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Uniunea dinasticã a Þãrilor Române
Acad.prof. Rãzvan THEODORESCU
În jumãtatea de secol dintre 1550 ºi
1600 n-au lipsit acele elemente cu totul
noi ale vieþii istorice româneºti care au
fãcut posibil momentul Mihai Viteazul ºi
care au putut înrâuri durabil mentalul
colectiv al timpului ºi cel al posteritãþii
imediate. Începutul regimului dominaþiei
turceºti, cu acea autonomie ce a condus,
treptat, spre ceea ce numesc îndeobºte
mentalitatea tranzacþionalã a
românilor; dispariþia unei pãrþi însemnate
a vechii boierimi din timpuri medievale,
cu celebrele tãieri iscate de un
Alexandru Lãpuºneanu sau de un Mircea
Ciobanu, intrate în literatura noastrã
clasicã; mai apoi, noutatea plinã de
consecinþe, nu doar politice ºi întru totul
lãmuritoare pentru momentul Mihai
Viteazul , a urcãrii unui domn de origine
munteanã în scaunul Muºatinilor, a cãror
lungã tradiþie voievodalã o întrerupea
astfel (este cazul lui Petru ªchiopul în
1574, aºadar cu un sfert de veac înainte
de intrãrile triumfale ale lui Mihai Vodã
în Alba Iulia ºi Iaºi), ca ºi, puþin mai
târziu, ascensiunea unui domn din

Moldova pe tronul Basarabilor (ªtefan
Surdu în 1591, la câþiva ani numai de
începutul domniei lui Mihai Viteazul la
Bucureºti) sunt doar câteva din acele
elemente politice externe ºi interne ce

schimbau sensibil peisajul istoric
românesc, rupându-l de tradiþia
independenþei, dar ºi de aceea a
separatismului din evul de mijloc.
Dacã aº dori sã gãsesc o posibilã
emblemã pentru acel timp, ea va fi o
informaþie literarã despre o operã de artã
vizualã: este vorba despre dispãrutul

portret al lui ªtefan cel Mare al Moldovei
ce se gãsea în iatacul domnesc al curþii
din Bucureºti a lui Alexandru al II-lea
Mircea, unde îl vedea, în 1574, un
peregrin polon ºi care va fi provenit dintro galerie de înaintaºi iluºtri, înrudirea
Muºatinilor cu Basarabii fiind cunoscutã
ºi, nu o datã, eclatantã , de unde venea
ºi portretul celebru al lui Vlad Þepeº,
înaintaºul direct al Mihneºtilor, ajuns
într-o Wunderkammer habsburgicã din
Ambrasul Tirolului.
Într-un timp în care se închega, pentru
mai bine de un deceniu, între 1574, chiar
ºi 1591, acea autenticã uniune dinasticã
a Þãrii Româneºti ºi a Moldovei, realizatã
tocmai de un Alexandru al II-lea Mircea,
de un Petru ªchiopul ºi de un Mihnea al IIlea, viitorul Turcit, pregãtind nemijlocit
momentul Mihai Viteazul coborâtor el
însuºi, aidoma Mihneºtilor, din Vlad
Dracul, pe o linie ce mergea de la un alt
Vlad, Cãlugãrul, la Pãtraºcu cel Bun  sau
deceniile de alternativã stãpânire a celor
douã þãri române de cãtre Movileºti sau de
un Radu Mihnea, prezenþa în casele
domneºti bucureºtene a portretului
ºtefanian zugrãvit pe lemn, dupã obiceiul
vechi, capãtã valoare de simbol.

Legitimaþia de maghiar

Fãrã îndoialã, politica europeanã a
consemnat, în vara anului 2001, impactul
pe care votarea Legii statutului maghiarilor
din afara graniþelor Ungariei l-a avut asupra
relaþiilor dintre statele central-europene.
Deºi aflatã între douã zone cu mare potenþial
conflictual  spaþiul ex-sovietic ºi cel exiugoslav  aceastã parte a continentului s-a
adaptat la condiþiile post-rãzboi rece fãrã
probleme deosebite. Þãrile menþionate au
luat calea economiei de piaþã, democraþiei
ºi statului de drept, au optat pentru intrarea
lor în NATO ºi în Uniunea Europeanã.
Asemenea orientãri majore în dezvoltarea

internã ºi în politica lor externã au determinat
o evoluþie în general pozitivã a raporturilor
reciproce dintre aceste þãri.
Actul legislativului de la Budapesta a adus
elemente noi, deloc neglijabile ca afect
imediat ºi de perspectivã, în aceastã evoluþie.
Unele state, cum sunt România ºi Slovacia,
ºi-au exprimat dezacordul atât faþã de modul
cum legea în cauzã a fost adoptatã, fãrã o
consultare prealabilã, adecvatã, cu þãrile
vecine, cât ºi pentru conþinutul ei, care
cuprinde elemente clare de extrateritorialitate
ºi introduce discriminãri economice ºi sociale
pe criterii etnice între diferite categorii de

Senatului Universitãþii Spiru Haret
cu privire la dezinformarea gravã a
opiniei publice
ºi a Guvernului României,
de cãtre ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
referitoare la depãºirea cifrei de ºcolarizare

Senatul Universitãþii Spiru
Haret, întrunit în ºedinþã
extraordinarã în ziua de 24
octombrie 2001, luând act, cu
surprindere ºi indignare, de grava
dezinformare a opiniei publice ºi
a Guvernului României cu privire

cetãþeni ai statelor respective. Rãmâne de
vãzut dacã consultãrile bilaterale avute în
vedere vor fi în mãsurã sã dezamorseze
potenþialul de neînþelegere, controversã, chiar
de tensiune pe care noua lege maghiarã îl
aduce în relaþiile româno-ungare, respectiv
în cele ungaro-slovace. Alte þãri:  Ucraina
ºi Croaþia,  gãsesc potrivitã iniþiativa ungarã
ºi-ºi declarã intenþia de a adopta mãsuri
asemãnãtoare în favoarea conaþionalilor lor
trãind în alte state. Astfel, în regiune apare
un fenomen de multiplicare a soluþiei
promovate de Budapesta în problema
formelor ºi mijloacelor de protecþie a
identitãþii minoritãþilor naþionale

la depãºirea cifrei de ºcolarizare
la Universitatea noastrã, iniþiatã
ºi promovatã de ministrul
educaþiei ºi cercetãrii la posturile
de televiziune ºi în presã, a
adoptat urmãtorul comunicat pe
care îl publicãm în pagina 3.

Scutul creºtinãtãþii
P.F. TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII
ORTODOXE ROMÂNE
Unitatea de credinþã se confundã adeseori cu unitatea de
neam, fie în Transilvania, fie în Muntenia, fie în Moldova.
Deºi despãrþiþi vremelnic, prin hotare artificiale,
înaintaºii noºtri de dincoace ºi de dincolo de munþi au
pãstrat vie conºtiinþa de neam ºi au luptat împreunã
pentru apãrarea fiinþei naþionale de atâtea ori grav
ameninþatã de cotropitori, izbutind sã înfãptuiascã
unirea politicã a celor trei provincii sub sceptrul lui
Mihai Vodã Viteazul.
Epoca deschisã de unirea statalã a þãrilor româneºti
la Alba-Iulia, sub neînfricatul voievod Mihai Viteazul,
pornit din Craiova banilor olteni spre a împlini cel dintâi
idealul sfânt al poporului nostru a fost una de încununãri
nemuritoare pentru apãrarea fiinþei naþionale. O datã
cu unirea politicã a românilor, el a statornicit la
Alba-Iulia ºi a înzestrat cum se cuvine vechiul centru
bisericesc mitropolitan. Timp de secole Mitropolia
Ortodoxã Românã a Transilvaniei, cu reºedinþa la AlbaIulia, a fost vatra de luminã de unde a iradiat graiul
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românesc ºi forþa de pãstrare a conºtiinþei unitãþii
româneºti.
De veºnicã cinstire ºi mãrire sunt faptele ºi martiriul
lui Mihai Viteazul, unificatorul dintâi al tuturor
românilor, cel ce a înþeles poveþele Sfântului Apostol
Pavel toþi sã vorbiþi la fel ºi sã nu fie dezbinãri în
mijlocul nostru; ci sã fiþi cu totul uniþi în acelaºi cuget
ºi în aceeaºi înþelegere; el ce a fãptuit cu preþul vieþii
sale pãmânteºti întruparea dintâi a României
binemeritatã nu doar din partea noastrã, a românilor, ci
din partea întregii creºtinãtãþi europene, slava ºi
cinstirea de care se bucurã în lumea drepþilor.
Sã mulþumim lui Dumnezeu cã a învrednicit neamul
nostru cu un aºa bãrbat vrednic, neînfricat, înzestrat cu
o gândire politicã de o modernitate uimitoare, sã
aducem slavã Tatãlui Ceresc pentru cã ni l-a dat pe cel
pe care istoria lumii l-a numit Mihai Vodã Viteazul, pe
cel a cãrui pildã urmând-o, peste secole, am reuºit sã
înfãptuim statul naþional ºi unitar România.

 Secþia cultural -

artisticã a tvRM
anunþã selecþionarea
din rândul studenþilor
Universitãþii
Spiru Haret
a mai multor categorii
de artiºti amatori,
în ziua de
4 noiembrie 2001,
ªos. Berceni nr.24

de Marketing ºi
Comerþ Exterior
în primul stagiu
de pregãtire în Anglia
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O VIZIUNE EUROPEANÃ ASUPRA LITERATURII
Conf.univ.dr. Valeriu RÂPEANU
Afirmarea lui N. Iorga pe tãrâmul criticii
literare româneºti, începând cu anul 1890, a
marcat un moment crucial, calitativ nou în evoluþia
de o jumãtate de secol a acestui domeniu.
Trecuserã cincizeci de ani de la apariþia primului
program literar românesc în adevãratul înþeles al
cuvântului, ºi anume programul Daciei literare.
Titu Maiorescu începuse o nouã direcþie la baza
cãreia stãtea spiritul critic, despãrþind cu energie
ºi hotãrâre apele valorii de nonvaloare, C.
Dobrogeanu-Gherea afirmase un nou ideal care
se impusese fãrã sã creeze o ºcoalã de calitatea
Junimii. Cei doi se înfruntaserã în cadrul celei
dintâi polemici de principiu în literatura românã.
N. Iorga nu se raliazã unuia din ei împotriva
celuilalt. Scrie articole elogioase despre Rolul
Junimei în literaturã 1 ºi despre Ion Gherea 2 .
Sublinia deopotrivã faptul cã revista junimistã
reprezenta bunul simþ în literaturã. Gândiþi-vã la
ce era literatura când  acum 25 de ani  cercul
Maiorescu a început sã purifice aerul încãrcat de
miasmele scribomaniei fãrã frâu ºi veþi vedea ce
a putut face Convorbirile ºi recunoºtinþa ce le-o
datorãm, socotindu-l, în acelaºi timp, pe Gherea
un înainte-mergãtor, unul din oamenii aceia cari,

cheltuind mult talent ºi întrebuinþând muncã
stãruitoare, izbutesc sã deschidã calea unui nou
gen literar.
Recunoscând cu francheþã, fãrã rezerve chiar,
rolul avut de cei doi mari critici ai timpului sãu, N.
Iorga nu devine exponentul niciuneia din aceste
direcþii. El aduce în critica practicatã începând din
1890 o perspectivã radical nouã, originalã: literatura
românã nu mai este o entitate, nu se raporteazã doar
la timpul prezent ºi la istoria ei. Este vãzutã, judecatã
ºi apreciatã în funcþie de stadiul literaturii europene.
Pentru prima datã un intelectual român situeazã
literatura þãrii sale într-un context universal,
subliniind mai cu seamã decalajele. În acelaºi timp,
prin articolele ºi studiile sale, N. Iorga contureazã
prima viziune româneascã asupra culturii universale,
ºi aceasta încã de la sfârºitul secolului trecut. Intrãm
în acel moment într-o fazã nouã a criticii literare
româneºti, ºi anume raportarea literaturii române la
cultura europeanã ºi  în acelaºi timp  literatura
este vãzutã, fie prin structurile tematice (Iubirea în
literatura românã), fie prin atitudinile fundamentale
ale existenþei (Pesimismul la artist), fie prin evoluþia
unor genuri (roman, teatru), a unor curente (realism,
naturalism), a unor creatori (Ibsen, Sudermann).

