geograficã nu mai este aºa importantã cum era odatã. Restricþiile
geografiei nu mai permit industriei de servicii financiare sã atragã oamenii ºi sã-i þinã ostatici,
gândindu-se între timp cã acei clienþi le sunt loiali.
Crearea unei prezenþe pe Internet aduce valoare pentru serviciile financiare, dar aceasta
cere mai mult decât posibilitãþi tehnologice. Cum a fost în cazul migrãrii clienþilor de la
ghiºeele bãncilor la automatele bancare, clienþii începând sã efectueze operaþiile bancare mai
mult online. Deja 62% dintre americani ºi 53% dintre canadieni folosesc Internetul, ºi un alt
numãr impresionant plãnuiesc sã-ºi efectueze operaþiunile bancare online. În timp ce în mintea
multor furnizori de servicii financiare aceasta creeazã viziunea unui serviciu cu costuri reduse
ºi, implicit, a creºterii profiturilor, realitatea nu este tocmai bunã.
În Statele Unite ale Americii, 76% dintre cei intervievaþi au declarat cã au o instituþie
financiarã principalã, iar în Canada procentul a fost de 85%. Aceasta se transformã într-o
imensã participare la afacere  americanii dau 80% din serviciile financiare cãtre banca centralã
sau cãtre furnizorul de servicii financiare, în timp ce canadienii dau 85%. Aceasta indicã fie
un simþ istoric al loialitãþii, fie este un rezultat al inerþiei, fie cã nu sunt capabili sã gãseascã
alternative atrãgãtoare. Aceastã situaþie se schimbã rapid în urma folosirii Internetului.

 infrastructura, ca una dintre condiþiile iniþiale în accelerarea creºterii economice, are o
structurã ºi o stare precarã, modernizarea acesteia ºi aducerea reþelelor de transport ºi comunicaþii
la nivelul standardelor europene necesitând investiþii mari;
 în agriculturã, fãrâmiþarea suprafeþei agricole, lipsa mecanizãrii ºi chimizãrii, alãturi de procesul
de suprapopulare a acestei ramuri constituie frâne în calea sporirii performanþelor tehnice ºi economice.
Concentrarea proprietãþii ºi sporirea gradului de mecanizare a agriculturii sunt factori care vor
determina, în urmãtorii ani, un proces de diminuare a necesarului de forþã de muncã din acest
sector de activitate;
 restructurarea ºi modernizarea industriei, procese necesare ºi de duratã, vor menþine aceastã
ramurã, încã o îndelungatã perioadã de timp, ca ramurã de antrenare pentru întreaga economie
naþionalã. Procesele de restructurare internã ºi de specializare pe subramuri, activitãþi ºi produse
competitive, însoþite de o modernizare tehnicã ºi tehnologicã susþinutã, constituie premise importante
pentru creºterea acceleratã a productivitãþii muncii în industrie, ceea ce va determina, în perspectivã
reducerea, în continuare, a populaþiei ocupate în aceastã ramurã de activitate;