A fãcut (între 1890-1894) criticã (cea mai
concludentã prezenþã pe acest tãrâm fiind intervenþia
în polemica provocatã de Nãpasta lui Caragiale),
dar mai ales criticã în care a pus sub semnul

întrebãrii literatura de pânã la el, prin studii
monografice asupra unora din scriitorii reprezentativi
ai secolului, prin sinteze asupra dezvoltãrii unor
genuri literare. Nu printr-o iconoclastã demolare a
valorilor constituite, nu printr-un refuz global a ceea
ce literatura noastrã dãduse pânã atunci, iar conºtiinþa
publicã ºi opinia criticã selectaserã. Dar nici printr-o
acceptare servilã a tot ceea ce receptase acest cititor
pãtimaº cu o curiozitate ieºitã din comun. Elogiul
patetic pe care îl fãcea lecturii nu era sinonim cu
asimilarea pasivã, ci cu o riguroasã ºi precoce
selecþie a valorilor.
Iorga n-a citit în adolescenþã ºi în tinereþe
mult, el a citit dintr-o perspectivã criticã. Nu
numai setea de lecturã îl caracterizeazã, ci o
pãtrunzãtoare ºi timpurie putere de selecþie a
valorii de non-valoare, a modernitãþii de ceea ce
era vetust, a literaturii ce rãmâne în perspectiva
timpului doar cu o semnificaþie istoricã de cea care
dobândeºte perenitate. Nici negaþie teribilistã,
juvenilã, nici genuflexiune în faþa ierarhiilor de
pânã atunci.
Care au fost, dupã opinia noastrã, trãsãturile
personalitãþii lui N. Iorga ce l-au fãcut sã intre în
arena criticii rostind cu atâta îndrãznealã adevãruri
categorice, surprinzãtoare, nu numai asupra unui
scriitor sau altul, ci asupra evoluþiei ºi stadiului de
pânã atunci al literaturii române, vãzutã  pentru
prima datã în istoria criticii româneºti  în legãturã

cu literatura universalã? În primul rând, cultura sa,
orizontul sãu literar care, între 1890-1900, se ridicã
la cotele cele mai înalte, chiar în comparaþie cu
confraþii ºi magiºtrii epocii. Judecãþile pe care le
dãdea atunci N. Iorga atât asupra scriitorilor, cât ºi
asupra evoluþiei genurilor, erau investite cu
perspectiva omului cult care comparã cu ceea ce
literatura universalã produsese pânã la el. Ceea ce
nici un critic dinaintea sa nu realizase, chiar când,
asemenea lui Titu Maiorescu, rostise cele mai
drastice sentinþe ºi spusese În lãturi! unor direcþii
ale culturii noastre. Pare ciudat, mai ales pentru
cei ce au derulat invers filmul activitãþii critice a
lui N. Iorga ºi anume, de la sfârºit la început
(nemaiajungând uneori la acest început), sau care
îl cunosc prin ceea ce alþii au spus despre el, cã
dominanta acestei prime perioade a criticii sale a
fost confruntarea literaturii române cu literatura
europeanã, în numele unei necesitãþi de
sincronizare. Sau cum spunea în limbajul juvenil
al debutului: Trebuie sã citim pe streini, sã-i
imitãm dacã nu voim sã ne piarã literatura. Sã ne
adaptãm la mediu în literaturã, cum am fãcut în
organizarea politicã. Aceastã întrebuinþare însã a
elementului strein sã se facã în chip inteligent:
plagierea niciodatã, ci neapãrata asimilare,
organizarea acestor elemente (Literatura
naþionalã, 18 martie 1890).
(Continuare în pag. 5)
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În premierã naþionalã:

Teatrul Laser din Bucureºti
Ing. Michael ELKER
Managerul general al SC ELKER INDUSTRIES

Bucureºti, 1 octombrie 2001, Paula Seling în concert, la inaugurarea Teatrului Laser.

La 1 octombrie, în Amfiteatrul-studio al Universitãþii Spiru Haret a
avut loc un eveniment deosebit - inaugurarea în premierã naþionalã a
Teatrului Laser din Bucureºti, ca o nouã formã de exprimare, care combinã
muzica, artele frumoase, grafica tridimensionalã generatã de computer ºi
razele laser.
Demonstraþia spectacol cu laser a introdus spectatorii într-o lume plinã
de imagini ºi culori vii, cu dimensiuni de neimaginat, în care muzica pare
a fi pictatã pe o pânzã de pãianjen ºi a fost apreciatã ca o nouã ºi ineditã
expresie metropolitanã a Bucureºtilor.
Sistemul video ºi cel audio, înalta tehnologie, muzica, razele laser,
focurile de artificii ºi efectele speciale fac din acest proiect cultural ceva
cu totul special pentru publicul spectator.
Amfiteatrul-studiou în care vor avea loc spectacolele are 700 de locuri

ºi este amplasat în mediul foarte
primitor al Universitãþii Spiru
Haret, care este aproape de staþia de
metrou Apãrãtorii patriei
(ªos.Berceni nr.24).
Teatrul Laser din Bucureºti va
prezenta în fiecare zi spectacole
transmise în direct de Postul de
televiziune România de Mâine
(tv.RM), care vor include muzicã
live, aranjamente muzicale,
soundtrack-uri originale, dansatori,
grafice, proiecþii dia, proiecþii video,
ecrane de apã, ecrane de gauzette,
efecte speciale ºi raze laser. De
asemenea, Teatrul Laser va fi folosit
pentru lansãri de CD-uri, lansãri de
produse, prezentãri de companii, de
evenimente culturale, politice sau de
altã naturã, în care laserul ºi focul
de artificii vor fi efectele speciale
magice. Totodatã, spectacolele
sponsorizate vor scoate în evidenþã
siglele companiilor, prin grafica
laser ºi efecte speciale.
Spectacolele vor începe în
fiecare zi la ora 19.30, mai puþin
zilele de luni ºi marþi, ºi vor avea o
duratã de 1-2 ore. Primul spectacol
va avea loc la 1 noiembrie 2001.
Toate
aceste
argumente
demonstreazã cã proiectul cultural
iniþiat este un proiect futurist, inovator
ºi sofisticat, ce va marca începutul
unei noi ere ºi filosofii în domeniul
spectacolelor ºi al publicitãþii.

Oaspeþi de seamã la Facultatea de Medicinã Veterinarã

Vizita profesorului universitar francez
de origine românã, Paul Popescu

Acest început de an universitar a fost
marcat la Facultatea de Medicinã
Veterinarã de un eveniment cu o
încãrcãturã didacticã ºi emoþionalã aparte.
Cursul inaugural de citogeneticã a fost
susþinut în faþa studenþilor într-o ambianþã
academicã de înaltã rigoare de un reputat
profesor universitar, cercetãtor ºtiinþific
francez, de origine românã, Paul Popescu,
format la înalta ºcoalã româneascã de
medicinã veterinarã.
De altfel, în peisajul activitãþii didactice
de la Universitatea Spiru Haret asemenea
momente ºi-au dobândit de mult dreptul la
o autenticã tradiþie, reprezentând o
constantã care-i conferã un atu puternic în
competiþia pentru realizarea unui
învãþãmânt de calitate, performant, la
nivelul standardelor europene ºi
internaþionale. Fiind singura universitate
din România membrã a Alianþei
Universitare
pentru
Democraþie
(AUDEM), Universitatea Spiru Haret a
beneficiat din plin de programele oferite
de aceasta, de schimbul de visiting
professors ºi de studenþi, de întâlnirile
organizate în cadrul acestui for academic,
ceea ce a însemnat o largã deschidere cãtre
cunoaºterea ºi preluarea a tot ceea ce
constituie informaþie de actualitate,
experienþã în domeniile didactic,
pedagogic, al cercetãrii ºtiinþifice ºi al
culturii pe plan mondial. Este aceasta nu
doar o adevãratã provocare, ci ºi una din
ºansele pe care le oferã Universitatea Spiru
Haret deopotrivã cadrelor didactice, pentru
perfecþionarea procesului de învãþãmânt,
având la dispoziþie alþi termeni de
comparaþie, metode ºi tehnici moderne de
predare, studenþilor, pentru a putea mai
lesne pãtrunde într-un fascinant univers al
cunoaºterii.
De o atare ºansã au beneficiat profesorii ºi
studenþii de la Facultatea de Medicinã
Veterinarã, onoraþi de vizita profesorului univ.
dr. Paul Popescu din Franþa, care a susþinut
timp de douã sãptãmâni cu persuasiune
incitante prelegeri dintr-un domeniu la fel de
incitant, cum este genetica biochimicã ºi
citogeneticã. Autor al 150 de lucrãri, din care
74 elaborate singur sau în colaborare, 12 lucrãri
de popularizare ºi 64 de comunicãri ºtiinþifice,
membru al unor prestigioase asociaþii
profesionale  European Citogeneticits
Association (E.C.A.) , organizatorul multor
manifestãri ºtiinþifice din Franþa, cum sunt
Colocviul European de Citogeneticã a
Animalelor Domestice, Masa rotundã cu tema
Controlul Genetic al Meiozei din cadrul
Congresului Internaþional de ªtiinþe
Fiziologice, prof. univ. dr. Paul Popescu aduce

cu el povara unei extraordinare experienþe
acumulate ca participant la realizarea unor
programe vizând Biologia reproducerii,
Studiul anomaliilor cromozomale,
Automatizarea în Citogeneticã ºi multe
altele.
Dimensiunea activitãþii de la catedrã a
prof. univ. dr. Paul Popescu a fost întregitã
armonios de interesanta experienþã datoratã
muncii efectuate în domeniul cercetãrii
ºtiinþifice care se pare l-a sedus, devenind
opþiunea definitivã, dupã stagiile de
cercetare realizate în renumite laboratoare
de citogeneticã din Paris, Canada, Japonia,
Bolivia etc.
Cu o asemenea carte de vizitã a fost
prefaþatã ºi întâlnirea pe care cadrele
didactice din Facultatea de Medicinã
Veterinarã au avut-o cu oaspetele lor din
Franþa, prof. univ. dr. Paul Popescu, care a
acceptat sã prezinte, în cadrul acestei
întâlniri  nu doar profesionale, ci ºi
sentimentale  cu foºti colegi de facultate
o conferinþã despre modul în care este
implicatã citogenetica în patologia
veterinarã ºi cum este predatã în
universitãþile din lume, despre felul în care
este susþinutã cercetarea ºtiinþificã în Franþa
ºi în alte þãri europene.
Aspectele prezentate cu dezinvoltura
unui profesor de elitã, experimentat au
cãpãtat o ºi mai mare convingere, fiind
însoþite de imaginile proiectate pe un mare
ecran. Tehnici noi de marcaj al
cromozomilor, de depistare precoce a unor
maladii, cum este cancerul, sau a unor
anomalii, pictograma cromozomicã  o
revelaþie în domeniul cercetãrii  au
captivat ºi interesul participanþilor la

aceastã conferinþã, demonstrând cã
citogenetica, un domeniu foarte arid, are
totuºi, un rol important pentru
diagnosticul stãrii canceroase, pentru
depistarea unor anomalii.
Rând pe rând, întrebãrilor privind
aplicarea citogeneticii în domeniul aºa-zisei
morþi programate, transferul de embrioni,
viitorul clonãrii li s-au dat rãspunsuri la fel
de pertinente, fãcându-se tulburãtoarea
precizare cã, din perspectivã geneticã, 99%
din animalele clonate au murit dupã 2-3 luni.
Impresionant a fost faptul cã, de
fiecare datã când au fost evocate
experienþele realizate în diverse institute
de cercetare din Franþa sau din alte þãri,
profesorul universitar francez de origine
românã n-a uitat sã facã trimiteri la
experienþa dobânditã în România la
Institutul de la Baloteºti. În acest context
de mare frumuseþe moralã, de demnitate,
prof. univ. dr. Paul Popescu s-a referit la
statutul cercetãtorului ºtiinþific, a
împãrtãºit cadrelor didactice modul în care
este organizatã activitatea de cercetare
ºtiinþificã în Franþa, unde aceasta
beneficiazã de o finanþare de la buget,
precum ºi de la Ministerul Cercetãrii ºi
Ministerul Agriculturii, mãrturisindu-ºi
îngrijorarea faþã de faptul cã numãrul
fermelor scade dramatic  de la 400.000
câte erau acum 10 ani, la circa 270.000
câte au ajuns sã fie acum , consecinþele
fiind foarte severe.
La sfârºitul acestei manifestãri
ºtiinþifice, prof. univ. dr. Toma COMAN,
decanul Facultãþii de Medicinã Veterinarã
a adresat mulþumiri cordiale profesorului
francez de origine românã, Paul Popescu,
în numele rectorului Universitãþii Spiru
Haret, prof. univ. dr. Aurelian Bondrea,
înmânându-i Diploma de excelenþã, a
universitãþii noastre , reînnoind invitaþia
ca ori de câte ori revine în România sã
poposeascã ºi în mijlocul profesorilor ºi
studenþilor de aici.
Cu emoþii fireºti, nedisimulate,
oaspetele a mulþumit pentru onoarea ce i
s-a fãcut, pentru relevantul schimb de
experienþã realizat în acest interval de
douã sãptãmâni la Facultatea de Medicinã
Veterinarã, care a adãugat noi carate
experienþei personale, promiþând cã nu-ºi
va putea refuza niciodatã acest privilegiu
de a se întâlni cu foºtii ºi actualii colegi,
reputaþi dascãli la una din cele mai
reprezentative instituþii ale ºcolii de
medicinã veterinarã din þarã.

Adela DEAC

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

în EDITURA FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE
FACULTATEA DE FILOSOFIE ªI JURNALISTICÃ
Gheorghiu Dumitru
Râpeanu Valeriu
Cazan Gh. Al.
***
***
***

Logicã generalã. I
Orientãri în cultura româneascã modernã
Filosofia anticã
Bogdan Petriceicu Hasdeu (În colecþia Mari ziariºti români)
Analele Universitãþii SPIRU HARET, Studii de Filosofie, nr. 2/2000
Analele Universitãþii SPIRU HARET, Seria Jurnalisticã, nr. 2/2001

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE
Radu Nicolae,
Laura Goran,
Angela Ionescu,
Diana Ionescu
Lungu Nicolae
Cauc Ion,
Manu Beatrice,
Pârlea Daniela,
Goran Laura
Buneci Petre,
Butoi Tudorel,
Butoi Ioana-Teodora
Pomohaci Cristina Mihai,
Vasilescu Eugenia
Popa Mariana
Popa Mariana
Nicola Grigore
Dungaciu Sanda
***

Psihologia educaþiei

Psihologie experimentalã
Metodologia cercetãrii sociologice-metode ºi tehnici de cercetare

Sociologie juridicã ºi devianþã specialã
Informaticã ºi instruire asistatã de calculator
Excel în 6 lecþii. Teorie, aplicaþii
Word, Access în 5 lecþii
Istoria psihologiei
Sociologie generalã (Sinteze)
Analele Universitãþii SPIRU HARET, Seria Sociologie-Psihologie, nr. 1/2000

FACULTATEA DE MARKETING ªI COMERÞ EXTERIOR
Moisuc Constantin (coord.),
Pistol Luminiþa,
Gurgu Elena
Pistol Luminiþa
Epure Manuela
Rãboacã Gheorghe,
Ciucur Dumitru
Vlad Constantin
Ionescu Cornel
Ghinãraru Cãtãlin
Rodica Trandafir,
I. Duda (coord.),
Aurora Baciu,
Rodica Ioan

Economie internaþionalã I. Probleme globale ale economiei mondiale
Comerþ  concepte, mecanisme ºi politici
Programe de marketing
Metodologia cercetãrii ºtiinþifice economice
Relaþii internaþionale politico-diplomatice contemporane
Curente de gândire economicã
Elemente fundamentale de economia informaþiei
Matematici pentru economiºti (vol. I ºi vol II)

FACULTATEA DE GEOGRAFIE
Posea Grigore
Teodorescu Valentin,
Alexandrescu Valeria
Stãnilã Anca Luiza,
Parichi Mihai
Lupaºcu Angela
Parichi Mihai
***

Vulcanismul ºi relieful vulcanic
Terra. Geografia resurselor
Cartografierea solurilor
Biogeografie
Piemontul Cotmeana  studiu fizico-geografic cu privire specialã la soluri
Analele Universitãþii SPIRU HARET, Seria Geografie, nr. 3/2000

Abordând teme de mare actualitate, cu un larg spectru de interes, ce vizeazã inclusiv
preocupãrile profesorilor de la Facultatea de Medicinã Veterinarã, oaspetele francez a cucerit pur
ºi simplu atenþia participanþilor la aceastã întâlnire - dezbatere, dialogul înfiripându-se de la sine.
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COMUNICATUL

Senatului Universitãþii Spiru Haret

cu privire la dezinformarea gravã a opiniei publice ºi a Guvernului României,
de cãtre ministrul educaþiei ºi cercetãrii, referitoare la depãºirea cifrei de ºcolarizare
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1. Acuzaþia doamnei ministru al
educaþiei ºi cercetãrii cu privire la
depãºirea cifrei de ºcolarizare de cãtre
Universitatea Spiru Haret nu are nici un
temei legal. În acest sens, Senatul
Universitãþii face urmãtoarele precizãri:
1.1. Reglementãri legale cu privire la
stabilirea ºi aprobarea cifrei anuale de
ºcolarizare existã numai pentru
universitãþile de stat. Indicatorul cifrã de
ºcolarizare este prevãzut în art. 58(1) ºi
59(3) din Legea învãþãmântului nr. 84/
1995, republicatã, precum ºi în art.2 din
Legea nr. 44/18 iulie 2001 privind
aprobarea Ordonanþei de Urgenþã a
Guvernului nr. 133/2000 privind învãþãmântul universitar ºi postuniversitar de
stat cu taxã;
1.2. În legislaþia în vigoare, consacratã
învãþãmântului, nu existã nici o
prevedere referitoare la cifra de
ºcolarizare din învãþãmântul particular.
În instituþiile de învãþãmânt superior
particular, ca ºi în unitãþile economice,
institutele de cercetare ºtiinþificã,
instituþiile de culturã etc., bazate pe
proprietatea privatã ºi iniþiativa
particularã, activitatea, dimensiunea
personalului, numãrul studenþilor etc. nu
pot fi stabilite de stat. Ele depind de
principiile ce guverneazã economia de
piaþã, de mãrimea capitalului privat, de
capacitatea managerialã de a gestiona
resursele.
Dreptul la învãþãturã este un drept
fundamental al omului, care nu poate fi
îngrãdit. Cifrele de ºcolarizare în
universitãþile particulare depind numai
de capacitatea acestora de a asigura baza
materialã ºi cadrele didactice necesare
pentru realizarea unui învãþãmânt de
calitate, corespunzãtor standardelor ºi
criteriilor prevãzute de lege;
1.3. De la obþinerea autorizaþiilor de
funcþionare ale specializãrilor, prin
Hotãrâri de Guvern, ºi pânã în prezent,
cifra de ºcolarizare în Universitatea
Spiru Haret a fost aprobatã, anual, de
Senatul universitar, în funcþie de
capacitatea de ºcolarizare, stabilitã în
conformitate cu standardele ºi criteriile
pentru evaluare ºi acreditare academicã.
Între standardele ºi criteriile prevãzute
de lege pentru autorizare sau acreditare
nu se aflã cifra de ºcolarizare. De altfel,
acest indicator nu este prezent nici în
fiºele vizitelor comisiilor de specialitate
ale C.N.E.A.A., inclusiv în fiºele de
evaluare instituþionalã;
1.4. Cifra de ºcolarizare la Universitatea
Spiru Haret a fost, în permanenþã, în acord
cu capacitatea de ºcolarizare de care a
dispus instituþia, respectând integral
criteriile ºi standardele prevãzute de lege:
personal didactic, conþinut al
învãþãmântului, bazã materialã, activitate
de cercetare ºtiinþificã, activitate financiarã,
structuri instituþionale, administrative ºi
manageriale (potrivit alin. (2) ºi (3) ale art.
18 din Legea nr. 88/1993 privind
acreditarea instituþiilor de învãþãmânt
superior ºi recunoaºterea diplomelor,
republicatã);
1.5. În nici o împrejurare,
Universitatea Spiru Haret nu a raportat
cifre false ºi nu a dezinformat instituþiile
care au solicitat cifrele de ºcolarizare.
Dimpotrivã, respectând principiul
transparenþei, a fãcut publice nu numai
cifrele de ºcolarizare, dar ºi alte date ºi
informaþii cu privire la organizarea,
funcþionarea ºi realizãrile sale, inclusiv
cele referitoare la venituri, investiþii ºi
salariile personalului didactic;

2. Senatul Universitãþii Spiru Haret
apreciazã cã ministrul educaþiei ºi
cercetãrii a urmãrit, în mod deliberat,
eliminarea Universitãþii noastre 
universitatea cea mai reprezentativã ºi cea
mai bine dotatã  de pe lista instituþiilor

afirmaþia doamnei ministru, potrivit cãreia
cifra de ºcolarizare la specializarea Drept
a fost depãºitã cu 530%, iar la specializarea
Management Financiar Contabil cu
460%, este falsã. La aceste procente,
doamna ministru a ajuns prin mistificarea
datelor cuprinse în tabelul NUMÃR DE
STUDENÞI ÎNMATRICULAÞI ÎN
ANUL UNIVERSITAR 2000-2001, tabel
înaintat M.E.C. ºi semnat de rectorul
Universitãþii, prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea, ºi de cei doi consilieri, Marin
Gheorghe ºi Ion Laurenþia, reprezentanþi
ai M.E.C., la 5 aprilie 2001.
Prezentãm tabelul menþionat mai sus:

NUMÃR DE STUDENÞI ÎNMATRICULAÞI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2000-2001

Deputaþilor ºi mass-media ca cifrã de
ºcolarizare pentru specializarea acreditatã
din Bucureºti.
Mistificarea, însã, nu se opreºte aici.
Cifra de 4.227 studenþi, obþinutã în modul
descris mai sus, a fost raportatã la 800 
cifrã de ºcolarizare pentru anul I,
specializarea Drept din Bucureºti, anul de
învãþãmânt 2001-2002, ce a apãrut într-o
broºurã comercialã, ADMITEREA 2001,
editatã sub egida M.E.C. A rezultat, astfel,
procentul de 530%, reprezentând o creºtere
artificialã a cifrei de ºcolarizare la
specializarea Drept, Bucureºti, cifrã
calculatã de doamna ministru prin
procedee manipulatorii nepermise,
obþinând, în acest fel, efectul dorit ºi
utilizându-l ca argument incriminant, cu
care sã justifice excluderea Universitãþii
Spiru Haret de pe lista universitãþilor
particulare propuse pentru acreditare,
neinteresând-o, practic, deloc standardele
de calitate la care se desfãºoarã procesul
de învãþãmânt în Universitatea noastrã.
Cifrele prezente în aceastã broºurã se
referã numai la instituþiile de învãþãmânt
superior particular. Universitãþile de stat
nu au stabilitã cifrã de ºcolarizare, deºi,
doar pentru acestea existã reglementãri
legale cu caracter obligatoriu. Cifrele din
broºurã nu au nici un suport legal, nu
reflectã propunerile Senatului Universitãþii
noastre ºi nici mãcar cifrele cuprinse în
dosarele de evaluare ale specializãrilor,
înaintate la C.N.E.A.A.
Acelaºi procedeu este folosit ºi pentru
specializarea Management Financiar
Contabil, Bucureºti, specializare
acreditatã. La cei 1913 studenþi din anul I
(anul de învãþãmânt 2000-2001) de la
specializarea acreditatã din Bucureºti au
fost adãugaþi cei de la specializãrile
autorizate din Craiova (370 studenþi) ºi
Constanþa (1169 studenþi)  specializãri
distincte, fãrã nici o legãturã cu cea din
Bucureºti - , rezultând cifra de 3452.
Aceasta s-a raportat la 750, cifrã publicatã
în aceeaºi broºurã comercialã, ºi s-a obþinut
procentul de 460%, procent prezentat de
doamna ministru, tot ca argument acuzator.
Pe baza acestei mistificãri inadmisibile,
doamna ministru a reuºit sã elimine, din
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului
Românei privind acreditarea a 8 universitãþi
particulare, Universitatea Spiru Haret, care
îndeplinea integral standardele ºi criteriile
prevãzute de lege pentru acreditare, aducând
prejudicii de o deosebitã gravitate imaginii
Universitãþii noastre.
3. Recent, doamna ministru a pus la
dispoziþia unui jurnalist aceleaºi date ºi

informaþii mistificate, pentru a fi
publicate într-un articol denigrator la
adresa Universitãþii Spiru Haret, intitulat
Spiru Haret a tocat miliarde de lei pe
reclamã ºi sedii de lux, apãrut în
cotidianul România liberã.
Dupã cum se cunoaºte, Universitatea
Spiru Haret a fost înfiinþatã ºi îºi desfãºoarã
activitate în cadrul Fundaþiei România de
Mâine, instituþie social  umanistã de
culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt, fãrã scopuri
politice sau patrimoniale (non-profit). În
structura Fundaþiei funcþioneazã, pe lângã
Universitatea Spiru Haret, ºi Institutul de
Studii pentru Dezvoltarea Economico  Socialã a României, Institutul de Sociologie ºi
Opinie Publicã, Institutul de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene, Institutul
de Cercetare Medicalã, tipografie, editurã,
post de televiziune, cãmine studenþeºti,
cantine, centru de proiectare ºi antreprizã
de construcþie pentru Complexul
Universitar ºi Cultural România de Mâine,
unitãþi producãtoare de venituri
suplimentare, dincolo de taxele cu cari
contribuiesc cei ce se folosesc depe urma
operei întreprinsã de instituþie (potrivit
prevederilor art. 44 ºi 45 din Legea nr. 21/
1924 ºi art. 47 lit. b) din Regulamentul de
aplicarea dispoziþiunilor legii pentru
persoanele juridice (Asociaþiuni ºi
Fondaþiuni) din 19 aprilie 1924, prevederi
care se regãsesc ºi în art. 46, alin (1), lit. b)
 g) din Ordonanþa cu privire la asociaþii ºi
fundaþii nr.26/2000).
Precizãm cã publicitatea  incriminatã
în articol  a fost realizatã din veniturile
Fundaþiei ºi nu din taxele studenþilor, iar
cele 1000 de miliarde investite în
patrimoniul acesteia sunt rezultatul
activitãþii ºi managementului performant
de la nivelul tuturor structurilor Fundaþiei
România de Mâine.
Fiind o instituþie de culturã, ºtiinþã ºi
învãþãmânt, Fundaþia România de Mâine
nu a neglijat activitatea culturalã
desfãºuratã la nivel naþional. În acest
sens, meritã sã subliniem contribuþia
financiarã substanþialã, de 4,5 miliarde
lei din veniturile proprii ale Fundaþiei,
la desfãºurarea, în bune condiþii, a
Festivalului Internaþional George
Enescu, în toamna acestui an.
Având în vedere cele semnalate,
solicitãm Comisiilor de Învãþãmânt ºi
ªtiinþã ale Parlamentului României ºi
Parlamentului, în întregul sãu, continuarea
procesului legislativ declanºat pentru
acreditarea instituþiilor de învãþãmânt
superior particular, cu respectarea tuturor
etapelor prevãzute de lege.

Semneazã membrii

Senatului Universitãþii Spiru Haret

de învãþãmânt superior particular propuse
pentru acreditare, recurgând, în acest
scop, la mistificarea cifrelor de
ºcolarizare, ceea ce înseamnã, în termeni
juridici, de fapt, fals ºi uz de fals. Cifrele
vehiculate de doamna ministru în presã
ºi în cadrul emisiunilor televizate nu se
regãsesc în evidenþele Universitãþii, în
dosarele de autorizare ºi acreditare
înaintate la C.N.E.A.A. ºi nici în tabelele
preluate de consilierii Marin Gheorghe ºi
Ion Laurenþia, reprezentanþii M.E.C., cu
prilejul vizitei efectuate în Universitatea
noastrã la 5 aprilie 2001.
În mod concret, Senatul Universitãþii
Spiru Haret constatã, cu stupoare, cã

Ce se poate constata?
În loc sã se refere la cifra de ºcolarizare
pentru anul I (anul universitar 2000
2001) a specializãrii Drept din Bucureºti,
specializare acreditatã de Guvernul
României, ministrul educaþiei ºi cercetãrii
a adãugat la cifra de 2.562 studenþi de la
specializarea acreditatã din Bucureºti
cifrele altor douã specializãri autorizate,
care funcþioneazã, în mod independent,
la Constanþa (1.221 studenþi) ºi la
Râmnicu Vâlcea (444 studenþi). A
rezultat, astfel, cifra de 4.227, cifrã pe care
doamna ministru a prezentat-o
Guvernului, Comisiei de Învãþãmânt,
ªtiinþã, Tineret ºi Sport a Camerei
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Dezvoltarea economicã durabilã, o strategie pe termen lung
Pentru o politicã înþeleaptã a creditelor
financiare externe
Prof.univ.dr. Constantin MOISUC
O altã sursã financiarã externã a României sunt creditele externe. Acestea sunt de
douã categorii: credite financiare, care se acordã sau se primesc în valutã ºi creditele
comerciale, care se acordã sau se primesc în mãrfuri, respectiv, exporturi sau importuri
de mãrfuri pe credit, adicã cu plata eºalonatã.
Creditele financiare externe, în comparaþie cu investiþiile externe directe, sunt generatoare
de datorie externã, adicã au o scadenþã ºi o dobândã. De aceea, în strategia dezvoltãrii
economice durabile trebuie acordatã o prioritate absolutã, în primul rând, prin atrageri de
surse financiare externe prin investiþiile directe, ºi în al doilea rând, prin apelarea la credite
externe. Din pãcate, în perioada 1992-1999 investiþiile externe directe au reprezentat doar
circa 6 mild. USD, iar creditele externe pe termen lung ºi mediu au cumulat o valoare totalã
de circa 14,6 mild. USD, din care 7,8 mild. USD au fost restituite. În 1999 încã nu au
devenit scadente 6,7 mild. USD, acestea regãsindu-se, aºa cum vom vedea, în datoria externã
a României. Desigur, la toate aceste credite s-au plãtit dobânzile aferente.
Tabelul nr. 6