 activitatea de construcþii va fi marcatã, la rândul sãu, de doi factori cu acþiune
contradictorie. Pe de o parte, creºterea volumului de investiþii în celelalte ramuri ale economiei
va determina o sporire a necesarului de forþã de muncã. Pe de altã parte, creºterea gradului de
mecanizare a lucrãtorilor de construcþii va conduce la sporirea productivitãþii muncii. Totuºi,
þinând seama de faptul cã, preponderent, în construcþii, activitatea este desfãºuratã de
întreprinderi mici ºi mijlocii, productivitatea muncii va spori mai lent decât volumul lucrãrilor
de construcþii, ceea ce va determina un spor al necesarului de forþã de muncã;
 serviciile, inclusiv transporturile ºi comunicaþiile, au avut o oarecare dezvoltare în ultimii ani,
dacã avem în vedere cã ponderea acestui sector în P.I.B. a sporit de la 26,5% în anul 1990 la 41,1%
în anul 1997, iar ponderea în populaþia ocupatã a sporit, în aceeaºi perioadã, de la 27,4% la 30,5%.
Dar, pe fondul reducerii generale a populaþiei ocupate, se constatã, în ultimii ani, o reducere, ca
numãr ºi a populaþiei în servicii. Astfel, în ultimii ºase ani (1992-1997), populaþia ocupatã în servicii
s-a redus cu un numãr de 241 mii persoane. Cu toate acestea, serviciile rãmân în perspectivã,
sectorul  supapã al ocupãrii forþei.
Aprecierea, cu un grad ridicat de probabilitate, a evoluþiei în perspectivã a activitãþii serviciilor,
în special pe grupe ºi activitãþi distincte, este dificilã.
Totuºi, în aprecierea cu privire la sporirea ocupãrii în acest sector pornim de la o serie de
premise:
 acest sector este, în þara noastrã, puþin dezvoltat, iar gradul de diversificare a diferitelor tipuri
de servicii este redus;
 deºi experienþa internaþionalã a relevat o anumitã autonomizare a dezvoltãrii sectorului
serviciilor faþã de creºterea economicã, apreciem cã, în cazul nostru, accelerarea ritmului de sporire
a P.I.B. va avea un puternic efect de antrenare ºi va determina o amplificare a cererii de servicii;
 restructurarea agriculturii ºi a industriei, pe de o parte, ºi dezvoltarea infrastructurii, pe de altã
parte, vor determina o sporire ºi o diversificare a serviciilor pentru întreprinderi, în special, servicii
de înaltã calitate ºi tehnicitate.
Pe cale de consecinþã, va avea loc un proces de terþizare ºi a economiei româneºti, proces
concordant cu cel care s-a impus în ultimile decenii pe plan mondial.
Tabelul 1
Structura populaþiei ocupate pe sectoare de activitate în anul 1997
ºi la orizontul anului 2020

Sursa: Anuarul Statistic al României, 1998, p. 116; Coordonate ale strategiei pieþei muncii pe
termen mediu ºi lung, (coordonator Dr. Ovidiu Ioan Naneº), I.N.C.S.M.P,S., iulie 1998, p. 42.
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Televiziunea România de Mâine

Post propriu de
televiziune
naþional, universitar
ºi cultural

Prin noi,
facultatea
la tine
acasã!

ªtiri din þarã ºi din întreaga
lume pentru cele mai largi
ÎN SPRIJINUL
categorii de telespectatori PREGÃTIRII STUDENÞILOR

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
Luni

Marþi

22 octombrie 2001
7:30
8:00
9:00
10:05
10:35
11:40
12:10
12:40
13:10
13:35

ªtiri
Revista presei
Dreptul muncii (1)
Asistenþa socialã. Documentar
Drept roman (1)
Sistemul legislativ. Documentar
Drept penal - partea generalã (1)
Lege ºi ordine. Documentar
Din folclorul românesc
Popas pe Valea Luncavãþului (1)
Documentar
14:05 Metode ºi tehnici de cercetare în
sociologie (1)
14:35 Informaticã pentru sociologie (1)
15:35 Protecþia consumatorului. Documentar
16:00 Istoria economicã a României (1)
16:30 Bazele contabilitãþii (1)
17:05 Geografie mondialã (1)
18:25 Secvenþe universitare
18:30 ªtiri
19:00 Dialog juridic  consultaþii juridice
cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu
19:25 Notre Dame de Paris (1)
20:40 Bourgogne. Documentar
21:30 Videoclipuri muzicale. Florent Pagny
22:35 Ferestre spre Europa (3)
23:00 ªtiri
23:30 Program muzical nocturn

7:30
8:00
9:00
9:40
10:05
10:30
11:00
11:30
11:55
12:55
13:25
13:55
14:20
14:45
15:40
16:50
17:20
17:50
18:25
18:30
19:00
20:00
20:30
21:25
21:55
23:00
23:30