Credite financiare pe termen mediu ºi lung

mil.USD

Sursa: Publicaþii BNR

La creditele pe termen mediu ºi lung mai trebuie adãugate ºi creditele financiare pe
termen scurt care, în ultimii trei ani, au oscilat anual între 200 mil. ºi 300 mil. USD.
Volumul anual al creditelor financiare pe termen lung ºi mijlociu primite de România,
a variat între 1,3 ºi 2,3 mild. dolari în perioada 1992-1999. Un lucru pozitiv este faptul cã
din totalul creditelor primite majoritatea au fost pe termen lung. Astfel, în 1998 creditele
pe termen lung au fost de cca 68%, iar în 1999 de circa 75%. Din punctul de vedere al
beneficiarilor creditelor, ponderea principalã o deþine sectorul public (circa 50%), iar
circa 1/4 sectorul privat, diferenþa fiind obþinutã direct de agenþii economici privaþi sau
majoritari de stat, dar care au beneficiat de garanþia statului. Creditele fiind purtãtoare de
dobânzi, acestea (dobânzile) au fost stabilite în proporþie de circa 62% sub formã de ratã
variabilã a dobânzii (LIBOR sau dobânzile standard ale investiþiilor financiare
internaþionale creditoare), iar 38% au fost purtãtoare de ratã fixã dobânzi (majoritatea
între 5% ºi 10% anual).
Dacã la creditele financiare adãugãm ºi investiþiile de portofoliu (emisiuni de obligaþiuni
ºi vânzãri de acþiuni), putem sã aflãm structura principalilor creditori dupã natura lor.

ultimii ani, ºi-a atras multe critici, chiar ºi din partea unor economiºti ºi politicieni din
þãrile occidentale. În ceea ce priveºte România, din totalul valorii acordurilor de credit
încheiate în perioada 1992-2000, sumele efectiv încasate au fost sub 50%. Din ultimul
acord încheiat în 1999, în valoare de 400 mil. DST, România a încasat doar 53 mil. DST
(adicã 13%, reprezentând prima tranºã), restul nu a mai putut fi încasat, neîndeplininduse condiþiile din Aranjamentul Stand-by.
Tabelul nr. 8
Balanþa de plãþi ºi încasãri a României în relaþiile cu FMI
în mil. USD

Sursa: Publicaþii FMI ºi BNR

Dupã cum se observã din Tabelul nr. 8, rezultã cã, în perioada 1992-2000, România a
încasat de la FMI cca 1,1 mild. USD, dar a plãtit cãtre FMI circa 1,4 mild. USD, rezultând
rambursãri de credite; la aceste plãþi trebuie adãugate dobânzile. Desigur cã România a
mai beneficiat de unele sume sub formã de ajutoare nerambursabile. Privind însã numai
relaþiile de credit, constatãm cã, din 1995, România este anual creditor net  cu excepþia
anului 1997. Aceastã situaþie se reîntâlneºte la majoritatea þãrilor în curs de dezvoltare ºi
nu numai în raporturile cu FMI ºi, în general, cu toþi creditorii. În literaturã, acest fenomen
se numeºte transfer invers de resurse financiare.
Factorii de producþie cunosc o circulaþie internaþionalã sub formã de investiþii, credite
ºi migraþie, care atrag plãþi ºi încasãri de venituri generate de circulaþia internaþionalã a
acestor factori. Aceste venituri ºi plãþi iau forma de salarii, dobânzi, profit, rente.
Exceptând poziþia muncã, respectiv repatriere de salarii de cãtre românii plecaþi în
strãinãtate, ceilalþi factori de producþie genereazã deficite. În ceea ce priveºte emigraþia,
trebuie fãcut un scurt comentariu. Deºi emigraþia genereazã un aport net de valutã, acesta
ar trebui compensat cu cheltuielile pentru pregãtirea forþelor de muncã emigratã ºi, eventual, valoarea nou creatã, dacã ar fi lucrat în þarã. Întrucât în þarã, economia se confruntã
cu un important declin, acest al doilea aspect trebuie privit cu rezervã. Totuºi, comparat
cu alte þãri, soldul net al emigraþiei reprezintã un excedent important în Grecia, Portugalia,
Turcia ºi Spania, de fapt, 1-3 mild. USD pe an, în cazul fiecãrei þãri.
Tabelul nr. 9
Soldul veniturilor ºi plãþilor circulaþiei internaþionale
a factorilor de producþie

Tabelul nr. 7

Structura creditorilor externi

Sursa: Publicaþii BNR
Sursa: Publicaþii BNR
* Octombrie 2000

Ceilalþi factori au în perioada analizatã importante ºi crescânde deficite. Cel mai mare
deficit îl reprezintã plãþile de dobânzi de circa 2 mild. USD, primite în perioada 19922000. Astfel, în 1999, România a încasat dobânzi în valoare de 61 mil. USD, dar a plãtit
413 mil. USD, deficitul fiind de 352 mil. USD (încasãrile rezultã din depozitele ºi creditele
pe termen scurt, precum ºi o parte din dobânzile cuvenite la creanþele vechi ale României
într-o serie de þãri în curs de dezvoltare ºi foste þãri socialiste). Problema care se pune
însã se referã la utilizarea în economie a creditelor contractate, efectele economice generate de utilizarea raþionalã a acestor credite pentru care numai în 1999 s-au plãtit dobânzi
de peste 400 mil. USD. Rãspunsul la aceastã întrebare necesitã o analizã specialã, dar
este sigur cã o parte importantã din creditele contractate nu-ºi gãsesc o reflectare în
creºterea economicã. În multe cazuri s-au contractat credite pentru consum.
(Continuare în numãrul urmãtor)

TRANZIÞIA LA UN NOU MODEL DE OCUPARE A FORÞEI DE MUNCÃ
Conf.univ.dr. Ovidiu NANEª
O caracteristicã a modelului românesc
de ocupare în perioada de tranziþie a
constituit-o reducerea puternicã a
numãrului salariaþilor în cadrul populaþiei
ocupate. Astfel, de la 8140 mii persoane în
anul 1990, numãrul salariaþilor s-a redus
la 5030 mii persoane în anul 1998,
respectiv cu 3110 mii persoane. De la o
pondere de 75% în populaþia ocupatã în
anul 1990  mult sub ponderea pe care o
înregistreazã salariaþii în þãrile dezvoltate,
unde atinge cifre de peste 80% , aceºtia
ºi-au redus greutatea specificã la 61,1% în
anul 1997. Or, una dintre coordonatele
modelelor actuale de ocupare o constituie
creºterea muncii salariate, aºa cum rezultã
ºi din datele de mai jos. Concomitent, în
timp ce în alte þãri se reduce ponderea
persoanelor ocupate cu un statut ocupaþional mai precar, persoane care lucreazã
pe cont propriu ºi lucrãtori familiali
neremuneraþi , în þara noastrã ponderea
lor creºte.
Din acest unghi de vedere,
reconsiderarea muncii salariate ºi sporirea
numãrului ºi a ponderii salariaþilor este
necesar sã devinã una dintre coordonatele
majore ale noului model de ocupare a forþei
de muncã. Este o coordonatã care devine
decisivã pentru punerea în valoare a

principiului autoprotecþiei persoanelor apte
de muncã ºi pentru limitarea consecinþelor
pe care le pot avea în planul creºterii
sãrãciei extinderea categoriilor socioprofesionale precare.
Un model de ocupare caracterizat
de creºterea potenþialului tehnicoºtiinþific ºi de calificare a forþei de
muncã
Calitatea resurselor umane  exprimatã
de nivelul de instrucþie ºi de structura
ocupaþionalã, este decisivã pentru
mobilitatea acesteia, pentru capacitatea sa
de adaptare la exigenþele restructurãrii
economiei, pentru menþinerea aptitudinilor
de ocupare ale indivizilor (emploiabylitée)
pe piaþa muncii. O forþã de muncã slab
instruitã, cu un nivel redus de calificare,
poate constitui o frânã în realizarea
obiectivelor de modernizare ºi restructurare
a economiei.
De asemenea, o structurã ocupaþionalã
în care predominã categoriile socioprofesionale cu nivel redus de calificare,
sau strict specializate, poate afecta procesul
de modernizare a economiei încetinându-l, pe de o parte, ºi majorându-i costul,
pe de altã parte.
Tabelul 2

Structura populaþiei ocupate dupã statutul ocupaþional în România ºi în unele
þãri dezvoltate în anii 1990 ºi 1997
Total pop. Oc. = 100 (%)

Sursa: K.I.L.M., 1999, I. L.O., Geneva, 1999, p.85-87.

Actuala structurã ocupaþionalã din þara
noastrã caracterizatã de ponderea ridicatã,
respectiv peste 50% din totalul populaþiei
active ºi peste 60% la grupa de vârstã de
15-24 ani , a grupelor ocupaþionale
agricultori ºi lucrãtori ºi a lucrãtorilor
semicalificaþi ºi necalificaþi reflectã nu
numai decalajele apreciabile care despart
þara noastrã de þãrile avansate economic,
dar, dacã nu se iau mãsuri rapide de
adaptare a sistemului de învãþãmânt ºi
formare profesionalã ºi a sistemului de
formare continuã a adulþilor, devine ºi o
frânã în realizarea oricãrui program de
modernizare a economiei ºi de combatere
a ºomajului.
O coordonatã majorã a modelului de
ocupare în perspectiva imediatã o
constituie, deci, creºterea rapidã a
categoriillor socio-profesionale, a
profesiilor ºi meseriilor cu pregãtire
ºtiinþificã ºi tehnicã ridicatã, de înaltã
competenþã profesionalã, capabile sã se
adapteze rapid la schimbãrile profunde generate de progresul tehnic în toate
segmentele de activitate ale economiei
naþionale.
Schimbãri în tipologia ocupaþiilor ºi
a locului de muncã
Industriile de înaltã tehnologie ca, de
altfel, ºi numeroase dintre activitãþile din
servicii modificã tipologia ocupaþiilor.
Introducerea noilor tehnologii ºi
schimbãrile organizaþionale modificã
raportul tradiþional om  maºinã, în
direcþia îndepãrtãrii operatorului de
raportul direct cu uneltele de muncã.
Sporesc o serie de laturi complexe în
conþinutul muncii în patru direcþii majore:
supraveghere (vigilenþa activã asupra
proceselor), optimizare (ameliorarea
performanþelor sistemului tehnic),
întreþinerea funcþionãrii ºi gestiunea fluxurilor
(urmãrirea producþiei la comandã). Apare o
nouã tipologie a locului de muncã: servicii
de producþie curentã, serviciile personale ºi
serviciile manipulatorilor de simboluri.
Moderni-zarea industriei ºi expansiunea
serviciilor vor conduce la diminuarea
primelor douã tipuri de locuri de muncã în
favoarea celui de al treilea .
Alinierea modelului românesc de
ocupare la aceste tendinþe implicã o sporire

Prof.univ.dr. Emilian M. DOBRESCU

mil.USD

în %

Datele din Tabelul nr. 7 aratã poziþia preponderentã în calitate de creditori externi a
instituþiilor internaþionale. Pe primul loc se situeazã Banca Mondialã (44%), pe locul doi
BERD (cu 20,7%), FMI pe locul trei (cu 12%), apoi UE (cu 5,3%).
Creditele bilaterale interstatale deþin cca 11%, iar pe primele locuri în calitate de
creditori sunt statul german ºi statul japonez. Bãncile private împreunã cu investiþiile de
portofoliu, care în principal au fost efectuate tot de bãnci, deþin o pondere comunã de
circa 30% din totalul creditelor, ceea ce atestã ieºirea fermã a României pe piaþa de
capital internaþionalã privatã în ciuda declinului economic intern, conjuncturii nefavorabile
din Balcani, ºi, ca o consecinþã, un rating de risc de þarã încã ridicat.
Prezintã un interes deosebit relaþiile financiare ale României cu FMI. De remarcat cã,
încã din 1990-1992, FMI a sprijinit  alãturi de Banca Mondialã  financiar România.
Dar pe parcurs acest sprijin a fost însoþit de o serie de condiþionãri ce rezultã din filosofia
economicã a FMI faþã de þãrile primitoare de credit, condiþionãri bazate pe însuºirea de
cãtre FMI a concepþiei monetariste a ªcolii de la Chicago, precum ºi din lipsa de experienþã
în finanþarea unor economii în tranziþie de la socialism la capitalism, filosofie care, în

SALARIUL ªI
CLASA DE MIJLOC

acceleratã a locurilor de muncã, în care
prelucrarea ºi utilizarea informaþiilor
constituie una dintre caracteristicile sale
importante.
Aceastã caracteristicã se completeazã
prin alta  modificarea locului de muncã.
Una dintre direcþiile care, în
perspectivã, va marca modelul ocupãrii
constã în dezvoltarea tele  lucrului (telework) ºi a lucrului la domiciliu. Ele au în
comun faptul cã activitatea lucrãtorului se
desfãºoarã la domiciliu lucrãtorului.
Motivaþia exteriorizãrii locului de muncã
este complexã. Pe de o parte, acest lucru
rãspunde unor aspiraþii ale individului cu
privire la partajarea ºi organizarea timpului
de lucru ºi a timpului alocat altor activitãþi.
Pe de altã parte, motivaþia este datã ºi de
reducerea costurilor directe ºi indirecte
legate de realizarea unor produse sau
servicii.
Dar extinderea ocupaþiilor în prelucrarea
ºi utilizarea informaþiilor, precum ºi
schimbarea locului de muncã necesitã
rezolvarea unor probleme care se cer studiate
atent pentru a le gãsi soluþii corespunzãtoare:
care va fi statutul lucrãtorului (reglementarea
juridicã); care va fi modul de remunerare a
produselor sau serviciilor; cât de extinsã este
durata muncii? Rãspunsurile la astfel de
probleme se cer cuprinse într-o formã
corespunzãtoare locului individual de muncã
reglementat de norme juridice noi.
Un model de ocupare bazat pe
amplificarea ºi consolidarea dialogului social impune implicarea mai mare a
partenerilor sociali ºi intensificarea
dialogului social pentru soluþionarea
problemelor ocupãrii ºi ºomajului. În acest
sens, sunt necesare perfecþionarea
legislaþiei, precum ºi a activitãþii instituþiilor
de dialog social, amplificarea rolului ºi
locului partenerilor sociali în realizarea
formãrii profesionale ºi a reconversiei forþei
de muncã, diversificarea modalitãþilor ºi
formelor de dialog social privind
soluþionarea unor probleme de participare
la dialogul social a persoanelor
nesindicalizate, a micilor întreprinzãtori ºi
lucrãtori pe cont propriu, implicarea în
dialogul social a asociaþiilor profesionale
ºi a organizaþiilor nonguvernamentale ºi
creºterea rolului statului, al administraþiei
publice, în cadrul parteneriatului ºi
dialogului social.

Salariul reprezintã principala sursã de venit pentru o parte însemnatã a populaþiei
active din România. Costul scãzut al resurselor umane reprezintã un avantaj comparativ
deosebit pentru mediul economic din România. În cei 11 ani de tranziþie, s-a redus permanent puterea de cumpãrare a salariului real, pe fondul promovãrii unor crase inegalitãþi
salariale, începând cu aleºii neamului, care ºi-au votat salarii foarte mari în comparaþie
cu ceilalþi lucrãtori. Cele mai multe activitãþi, între care cele din învãþãmânt, sãnãtate,
cercetare, unele servicii, sunt salarizate sub valoarea salariului mediu net pe economie.
Salariul minim nu oferã posesorului sãu posibilitatea unui trai decent, la limita minimã a
subzistenþei. Criza economicã fãrã precedent a societãþii româneºti a impus politici de
austeritate salarialã, mai ales în sectorul bugetar, în timp ce legislaþia liberalã în domeniul
salarizãrii a permis creºteri deosebite ale salariilor în domeniul bancar sau al firmelor
private, accentuând astfel, procesele de polarizare socialã.
Cei mai bine plãtiþi, erau în aprilie 2001, angajaþii din industria tutunului - cca 7
milioane lei/lunã. Pânã în ianuarie 2001, când au efectuat reduceri de personal de 24,3%,
angajaþii bãncilor de stat au beneficiat de cele mai mari salarii dintre toate sectoarele
economice ºi sociale. Cei mai rãu plãtiþi sunt salariaþii din industria lemnului - cca 1,5
milioane /lunã.
SALARIUL MEDIU NET
- 1997: 632.000 lei
1998: 1.042.000 lei
1999: 1.657.000 lei
2000: 2.529.000 lei
2001: 3.129.000 lei
SALARIUL MINIM BRUT
-

octombrie 1996: 119.000 lei
octombrie 1997: 250.000 lei
octombrie 1998: 350.000 lei

- mai 1999
: 450.000 lei
- decembrie 1999: 700.000 lei
- februarie 2001 : 1.400.000 lei

Începând cu 1 ianuarie 2002, se va institui venitul minim garantat în România.
Pentru familiile formate din douã persoane, venitul minim garantat va fi de 1.134.000 de
lei, pentru 3 persoane  de 1.575.000 lei, în timp ce pentru familiile cu 4-5 persoane,
veniturile garantate vor fi de 1.953.000 lei, respectiv 2.331.000 lei. Pentru fiecare altã
persoanã peste cele 5 ale familiei, se va asigura suma de 157.500 de lei. Persoanele singure,
fãrã venituri, vor primi maximum 630.000 de lei. În caz cã veniturile lunare realizate de
familie sunt mai mici decât venitul minim garantat, statul va plãti diferenþa acoperitoare.
Pentru determinarea venitului net lunar pe familie, persoanele care nu sunt încadrate în
muncã vor putea fi luate în calcul doar dacã fac dovada cã sunt în evidenþa agenþiilor
teritoriale pentru ocuparea forþei de muncã ºi nu au refuzat nici o slujbã. Persoanele care nu
lucreazã, dar sunt apte de muncã, vor pierde ajutorul social, dacã refuzã sã dea curs solicitãrii
primãriilor de a lucra în interesul comunitãþii. În acelaºi timp, pentru a stimula interesul
faþã de muncã al celor care primesc ajutorul social, se prevede majorarea cu 15% a
cuantumului ajutorului social pe familie, pentru fiecare membru care lucreazã.
NIVELURI MEDII ALE SALARIILOR LUNARE
OFERITE DE COMPANIILE STRÃINE CARE ACÞIONEAZÃ ªI ÎN ROMÂNIA

(în unele cazuri se acordã ºi unele facilitãþi: diferite comisioane, laptop, maºinã, telefon mobil etc.)
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n
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n
n
n

analist
contabil
contabil ºef
controlor credite
director administrativ
director de proiect
director de sistem
director financiar
director marketing
director resurse umane
director vânzãri pe þarã
director vânzãri pe zonã
instructor
lucrãtor personal
recepþioner
reprezentant vânzãri
secretar

350 dolari SUA
350 
1.200 
500
1.200 
1.100 
500 
2.200 
2.000 
1.400 
2.000 
500 
400 
600 
200 
150 
500 

(valori medii, înregistrate de autor la 25 de companii strãine, care fac afaceri ºi în România)

Dupã ultimele evoluþii economico-sociale, clasa de mijloc încã nu este bine structuratã.
Dacã o socotim drept clasa situatã între cei lipsiþi de proprietate ºi marii proprietari, clasa
de mijloc se aflã încã în formare ºi statuare legislativã, dupã mai mult de un deceniu de
transformãri destul de puþin eficiente, datorate în principal faptului cã tranziþia socialã a
rãmas în urma tranziþiei economice, care este ºi ea mult încetinitã. Dupã cum nota regretatul
acad. N. N. Constantinescu, Strategia de guvernare (din 1992 - n.n.) aprobatã de
Parlament, prevedea sã se ajungã la trei clase: o clasã a micilor proprietari, formatã din
micii proprietari de terenuri, bunuri mobiliare (locuinþe, întreprinderi mici ºi mijlocii
etc.) ºi de valori (acþiuni, bonuri de stat), care se spune, pe termen mediu, va fi
predominantã în structura socialã; o clasã a celor lipsiþi de proprietate ºi o clasã puþin
numeroasã a marilor proprietari de capitaluri. Practica aratã cã acea clasã, puþin
numeroasã, a marilor proprietari de capitaluri se formeazã destul de rapid. Sub ochii
îngroziþi ai populaþiei, un numãr mic de oameni au devenit în 1-2-3 ani posesori nu doar
a sute de milioane, ci a mai multor miliarde de lei, în condiþiile unei corupþii fãrã precedent. Principalele surse de formare a acestor averi au fost acapararea mai pe nimic a
bunurilor publice ºi specularea populaþiei. De altfel, însãºi Strategia de guvernare prevede
favorizarea proceselor de concentrare a capitalurilor, iar lupta contra corupþiei ºi a speculei
a fost fãrã rezultate (se vorbeºte tot timpul de ea, dar nu se iau mãsurile cuvenite) Chiar
dacã ne oprim aici, se observã cã, dacã reforma va continua în acelaºi chip ca pânã acum,
predominantã în societate va fi, nu clasa micilor proprietari anunþatã drept clasã mijlocie,
ci clasa celor privaþi de proprietate, ceea ce constituie un mare pericol social. Drept
urmare, se impune o politicã în stare sã opreascã procesul de sãrãcire dramaticã a populaþiei
ºi sã asigure þãrii clasa mijlocie realã.
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O VIZIUNE EUROPEANÃ
ASUPRA LITERATURII
(Continuare din pag. 1)

Articolul era scris de un tânãr de
nouãsprezece ani care pãºea în arena
literaturii cu conºtiinþa necesitãþii de a
realiza o racordare esteticã, de a nu se
opune la ceea ce era nou, de a asimila
într-un chip original ceea ce literatura
strãinã dãduse pânã atunci. Când se
întreba: de ce n-avem roman? el
diagnostica anacronismul cel mai
dureros al literaturii noastre de atunci,
întârzierea cea mai acutã, distanþa cea
mai categoricã ºi mai evidentã faþã de
proza lumii, faþã de uriaºa revoluþie pe
care acest domeniu al epicii o trãise
deopotrivã în Franþa, Anglia, Rusia,
Italia, Germania. Atitudinea sa manifest
antiromanticã ºi chiar dur antiromanticã
îºi avea sorgintea în structura sa
sufleteascã funciar antiidilicã, în
revelaþia pe care a avut-o de timpuriu,
din adolescenþã chiar, a distorsiunilor
sociale româneºti. ªi, mai ales, din
rezultatele
confruntãrii
dintre
momentele cardinale, de referinþã, ale
romanului universal ce schimbaserã
radical structura genului ºi posibilitãþile
sale de a sonda adâncimile ºi infinitele
nuanþe ale psihologiei individuale, ca ºi
amplitudinea proceselor sociale ºi
produsele epice autohtone care agonizau
epigonic în orbita crepuscularã a
romantismului. În anul debutului sãu
afirmã cã: mergem cu cincizeci de ani
în urmã în literaturã, cel puþin.
Un impuls dublu, spiritual ºi ideologic, l-a
fãcut pe tânãrul N. Iorga sã se apropie, la
începutul activitãþii sale critice, de literatura
realismului ºi a naturalismului (concepte pe
care, ca ºi ceilalþi critici din þara noastrã, le
suprapunea3). Spiritual, deoarece în momentul
în care Nicolae Iorga îºi desãvârºea formaþia
sa intelectualã, realismul ºi naturalismul se
întruchipaserã în operele marilor creatori de
lumi, - calitatea esenþialã pentru un scriitor
ieºit din comun în concepþia lui4. Se aratã
acum, ºi aºa avea sã rãmânã pânã la sfârºitul
vieþii, cu deosebire sensibil faþã de proza
care ancora în viaþa concretã, prozã care
nu cãuta, cum spunea despre scriitorii
romantici, originalitatea în lumile
fantasticului ºi nerealului  tãrâm în care
judecãþile sale erau sigure, pertinente ºi
suple. Nu aºa cum se întâmpla  ºi mai ales
avea sã se întâmple  în domeniul poeziei.
Nu a ajuns de la început la operele lui
Balzac, Flaubert, Zola, Tolstoi,
Dostoievski, numele cele mai frecvente în
paginile articolelor sale de tinereþe,
publicate între 1890-1893, ºi care
reprezentau pentru el punctele cardinale ale
romanului din secolul al XIX-lea.
Din anii adolescenþei îºi aminteºte de
lecturi din George Sand urmate de operele
lui Emile Souvestre, de cele ale lui Jules
Champfleury sau Victor Hugo, ca ºi de
Dramele Parisului. Selecþia nu era a sa, ci
a provinciei româneºti din ultimele decenii
ale secolului5. Mai reþine în paginile sale
memorialistice momentul întâlnirii cu Zola,
Alphonse Daudet, Guy de Maupassant6.
Orizontul lecturilor sale din copilãrie a
fost mult mai vast ºi tabloul conturat în O
viaþã de om va fi în câteva rânduri completat.
Astfel, în conferinþa Traducerile din limba
francezã în literatura româneascã7, înºiruind
numele boierilor care transpuseserã opere ale
literaturii franceze în limba românã, N. Iorga
spune: Poeþii nu erau uitaþi. La 1813 se
traducea Galateia lui Florian care a fost foarte
preþuit la noi. Pot sã aduc o mãrturie ºi din
viaþa mea. Eu am cetit franþuzeºte de la vârsta
de cinci ani, pe cãrþi care fãceau parte din
biblioteca tatãlui meu ºi a rudelor mamei
mele. Ce mi s-a pus mie în mânã întâi au fost
Fabulele lui Florian, nu ale lui La Fontaine,
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care a venit ºi el, dar mai pe urmã. ªi voi
adãuga, în acest domeniu, cã pot avea idee
de ce înseamnã o bibliotecã boiereascã tocmai
prin lecturile acestea din cei dintâi ani ai vieþii
mele; cele dintâi lecturi ale mele sunt de la
1876, iar cãrþile acestea aparþineau generaþiei
anterioare, care se formase pe la 1840.
Procedând aºa cum proceda întotdeauna
atunci când evoca, adicã îmbinând
reconstituirea socialã, culturalã, moralã
pornind de la ºi ajungând la experienþa
personalã, N. Iorga înfãþiºeazã epoca de la
1860 înainte: Atunci s-au gãsit editori în
Moldova ºi, mai ales, în Muntenia, un
Gheorghe Ioanid, al cãrui nume meritã sã
fie înviat: el a tipãrit ºi vechi cronice fãcând
ºi sacrificii pentru aceastã operã. S-a tradus
deci ºi din Alexandre Dumas ºi din Eugene
Sue ºi din Ponson du Terrail. În genere
traduceri bune ºi s-ar putea face o antologie
desfãcute din fiecare, ca sã se aibã pentru o
întreagã perioadã de romane sociale, de
romane de aventuri, o alegere.