Vineri

ªtiri
Revista presei
Economie politicã (2)
Fiºier economic. Întreprinderi mari
sau mici ?
10:10 Istoria economicã a României (1)
10:40 Statisticã economicã (3)
11:15 Cum sã începem o afacere? Documentar
11:40 Geografie economicã mondialã (2)
12:10 Matematici pentru economiºti (2)
12:40 Din folclorul românesc
13:10 Sub semnul crucii, cãlãtor în Þara
Lãpuºului
14:10 Limba românã. Foneticã ºi ortografie
15:00 Sãnãtate pentru toþi (r)
16:00 Limba francezã contemporanã (2)
16:30 Culturã ºi civilizaþie hispanicã (2)
17:05 Etnografie ºi folclor (2)
17:40 Limba latinã (2)
18:15 Spiru Haret  ctitor de ºcoalã româneascã
18:20 Secvenþe universitare
18:30 ªtiri
19:00 Lumea în clipa 2000 - talkshow de
Marian Oprea
20:00 Muzicã ºi dansuri irlandeze (2)
20:40 Arta fotograficã (1)
21:10 Teatru laser
22:30 Un dar pentru noi înºine. Documentar
23:00 ªtiri
23:30 Program muzical nocturn

ªtiri
Revista presei
Economie politicã (1)
Comerþul cu amãnuntul. Documentar
Statisticã economicã (1)
Biroticã (1)
Matematici pentru economiºti (1)
Asigurãrile în economia de piaþã.
Documentar
Bazele informaticii (1)
Din folclorul românesc
Popas pe Valea Luncavãþului (2)
Documentar
Culturã ºi civilizaþie hispanicã (1)
Etnografie ºi folclor (1)
Limba francezã contemporanã (1)
Istorie ºi civilizaþie englezã (1)
Conservarea patrimoniului. Documentar
Limba latinã (1)
Limba românã (1)
Secvenþe studenþeºti
ªtiri
Sãnãtate pentru toþi
Vizitã la Casa Albã. Documentar
Jazz la Cotton Club (1)
Sponsorizarea artelor. Documentar
Spectacol Notre Dame de Paris (2)
ªtiri
Program muzical nocturn

Sâmbãtã

26 octombrie 2001
7:30
8:00
9:00
9:40

Miercuri

23 octombrie 2001
7:30
8:00
9:00
9:50
10:15
11:20
11:45
12:15
13:15
13:40
13:55
14:55
16:05
16:45
17:55
18:20
18:30
19:00
19:30
20:20
21:10
22:05
23:00
23:30

ªtiri
Revista presei
Psihologia educaþiei (1)
Tineretul britanic. Documentar
Fundamentele psihologiei (1)
Femeia în societate. Documentar
Psihologie experimentalã (1)
Informaticã pentru sociologie (2)
Din folclorul românesc
Cãlãtor prin Þara Lãpuºului. Documentar
Anatomie funcþionalã (1)
Rolul medicului veterinar în protecþia sãnãtãþii consumatorului
Biochimia efortului (1)
Relaþii internaþionale contemporane
Multiculturalism. Documentar
Secvenþe universitare
ªtiri
Litera ºi spiritul legii  talk-show de
prof.univ.dr. Corneliu Turianu
Cele mai frumoase grãdini ale lumii.
Documentar
Jazz la Cotton Club (2)
Viaþa planetei. Parcul Naþional
Videoclipuri muzicale
ªtiri
Program muzical nocturn

25 octombrie 2001
7:30
8:00
9:00
9:45
10:15
10:45
11:15
12:15
12:25
12:55
13:25
13:55
14:15
14:40
14:50
15:00
15:25
16:20
17:30
17:55
18:25
18:30
19:00
19:30
20:40
21:35
22:00
23:00
23:30

ªtiri
Revista presei
Drept civil (2)
Reciclarea prosperitãþii. Documentar
Drept penal  partea generalã (2)
Lege ºi ordine. Documentar
Drept roman (1)
Vârstele memoriei. Adamclisi
Drept diplomatic ºi consular (1)
Melodii populare româneºti
Cocoºul de Hurez. Documentar
Cântecele Oltului
Metode ºi tehnici de cercetare în
sociologie (2)
Spiru Haret  ctitor de ºcoalã româneascã
Plaiuri strãbune
Dialog juridic (r)
Informaticã pentru sociologie (2)
Geografie economicã mondialã (2)
Regenerare urbanã. Documentar
Statisticã economicã (2)
Secvenþe universitare
ªtiri
Lecþia de sãnãtate
Micro-cosmos. Concert în iarbã
Muzicã ºi dansuri irlandeze (1)
Cuba  reportaj turistic
Videoclipuri muzicale
ªtiri
Program muzical nocturn