Criticul, istoricul
ºi pedagogul lecturii
Perioada aceasta  sã-i zicem a lui
Gheorghe Ioanid  trebuie desfãcutã de
perioada urmãtoare, de pe la 1880. Acum
nu mai erau aceiaºi traducãtori ºi nu mai
era aceeaºi onestitate la editori. Îmi aduc
aminte din copilãria mea ce se întâmpla
când, la un unchi al meu din Botoºani,
Manole Iorga, soseau fascicolele din
Dramele Parisului ale lui Ponson du
Terrail, cu ilustraþii groaznice ºi eram
chemat sã cetesc mãtuºii mele ce era în
aceste pagini. Vãd cutare ilustraþie care
reprezintã pe «domnul de Morley atacat de
lupi». Mai erau Misterele Casei Aurite,
Contesa Palidã, Marchiza sângerândã,
alãturi de prima istorie romanþatã, mai puþin
proastã decât ceea ce se dã acuma:
romanele lui G.F. Born, dintre care unul
era Isabela, regina Spaniei ºi celãlalt
Eugenia, împãrãteasa Francezilor8.
În consecinþã, relaþia lui N. Iorga cu
literatura universalã nu poate omite ºi
capitolul legat de evocarea modalitãþilor prin
care societatea româneascã a secolului al
XIX-lea a cunoscut opere mai mult sau mai
puþin reprezentative ale scriitorilor
contemporani ºi clasici de peste hotare.
Conform perspectivei sale asupra istoriei,
aici se contureazã deopotrivã o istorie
culturalã ºi una a mentalitãþilor. Din aceste
pagini  cele mai multe aflate în conferinþele
sale, dar ºi în Istoriile literaturii române 
putem reconstitui climatul intelectual ºi
moral legat de traducerea ºi receptarea cãrþii
strãine în România. În anii copilãriei lui, în
mediul provinciei moldovene bineînþeles
cartea francezã domina orizontul cititorilor.
O va spune ºi o va repeta.
În anul 1930 rosteºte ºase conferinþe9 în
care, cu patru ani înainte de O viaþã de om,
N. Iorga înfãþiºeazã structura lecturilor sale
vãzute în legãturã sau mai ales în funcþie de
evoluþia tiparului, a revistelor, a gustului
public: Astfel oamenii din generaþia mea se
întâmplã cã puteau începe bine cu literatura.
În afarã de fabulele lui La Fontaine ºi Florian,
cumpãrate anume pentru instrucþia lor, istoria
Franciei, uneori ºi a altor þãri  Germania din
timpul luptei contra lui Napoleon (diabolicul
Samuel Gelb!)  se cunoºtea întâi prin acele
romane ale lui Alexandre Dumas-Pere, careºi fãcea cãrþile, nesfârºite, în tovãrãºie, dar le
pãstra un fel de unitate de inspiraþie; el era,
oricum, cu cãlãtoriile lui, pânã la Muntele
Sinai, pe care numai cine le scrisese, dar poate
nici nu le cetise, era, cu imaginaþia lui
afurisitã, o continuã lecþie de încredere în
viaþã, de biciuire spre necontenite acþiuni, cât
de îndrãzneþe. Ecourile soneriilor de trâmbiþã
ale marilor romantici ajungeau pânã în

patriarhalele oraºe ale Moldovei de odinioarã:
dacã ºtiu ºi azi, dupã lecturi înainte de zece
ani, rãsunãtoarele versuri din Orientalele lui
Victor Hugo, nu e din ºcoalã, unde recitaþiile
se fãceau cetind pe manºete, ci din acea
îndepãrtatã, pasionatã lecturã copilãreascã.
Champfleury, pe nedrept uitat astãzi ºi pe care
deunãzi l-am recomandat uneia din
pensionarele mele de la Fontenay-aux-Roses,
ne încânta. Prin el, istoricul caricaturii
franceze, bibliotecarul de la Mazarine din
Paris, nu numai cã ne înduioºam pentru
sãrãcia din mansarda lui Chien-Caillou ori
pentru nedreptele suferinþi ale fetiþei din
Grandeur et décadence dune serinette, dar
cunoaºtem apriga poftã de câºtig a burgheziei
franceze din provincie prin LUsurier Blaizot
ºi atmosfera de colegiu francez supt al doilea
Imperiu, cu pensumuri, Gicadus ad
Parnassum pentru a afla secretul fabricãrii
versului latin impus ca pedeapsã, cu zilnicul
rãzboi, azi slãbit prin inerþia campionilor,
dintre profesorul care cerea aºa de mult ºi
elevul hotãrât sã-i dea cât mai puþin. ªi mã
vãd cetind în volumaºul editat de Hetzel cu
legãtura de hârtie verde brobonatã, Evenor
et Leucippe, idila biblicã, al cãrei autor, dacã
nu mã înºel foarte, era Lamartine însuºi.
O altã etapã avea sã fie cea a
tipãriturilor din clasicii literaturii

cã aparþine unei viziuni moderne. Dar ºi pe
acest tãrâm avem dreptul sã avansãm ideea cã
cititorul care era N. Iorga nu-ºi putea stãvili
curiozitatea unei rãsfoiri. Care de cele mai
multe ori, în cazul literaturii moderne, îi stârnea
de la primele pagini sau de la primele scene,
indignarea.

Cele dintâi perspective
româneºti moderne asupra
literaturii universale
Interferenþa celor trei planuri relevate mai
sus este prezentã ºi în conferinþa Ce datorãm
cãrþii engleze11: Va sã zicã, pe la 1890 au
apãrut  cine este din generaþia mea îºi mai
aduce aminte  acele cãrþi cu coperta roºie,
cu litere foarte mici, fãrã nici o îngrijire în ce
priveºte tiparul în care se dãdeau traducerile
din literatura englezã. A fost tradus Dickens,
a fost tradus Thackeray, în cele douã de
cãpetenie opere ale sale, apoi George Eliot,
pânã ºi Gaskell ºi alþii, care puteau sã fie
traduºi sau se putea sã nu se împãrtãºeascã
de traducere. Traducerile acestea, precizeazã
N. Iorga, au fost fãcute din limba francezã:
A fost deci un fel de paºaport internaþional
dat de francezi prin ele. Eu am cetit întreaga
serie într-un timp când eram încã în þarã,
foarte tânãr ºi nu mã învãþase nimeni
englezeºte, cum de fapt nu m-a învãþat nimeni
nici pe urmã, ceea ce se observã din felul cum
pronunþ, ci m-am învãþat singur ºi în aºa fel
încât la nouãsprezece ani acum vreo jumãtate
de secol, eu ºtiam literaturã englezã mult mai
multã decât mulþi dintre specialiºtii cari, de
altfel în momentul acela nu existau în þarã.
Ca apoi aceste amintiri sã se metamorfozeze
în adevãrate pagini de criticã. Bineînþeles de
criticã aºa cum o înþelegea N. Iorga la sfârºitul

Consultaþii
pentru studenþi
române, realizate de Socec: nu le
puteam cumpãra noi înºine, dar le
admiram în mâinile profesorului de
românã, care era fericitul proprietar ºi,
cu mândrie, ni le arãta ºi nouã. În
acelaºi timp o tendinþã contrarã îºi face
simþitã prezenþa: tocmai atunci, dupã
marele succes al literaturii de traducere
în fascicule de maculaturã dând
neînfrânatele închipuiri ale lui Ponson
du Terrail, sorbite de tot publicul,
«istoriile» lui G.F. Born, Dramele
Parisului, Subteranele casei aurite,
Contesa Palidã, Marchiza sângerândã,
Eugenia împãrãteasa Franciei ºi
Isabela Regina Spaniei, un val de
vulgaritate trecu asupra sufletelor ºi
literatura româneascã pe care abia o
simþisem lua acum o înfãþiºare statornicã
prin tipãriturile lui Steinberg din
Bucureºti, care erau acum în toate
mâinile, ca ºi Dorul Inimii, poezia
distrugãtoare de poezie, Haiducii lui
N.D. Popescu. Mã vãd încã luând un braþ
din cea mai bunã literaturã francezã a
primei mele copilãrii pentru a mã
împãrtãºi de aceastã manã naþionalã.
Criticul, istoricul, pedagogul lecturii,
memorialistul erau una ºi aceeaºi
persoanã, care nu ostenea sã recomande
necontenita lãrgire a orizontului prin
lecturã.
Evocarea se întovãrãºeºte totdeauna în
demersul intelectual al lui N. Iorga cu
sfatul, mai ales în ultimul deceniu al vieþii
sale10. De aceea, în conferinþa citatã va
spune cititorilor din þara noastrã: ªi
acestora, în faþa unui domeniu cu totul
necunoscut, trebuie sã li se dea o
îndrumare. Am spune cã lectura lui N. Iorga
nu a cunoscut îngrãdiri în spaþiu  deºi nu
putem pretinde imposibilul  cã n-a urmat de
la un moment dat, mai precis de la începutul
secolului, un plan sistematic, n-a avut în vedere
anume þeluri, ci s-a datorat mai degrabã
hazardului, refuzând ceea ce bãnuia sau ºtia

vieþii sale ºi anume dintr-o perspectivã
sociologicã ºi moralã acuzatã. Orizontul
rãmâne tot cel legat de sfârºitul secolului al
XIX-lea. Desigur, unii din cei numiþi în
aceastã conferinþã sau în altele n-au în paginile
de criticã de tinereþe ponderea scriitorilor
francezi sau ruºi. Dar îi erau cunoscuþi ºi nu
o datã invocaþi. Ar fi desigur util sã vedem
paralel modul în care scriitorii, la care se
referã pe larg în conferinþa din 1938 ca fiind
cunoscuþi în România copilãriei ºi
adolescenþei lui, sunt priviþi mai înainte cu o
jumãtate de veac în paginile de criticã din
tinereþe. Studiul cel mai caracteristic se
intituleazã Pesimismul la artist. Ca toate
celelalte priviri de perspectivã asupra unui
gen (roman, teatru) sau asupra unei atitudini
de viaþã, caracteristicã este abordarea
simultanã a literaturii europene, în
consideraþii care unesc pe toþi reprezentanþii
curentului într-o viziune ce aboleºte timpul
ºi spaþiul. Ceea ce defineºte sistemul critic al
lui N. Iorga din aceastã perioadã este
simultaneitatea viziunii, faptul cã definirea
esteticii unor anume genuri ºi a perspectivelor
umane exprimate prin artã se realiza într-o
structurã unitarã. Aici însã va trebui sã
reliefãm trãsãtura esenþialã a gândirii lui N.
Iorga, cel care a cãutat pretutindeni
elementele de unitate, fie ale lumii
medievale, moderne ºi contemporane12, fie
ale literaturii naþionale. Un curent literar sau
o anume concepþie erau vãzute ca un tot în
multiplele lor înfãþiºãri, în unitatea ºi
specificitatea lor, în elementele fundamentale
care le aseamãnã ºi în ceea ce constituie
caracteristicile lor particulare. De aceea, în
studiile din aceastã perioadã, care constituie
cele dintâi perspective româneºti moderne
asupra literaturii universale, N. Iorga îºi
defineºte metoda care va fi folositã mai târziu
în construcþiile ample precum Istoria
literaturilor romanice. Aºa de pildã: Azi,
romanul e de obicei rezolvarea unei probleme
psihologice, cum sunt romanele lui Stendhal
ori ale lui Bourget în Franþa, acelea ale lui

Ludwig în Germania, ori
zugrãvirea întreagã ºi cât de poate
de amãnunþitã a unui cerc social.
Din aceastã din urmã categorie fac
parte uriaºele romane ale lui Zola,
cele ale lui Balzac, Dickens,
Lytton ºi Hochländer. Zola a
zugrãvit desfãºurarea în medii
deosebite a tem-peramentului unei
singure familii de supt al doilea
imperiu. Dickens a fixat pentru
totdeauna cu condeiul sãu
exagerator ºi amar ºi satiric, figura
puþin simpaticã a burghezului
modern în Anglia, fiinþa pozitivã
ºi rece al cãrei creier socoate ºi a
cãrei inimã sunã. Romanul
psihologic, deci, ºi romanul social
 iatã douã forme supt care se
prezintã în veacul nostru
povestirea aventuroasã de
altãdatã. Dacã în aceastã perioadã
din literatura francezã, Balzac ºi
Zola reprezintã pilonii referinþelor
sale în ceea ce priveºte romanul
francez, Dickens ocupã locul
primordial în ceea ce priveºte
romanul englez. Chiar atunci când
se referã la tehnica propriu-zisã a
romanului, aºa de pildã, atunci când comparã
romanul din veacul al XVIII-lea. Pentru N.
Iorga, Lesage ca ºi Goldsmith, aceºtia ca ºi
Voltaire, n-au ca þintã a operei lor nici
psihologie, nici istorie socialã. Crede cã
forma narativã predomneºte totdeauna; în
niciunul din romancierii timpului nu veþi
întâlni descrierile de portãrel ale lui Balzac;
acelea, aºa de greoaie adeseori ºi silite, ale
lui Zola (mai ales în Ventre de Paris, unde
sunt capitole rivalizând cu tablouri
impresioniste); ca schiþele destul de lungi, de
o putere de iluzie care se apropie de
halucinaþie, ale lui Dickens  descrierea se
face cu totul în treacãt, într-un cuvânt ori în
douã, cel mult într-o frazã. Ea alcãtuieºte
singurul cadru al tabloului, împrejurarea
veacul nostru o va pune adeseori în locul
acestui tablou.