Postul de televiziune România
de Mâine (tvRM) transmite,
în direct ºi înregistrate, din
amfiteatrele ºi laboratoarele
universitãþii, cursuri, sinteze,
consultaþii, lucrãri practice de
laborator pentru studenþii de la
toate formele de învãþãmânt, cu
precãdere pentru cei ocupaþi în
diverse activitãþi. De asemenea,
programul postului cuprinde
emisiuni cu caracter cultural,
ºtiinþific, informativ, educativ,
sportiv, de divertisment.

Duminicã

27 octombrie 2001

28 octombrie 2001

ªtiri
Revista presei
Psihologia educaþiei (2)
Program educaþional. Documentar
Fundamentele psihologiei (2)
Informaticã pentru sociologie (2)
Metode ºi tehnici de cercetare în
sociologie (2)
12:35 Cum sã ne conducem regiunea ?
Documentar
13:00 Melodii populare româneºti
13:30 Biserica din Brãdeºti. Documentar
13:45 Horã la români
14:15 Istorie ºi civilizaþie francezã (1)
14:50 Plaiuri strãbune
15:00 Litera ºi spiritul legii (r)
15:30 Drept diplomatic ºi consular (2)
16:00 Frumuseþea profesiei de medic
veterinar
17:20 Profesorii profesorilor noºtri
18:15 Doar o zi. Reportaj turistic
18:25 Secvenþe universitare
18:30 ªtiri
19:00 Muzicã franþuzeascã OBISPO-LIVE
20:35 Jocuri de artificii
20:55 Videoclipuri muzicale
22:00 Eminescu ºi muzica
22:30 Crossing point  Jazz (1)
23:00 ªtiri
23:30 Program muzical nocturn

7:30 ªtiri
8:00 Viaþa planetei. Parcul naþional Documentar
8:55 Reverie în Bucegi
9:05 Provence. Documentar
10:00 Crossing point  Jazz (2)
10:25 Cele mai frumoase grãdini ale lumii.
Documentar
11:15 Videoclipuri muzicale
12:00 Lumea în clipa 2000 (r)
13:05 Din folclorul românesc
13:30 Hora costumelor la Pietrari. Documentar
14:00 Interpreþi de altãdatã: Ion Cristoreanu
14:20 Nuntã în Þara Lãpuºului
14:50 Trinidad de Cuba
15:00 Lecþia de sãnãtate (r)
15:30 Viaþa planetei. Marea - Documentar
16:25 Johnny Holliday în concert
17:25 James Whistler - graficã
17:45 Compania de dans Rebecca Kelly
18:15 Secvenþe studenþeºti
18:30 ªtiri
19:00 Tropicana  spectacol muzical
19:55 William Merritt - picturã
20:20 Main Street - Jazz
21:20 Cultura americanã. Documentar
21:50 Muzicã rap - Franþa
23:00 ªtiri
23:30 Program muzical nocturn

7:30
8:00
9:00
9:55
10:25
11:10
12:05

Joi

24 octombrie 2001
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DIN VIAÞA COTIDIANÃ A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
De la începutul noului an de învãþãmânt, studenþii
Universitãþii Spiru Haret participã activ la cursuri ºi
seminarii, lucreazã în biblioteci ºi în laboratoare
computerizate, sunt antrenaþi în activitãþi de cercetare
ºtiinþificã, beneficiind pretutindeni de superioare
condiþii de pregãtire profesionalã ºi de viaþã

Cursurile, seminariile, lucrãrile de laborator sunt astfel organizate ºi desfãºurate încât sã transforme pe fiecare
student într-un subiect al activitãþii universitare, coparticipant activ la propriul proces de pregãtire profesionalã.

De la sala de curs la laborator ºi la cantinã, aceeaºi ambianþã de seriozitate ºi destindere.