O viziune care înglobeazã
literatura, artele plastice ºi muzica
Dar ajunºi aici se cade sã arãtãm cã
viziunea totalã specificã gândirii lui N.
Iorga nu se mãrgineºte numai la literaturã,
ci înglobeazã deopotrivã artele plastice ºi,
în mai micã mãsurã, muzica. În anul 1890,
când încã N. Iorga nu cunoscuse Franþa,13
scrie studiul din care am citat pânã acum,
Pesimismul la artist14, argumentând: În
lumea veche am gãsit acelaºi lucru: drama
toatã a anticilor e pesimistã. Ca dupã ce-i
numeºte pe Eschil, Euripide, Sofocle,
Shakespeare, Pindar, Lucreþiu, Virgil, sã
spunã: Între artiºti pictorul umbrelor
Rembrandt; întunecosul Goya Fuentes 
suflet urmãrind scene de omor ºi hoituri
însângerate de chinuri; Delacroix 
coloristul cel minunat al romantismului;
sunt atâþia pesimiºti care-ºi moaie în negru
penelul când se apropie de pânza care sã
zugrãveascã chinurile omenirii pãcãtoase
ºi nenorocite. Echivalenþa pe care N. Iorga
o face între descrierile aºa de greoaie
uneori ºi de silite, ale lui Zola ºi între
tablourile impresioniste are în vedere
faptul cã mentorul naturalismului a fost în
acelaºi timp ºi un ardent susþinãtor al
impresionismului.
Astfel,
în
Limpressionisme et son époque de Sophie
Monneret15 se spune: O parte esenþialã a
operei marelui romancier naturalist este
consacratã criticii de artã. Importanþa ei nu
este datoratã amploarei textelor, care
reprezintã puþine rânduri în enorma
producþie a scriitorului, dar în ceea ce apãrã:
arta lui Manet ºi aceea a impresioniºtilor.
Apropierea
dintre
Zola
ºi
impresioniºti nu se mãrgineºte doar la
tenacea sa operã publicisticã în apãrarea
ºi promovarea impresionismului  aºa
cum a intuit N. Iorga  ci la structurile
înseºi ale operei lor, dupã cum se spune
în Dicþionarul citat mai sus: Cu Zola
dispãrea romancierul care a transcris cel
mai bine în cãrþile sale universul

impresionist într-o succesiune de imagini
pe care Joy Newton l-a studiat remarcabil
în Les cahiers naturalistes.
Operele sale au oferit generaþiei
impresioniste ºi neoimpresioniste, atât de
ataºate realitãþii temelor, pânã la moartea
lui Van Gogh care s-a inspirat din
LAssommoir pentru a picta Le café de
nuit. Cum în timpul cãlãtoriei în Italia din
1890 nu vãzuse, aºa cum rezultã din notele
sale de drum, pânze semnate de
impresioniºti, este evident cã pe acest tãrâm
cunoºtinþele lui N. Iorga au fost livreºti.
Era nouã, 11 martie 1890, nr.23, p. 4.
Lupta, 26 martie 1890, nr.8.
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Vezi pentru aceasta, antologia Ideea de
realism în România, Editura Eminescu, 1974.
4
Mai târziu, ºi anume în Istoria literaturilor
romanice în dezvoltarea ºi legãturile lor (vezi
ediþia îngrijitã ºi prefaþatã de Al.Duþu, vol.III,
Epoca Modernã, Editura pentru literaturã
universalã, p. 460 ºi urm.), Iorga afirmã
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Balzac era pentru Iorga determinat de aceastã
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Biblioteca lui Marin Sorescu
Într-o camerã interioarã a casei, feritã de vacarmul strãzii,
regretatul Marin Sorescu îºi amenajase biblioteca ºi masa de
lucru. Cãrþile tivesc pereþii înãlþându-se pânã la buza tavanului.
Deloc subþiri, rafturile viguroase din lemn furniruit cu mahon
protejeazã sub sticlã, înºiruite pe douã rânduri, comorile adunate
într-o viaþã cãlãtoritã prin librãriile ºi anticariatele din lumea
largã: preþioase lucrãri româneºti ºi strãine, tipãrituri vechi,
tomuri de lux, ediþii rare ºi bibliofile, albume de artã,
enciclopedii, alãturi de care se aflã tablouri, afiºe, fotografii,
precum ºi numeroasele editãri ale operei soresciene în limbile
pãmântului. Nu ºtiu dacã asta a urmãrit poetul, ori hazardul
trebuie invocat, însã cãrþile din birou sugereazã o aspiraþie
secretã spre înalt, pentru cã, dincolo de senzaþia de durabilitate
ºi rezistenþã a bibliotecii, copertele ºi hârtia tomurilor celor
mai felurite îºi scot în relief musculozitatea livrescã pânã sus,
spre cerul care poate fi vãzut prin imensul luminator din plafon.
Pe acolo pãtrunde soarele cuprinzând într-un spot de luminã
masa de lucru ºi, cu doar câþiva ani în urmã, fiinþa etericã a
poetului. Razele strãlucitoare ºi vizibile, ca o aurã, la
întretãierea norilor cu soarele, vor fi fost însãºi inspiraþia,
putându-se spune cã Sorescu avea astfel o legãturã spontanã ºi
divinã cu cerul. Întotdeauna îl gãseam scriind, aplecat asupra
manuscrisului. Ar fi, mai exact spus, cufundat în visarea de
liniºte meditativã ce învãluia biroul. Pe masa apropiatã de unul
dintre pereþii cãrtuiþi, stã ºi astãzi maºina de scris antediluvianã
cu ajutorul cãreia poetul îºi dactilografia manuscrisele, imediat
apoi înnegrite de modificãri. Nea Mãrin, cum îi ziceau oltenii
lui, Vãrul Shakespeare, cum îi spuneam, în absenþã, noi cei din
redacþie, compunea tãcut, dar redacta repede ºi sub o
permanentã stare febrilã, scrisul transformându-se într-o
rãzleþire graficã de unghiuri aplecate în diverse direcþii, dupã

traseul fulgurant al gândurilor. Scrise ºi rescrise,
dactilogramele aproape cã-i erau smulse pentru a fi publicate.
Cu toate acestea, pânã la tipar, autorul opera modificãri, nu
de puþine ori în ultima clipã, telefonic. Marin Sorescu avea o
incredibilã disponibilitate de a zãbovi zi ºi noapte, fãrã odihnã
dar ºi fãrã obosealã, pe cãrþi ºi manuscrise, fiindcã se vedea
pa faþa sa cã lucreazã cu o plãcere inconfundabilã. Mintea
nu-i sta o clipã locului, iar atunci când îºi fãcea însemnãri
(avea mereu ceva de fãcut), când scria, operaþiunea se
transforma într-o îndeletnicire de teribilã urgenþã.
Când nu scria, desena. În redacþie toþi aveam câteva desene
fãcute, pe loc, de Marin Sorescu fiindcã era de ajuns sã-i înmânezi
un creion, un pix ºi o bucatã de hârtie pentru a se angaja un voluntariat
imposibil de bãnuit la aceastã îndeletnicire, executatã dezinvolt cu
mâna stângã. Asta îl relaxa.
Când nu desena, picta, fiind foarte mândru de tablourile sale,
pentru care trebuie considerat un membru important al clubului
marilor scriitori cu varii îndeletniciri artistice, altele decât scrisul.
Cealaltã bibliotecã mi-a fost dezvãluitã mai târziu, când Marin
Sorescu m-a invitat în atelierul sãu de picturã aflat în podul mansardat
al clãdirii. La capãtul scãrii din fier, rãsucitã în jurul propriului ax
precum vertijul unei cochilii de melc, m-a întâmpinat o priveliºte
unicã, biblioteca de poezie a lui Marin Sorescu. Desfãºurate pe toatã
întinderea podului, aºezate pe secole ºi ordonate pe un singur rând,
având felurite dimensiuni, iar multe dintre ele dedicaþii (din toate
perioadele), mii de volume multicolore întruchipeazã cea mai
fabuloasã bibliotecã de poezie româneascã din câte existã. Marin
Sorescu voia cã-i aibã pe toþi poeþii români în preajmã ºi îmi place
sã cred cã lor le picta la ºevaletul peste care se revarsã ºi astãzi,
puternicã, lumina crudã a singurãtãþii.

Lucian CHIªU

SECÞIA CULTURAL-ARTISTICÃ A TVRM
-STUDIOUL ARTISTULUI AMATOR-

ANUNÞÃ
SELECÞIONAREA din rândul studenþilor Universitãþii Spiru Haret a urmãtoarelor categorii de artiºti amatori:
soliºti vocali ºi instrumentiºti din genurile de muzicã:
- folclor, uºoarã, simfonicã, operetã, operã;
dansatori: dans popular, clasic, modern;
recitatori, prezentatori, povestitori, actori amatori, artã dramaticã, în vederea participãrii la programele ºi
proiectele emisiunilor ce vor fi înregistrate ºi transmise pe postul TVRM.
Ziua: 4 noiembrie 2001, orele 1000
Aula Universitãþii Spiru Haret, ªos. Berceni nr. 24
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Legitimaþia de maghiar

asumându-ºi un fel de rol vizionar în
trasarea evoluþiilor viitoare, pe care le vor
cunoaºte aceste valori ºi realitãþile cãrora
ele le dau sens, de pildã în construcþia
europeanã. Cum altfel ar putea fi
interpretatã aroganþa cu care lideri maghiari
considerã depãºite modelele De Gaulle ºi
Kohl ale Europei naþiunilor, opunândule un nou concept maghiar, acela al unei
Europe a comunitãþilor, inclusiv a
comunitãþilor naþionale? Ridicolul unei
astfel de pretenþii este evident; dezbaterile
actuale privind viitorul Europei, iniþiate de
UE, o aratã din plin. Chiar în forma radicalã
avansatã de Germania în aceste dezbateri,
într-o viitoare Europã federalã urmeazã a
se integra statele ºi nu comunitãþi amorfe,
desbrãcate de atributele statale.
Se pare însã cã politica faptului împlinit
prinde. Cu toate referirile repetate cu
obstinaþie de cãtre Budapesta la calitatea
Ungariei de membrã NATO, Alianþa NordAtlanticã pãstreazã tãcerea, cel puþin public.
Este, desigur, cert cã în structurile acestei
Alianþe problemele privind Legea statutului
maghiarilor sunt urmãrite cu atenþie, dupã
cum nu încape nici o îndoialã cã Ungaria face
toate eforturile sã convingã NATO de justeþea
poziþiei sale în chestiunea datã. Scopul acestor
eforturi este limpede: în cazul unor eventuale
tensiuni care ar apãrea în relaþiile românoungare în urma aplicãrii legii statutului,
rãspunderea sã fie pusã pe seama României.
De altfel, momentul adoptãrii legii în cauzã
nu a fost ales de loc întâmplãtor: anume, dupã
ce Ungaria a devenit membrã NATO, în timp
ce România se strãduieºte sã fie admisã în
Alianþã. De aici, în cazul unor tensiuni ca cele
evocate mai sus în raporturile românomaghiare, asimetria poziþiilor celor douã þãri
nu scapã nimãnui: Ungaria ar fi judecatã
într-o asemenea situaþie ca o þarã care are deja

condiþia de membrã a Alianþei; România  în
calitate de þarã candidatã la aderare, aderare
ce presupune însã, în mod obligatoriu, relaþii
bune cu vecinii. Este un joc politic a cãrui
mizã n-ar trebui sã scape celor care au un
cuvânt greu de spus în desfãºurarea procesului
lãrgirii rândurilor Alianþei. Elemente ca cele
evocate aratã cã, în ciuda declaraþiilor oficiale
ale Budapestei de sprijin acordat României
pentru admiterea în Alianþa Nord-Atlanticã,
existã cercuri influente maghiare care
acþioneazã pentru ca aceastã admitere sã nu
aibã loc în viitorul apropiat; între altele, o
dovedesc atitudinile ungare faþã de ideea unui
tandem româno-bulgar în procesul integrãrii
euro-atlantice a celor douã þãri.
În ceea ce priveºte Uniunea Europeanã,
poziþia lipsitã de echivoc de a cere Ungariei
sã desfãºoare consultaþii substanþiale cu
þãrile vecine pe problemele legate de
aplicarea prevederilor legii statutului,
precum ºi intenþia declaratã de a monitoriza
în continuare evoluþiile în problema datã nu
pot fi decât salutate. Este, desigur, de înþeles
preocuparea UE ca legea respectivã sã nu
favorizeze o circulaþie a forþei de muncã
dinspre Ungaria, în afara cadrului creat de
reglementãrile pentru spaþiul Schengen; ºi
se pare cã argumentele aduse în acest sens
de cãtre Budapesta gãsesc audienþã la
Bruxelles. Pe de altã parte, însã, aprecierea
Comisiei Europene, potrivit cãreia legea
respectivã este non-discriminatorie
nedumireºte ºi deruteazã. Într-adevãr, este
efectiv o contradicþie în termeni sã socoteºti
nediscriminatorie o lege care acordã drepturi
speciale cu caracter economic ºi social
pentru un grup etnic, dacã o asemenea
reglementare este privitã în perspectiva
admiterii Ungariei în Uniunea Europeanã,
ºtiut fiind cã, prin Tratatul de la Roma, libera
circulaþie a persoanelor se aflã între cele 4
libertãþi fundamentale, alãturi de libera
circulaþie a produselor, serviciilor ºi a
capitalului. Înscrise atunci ca un obiectiv de
atins, aceste libertãþi sunt deja înfãptuite în
cadrul UE. De drept ºi de fapt, pe Piaþa
unicã, inclusiv pe cea privind forþa de
muncã, nu este loc pentru nici o
discriminare, cu atât mai puþin pentru
discriminãri de facturã etnicã.

au participat peste 300 de proiecte, iniþiate
de diferite instituþii de învãþãmânt superior.
Organizatorul competiþiei de proiecte este
Agenþia Naþionalã Leonardo da Vinci,
instituþie ce reprezintã participarea Guvernului
României la Programul Comunitãþii Europene
pentru Educaþie Leonardo da Vinci.
Finanþarea proiectului FCICS (Facing
the challenge in the community spirit) a
fost de 24.500 Euro, beneficiarii fiind 8
studenþi, din anul IV cursuri de zi ai
Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior,
iar realizarea proiectului a presupus un
stagiu de 3 luni în Marea Britanie.
Selecþia celor 8 beneficiari s-a fãcut de
cãtre o comisie, criteriile principale fiind
rezultatele la învãþãturã, cunoaºterea limbii
engleze, nivelul de instruire teoreticã la
disciplinele de specialitate: marketing,
comerþ exterior etc.
Plasamentul studenþilor în întreprinderi
britanice s-a realizat în colaborare cu IPPS
(International Plasament Provider Service
 partenerul englez în proiect), fiecare student fiind repartizat în funcþie de gradul de
pregãtire profesionalã, nivel de cunoaºtere
a limbii engleze etc.
Fiecare din cei 8 studenþi beneficiazã de
plasament pentru stagiu de practicã în
întreprinderi britanice, având diferite orientãri
atât în sectorul de stat (Employment Service

 Job Center), cât mai ales, în sectorul privat
(Meritex International Blue Sky Technology).
Perioada de plasament este 3
septembrie 200123 noiembrie 2001 (12
sãptãmâni), iar rezultatele finale se vor
concretiza în studii de marketing privind
caracteristicile pieþei forþei de muncã în
Marea Britanie, implementarea metodelor
specifice marketingului la Gemini Radio,
studii de piaþã pentru diferite companii private º.a.. Toate aceste rezultate urmeazã
a fi larg valorificate, fiind prelucrate sub
forma unor interesante studii de caz (caiet
de aplicaþii ºi studii de caz), utile tuturor
studenþilor facultãþii noastre, în acest fel
devenind ºi ei þinta pentru diseminarea
acumulãrilor practice a celor 8 beneficiari.
Iatã cã, încã o datã, s-a demonstrat
preocuparea pentru a furniza studenþilor
noºtri atât o temeinicã pregãtire teoreticã,
cât ºi o interesantã ºi deosebit de instructivã
formare practicã.
Experienþa de a trãi ºi a lucra efectiv
într-o companie strãinã, de a lua contact
cu o altã culturã constituie pentru aceºti
tineri români, studenþi ai Universitãþii Spiru
Haret, ºansa de a se elibera de complexe,
de a acþiona în viitor pornind de la
experienþa acumulatã în Marea Britanie, de
a înþelege ºi a accepta provocarea în spirit
comunitar.

În contradicþie cu principiile
dreptului internaþional
Prof.univ.dr. Constantin VLAD

(Continuare din pag.1 )

Mãsura întreprinsã de Ungaria n-ar trebui
sã surprindã. În fapt, ea nu este decît un nou
pas în cadrul politicii adoptate de aceastã þarã
dupã rãsturnãrile din anii 89-90. Înainte de
aceste rãsturnãri, cercurile conducãtoare
maghiare considerau minoritãþile naþionale
drept punþi de legãturã între aºa-numita patriemamã ºi statele în care aceste minoritãþi
trãiau. Dupã ele însã, Ungaria ºi-a asumat,
constituþional, rãspunderea pentru soarta
maghiarilor aflaþi peste hotare, cu referire mai
precisã la cei din unele þãri vecine; aceasta,
în condiþii când lideri maghiari din diaspora
ºi înalþi oficiali de la Budapesta nu-ºi
ascundeau ideile privitoare la revizuirea
Tratatului de pace de la Trianon. În lumina
acestei rãspunderi, premierul de atunci J.
Antall se considera prim ministru al 15
milioane de unguri, numãr care, evident,
includea ºi maghiarii de peste graniþã. De pe
o astfel de poziþie, Budapesta promova activ
legãturi directe cu minoritãþile din þãrile
vecine ºi stabilea raporturi speciale cu
partidele etnice maghiare formate peste
noapte în aceste þãri. Iar politica externã ºi
diplomaþia ungarã aveau sã se concentreze
ani de-a rândul pentru câºtigarea din partea
unor importante foruri internaþionale a
drepturilor colective pentru minoritãþi,
înþelese ca un statut special ºi ca bazã pentru
obþinerea unei autonomii locale
administrativ-teritoriale constituite pe criterii
etnice în zonele cu prezenþe compacte de
populaþie maghiarã; cazul faimoasei
Recomandãri 1201 a Adunãrii Parlamentare
a Consiliului Europei a reprezentat un moment de vârf în aceastã privinþã. ªi este de

subliniat cã solicitarea unui statut special
pentru minoritãþile maghiare din þãrile vecine
contrasta puternic cu situaþia minoritãþilor
naþionale din Ungaria, aflate într-un proces
avansat de asimilare.
Aceste tentative au eºuat, însã.
Prestigioase foruri internaþionale, precum
CSCE/OSCE ºi Consiliul Europei, urmând
poziþiile de principiu ale Naþiunilor Unite
în materie ºi dovedind o gândire politicã
responsabilã, n-au acceptat conceptul de
drepturi colective, toate documentele lor de
poziþie vorbind de drepturile persoanelor
aparþinând minoritãþilor, înþelese ca
drepturi fundamentale ale omului, fãrã
deosebire de rasã, sex, limbã, origine ºi
aparteneþã etnicã. Legea la care mã refer
reia ºi duce mai departe politica ungarã în
problema minoritãþilor maghiare din þãrile
vecine. Ea pãrãseºte calea de pânã acum:
aceea de a obþine poziþii oficiale ale unor
organisme internaþionale favorabile
intereselor ungare, pe care apoi sã le invoce
spre a justifica pretinsa rãspundere a
Budapestei faþã de maghiarii de peste
graniþe; ea pune acum atât þãrile vecine, cât
ºi comunitatea internaþionalã în faþa
faptului împlinit, concretizat în adoptarea
unei reglementãri legale, care creeazã
drepturi ºi obligaþii juridice precise pentru
statul ungar faþã de etnicii maghiari trãitori
în alte state, cetãþeni ai acestor state.
Ungaria întreprinde aceastã mãsurã în mod
declarat de pe poziþiile unui stat membru
al Alianþei Nord-Atlantice, aflat, totodatã,
într-o fazã avansatã a negocierilor de
aderare la Uniunea Europeanã, pretinzând
cã valorile care-i inspirã politica sunt
valorile acestor organizaþii; mai mult,

Studenþi ai Facultãþii de Marketing ºi
Comerþ Exterior în primul stagiu de
pregãtire în Anglia

Acceptã provocarea
în spirit comunitar
Conf.univ.dr. Manuela EPURE
Secretar ºtiinþific al facultãþii
Un rol deosebit de important în
pregãtirea viitorilor economiºti îl ocupã
programele de instruire practicã, realizate
atât la nivelul facultãþii, cât ºi sub forma
schimburilor de experienþã cu alte instituþii
din þarã ºi chiar din strãinãtate.
Studenþii Facultãþii de Marketing ºi
Comerþ Exterior, a Universitãþii Spiru Haret,
au beneficiat, an de an, de programe de
instruire practicã, elaborate în colaborare cu
S.C. Romexpo S.A.  principalul organizator
de târguri ºi expoziþii din România.
Însã, anul acesta, experienþa s-a lãrgit
în acest domeniu, prin accesarea unor

programe ale Comunitãþii Europene special concepute pentru a permite tinerilor o
instruire practicã adecvatã, un schimb de
experienþã cu alþi colegi nu numai din
România, ci ºi din alte þãri.
Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior, respectiv colectivul de cadre
didactice, responsabil cu instruirea
practicã a studenþilor, a participat la un
concurs de proiecte pentru stagii de
practicã în strãinãtate.
Un astfel de proiect, numit Facing the
challenge in the community spirit a fost
declarat câºtigãtor într-o competiþie unde

(Urmare din numãrul 316 )

complexitatea vieþii politice contemporane
solicitã intens contribuþia analiºtilor sociali
ºi politici, a politicienilor realiºti, iar aceastã
contribuþie nu poate sã nu semnaleze sau sã
nu ia în calcul fenomenul revigorãrii
funcþiei ºi vitalitãþii naþiunilor, implicit
consistenþa ºi viabilitatea doctrinei
politice a naþionalismului modern, în
condiþiile începutului de secol.
Dar ce semnificã, în modernitatea (sau
postmodernitatea) intrãrii în secolul al
XXI-lea, doctrina naþionalismului ºi
personalitatea naþiunilor ?
În termenii cei mai generali, doctrina
politicã a naþionalismului, derivatã din
conceptul de naþiune ºi întemeiatã pe raþiuni
ale interesului naþional, are o accepþiune
specificã, desemnând, de obicei, politica
independenþei economice ºi politice, apãrãrii
suveranitãþii naþionale, cauza progresului ºi
prosperitãþii propriei naþiuni ºi propriului stat,
în contextul colaborãrii ºi cooperãrii
internaþionale. Astfel, naþionalismul îºi gãseºte
echivalenþa în conºtiinþa apartenenþei la un
anumit popor, la un anumit mediu economic,
social, politic ºi cultural  ceea ce la nivel
psihosocial, ideologic, devine patriotism 
simultan cu deschiderea continuã spre lume,
spre satul planetar.
Consideratã a reprezenta ideologia cu
cele mai ample efecte în lume, doctrina
naþionalismului pozitiv, constructiv, pune
accentul pe importanþa naþiunilor în
explicarea proceselor istorice ºi în analiza
vieþii politice contemporane8.
Ca doctrinã politicã, naþionalismul
întruneºte conotaþii specifice în funcþie de stadiul
istoriei unui popor sau altuia, de obiectivele sau
scopurile forþelor social-politice care le
promoveazã. În fond, nici în acest domeniu al
politologiei, luând anumite rezerve, nu este
nimic nou sub soare. ªi alte doctrine, precum
liberalismul, social-democraþia sau democraþia
creºtinã poartã amprenta epocii istorice, a
contextului naþional ºi internaþional, luând
înfãþiºãri diverse ºi solicitând explicaþii concrete,
în afara generalizãrii pripite sau extrapolãrii
forþate, artificiale. Recursul la istoricitate, la
condiþiile geopolitice de exprimare efectivã ºi
de influenþã realã, se cere a fi neapãrat prezent
în cazul abordãrii naþionalismului ca doctrinã
politicã. Rolurile acestei doctrine au fost ºi sunt

3. Contexte internaþionale ºi destine
naþionale
Nu numai teoretic dar, mai cu seamã,
practic, confruntãrile de idei lanseazã
avertismente de urgenþã privind condiþiile
politicii globale, azi ºi în viitor, în sensul
conºtientizãrii a ceea ce se poate produce
negativ în viitorul imediat sau mai îndepãrtat
ºi, în fapt, nu trebuie permis sã se producã.
Evident, nu poate ºi nu trebuie permisã
revenirea, fie ºi deghizatã a anomaliilor
secolului al XX-lea, dar cum importante
schimbãri globale au ieºit de sub control, sunt
necesare acþiuni coerente, deliberat concertate,
aplicabile ºi aplicate ºi nu doar discutabile ori
formal discutate. Dar, dezbaterile actuale,
conturând, perspectiva configurãrii a cel puþin
trei centre de mare putere economicã (Japonia,
Uniunea Europeanã ºi S.U.A.), în spatele
cãrora se aflã ipotetic, noi pretendenþi (China,
Rusia ºi poate chiar India), sunt de luat în seamã
inconfundabila concurenþã dintre acestea,
apariþia unei noi fizionomii a ordinii
internaþionale, dar ºi o serie de dificultãþi,
obstacole ºi contradicþii pe scena mondialã.
Unirea raþiunilor în faþa unor noi pericole,
precum terorismul, este un semn al frontului
comun pentru democraþie.
Dincolo de acurateþea, subtilitatea sau
diversitatea ipotezelor ºi soluþiilor, de pledoaria
pentru o variantã democraticã a controlului
mondial, analizele realiste pe aceastã temã pun
în evidenþã, mai stringent ca oricând, necesitatea
promovãrii consecvente a dezbaterilor ºi
consultãrilor multilaterale asupra soluþiilor de
urmat, în contextul democratizãrii reale ºi
eficiente a relaþiilor internaþionale.
Cum atrag atenþia destui analiºti,
globalizarea nu poate sã însemne sau sã
instaureze o dictaturã a pieþei mondiale.
Dacã în toate problemele existenþiale ale
viitorului guvernele nu pot face altceva decât
sã invoce constrângerile specifice economiei
transnaþionale, atunci orice politicã se
metamorfozeazã într-un spectacol al
neputinþei ºi statul democratic îºi pierde
legitimitatea. Globalizarea devine o capcanã
pentru democraþie.7
Conºtiinþa actualelor sfidãri mondiale,
aglomerarea avertismentelor de urgenþã,
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La confluenþa dintre milenii

GLOBALISM
ªI NAÞIONALISM
Dr. Ion MITRAN
încã (vor fi ºi în secolul al XXI-lea) benefice,
pozitive pentru destinul naþional ºi contextul
internaþional, dar ºi malefice, negative. Una este
a susþine cauze naþionale fãrã a încãlca drepturi
ºi aspiraþii ale altora (naþiuni, naþionalitãþi, etnii)
ºi altceva a trece peste orice, a diminua ºi anula
interesele ºi aspiraþiile altora.
Apãrutã sau configuratã mai puternic în
secolele al XVIII-lea ºi al XIX-lea, o datã cu
formarea primelor naþiuni moderne ºi în procesul
consolidãrii statelor naþionale, doctrina
naþionalismului a cãpãtat semnificaþii diverse ºi
adesea contradictorii în secolul al XX-lea.
Tentaþiile de acaparare manifestate de statele
puternice, îndeosebi, subjugarea economicã ºi
politicã a unor naþiuni, aspiraþiile cãtre libertate,
prosperitate ºi independenþã naþionalã, statalã au
înscris în istorie o anumitã dinamicã a
agresivitãþilor, au generat confruntãri ºi rãzboaie,
ajungerea la extreme, dupã o expresie a lui
Clausevitz. În acest creuzet al istoriei s-a fluidizat,
doctrinar, naþionalismul, s-au separat diversele
lui variante, cu adevãrat sau fals progresiste, fie
cã intraserã sau nu în simbiozã cu alte doctrine,
ca liberalismul, socialismul, rasismul, fascismul,
comunismul, populismul etc.
4. Înþelesuri diametral opuse
Doctrina naþionalismului se cere a fi
consideratã din cel puþin douã perspective
esenþiale, diametral opuse, fapt ce produce
adesea derutã, mai ales din cauza exceselor
ºi a interpretãrilor, nu de puþine ori,
speculative, pur oportuniste.
O primã perspectivã ar fi aceea care
defineºte naþionalismul ca manifestare a
caracterului naþional al unui popor, al unui grup
etnic, exteriorizatã prin sentimentul
apartenenþei la o naþiune ºi conºtientizarea unor

interese comune în acest cadru. Astfel înþeles
ºi practicat, în trecut ºi în prezent, naþionalismul
a îndeplinit ºi continuã sã îndeplineascã un rol
istoric pozitiv; industrializarea ºi formarea
societãþilor moderne au creat terenul afirmãrii
naþionale, iar comunitatea de interese
naþionale ale unui popor, identitatea sa
naþionalã ºi culturalã s-au exprimat ºi au fost
recunoscute, pe plan internaþional, prin
intermediul unor construcþii politice proprii,
independente, suverane ºi egale în raport cu
alte comunitãþi naþionale.
A doua concepþie contemporanã a
naþionalismului se manifestã prin
exacerbarea sentimentului naþional, prin
intoleranþã ºi agresivitate faþã de alte popoare
sau grupãri etnice. Naþionalismul poate fi
astfel expresia unui etnocentrism deformat
structural, care îndeplineºte un rol distructiv,
devenind o miºcare extremistã, în
contradicþie cu spiritul civilizaþiei moderne,
al drepturilor omului ºi al raporturilor de
egalitate ºi respect reciproc dintre naþiuni.
Unii analiºti politici considerã cã
naþional-socialismul fascist ºi alte
orientãri (comunismul) au combinat
excesiv revendicarea puterii statului ºi
pretinsele interese ale naþiunii, iar sub
masca internaþionalismului proletar ºi a
luptei pentru triumful mondial al
socialismului s-a dezvoltat în paralel o altã
procedurã de aservire. Este vorba, astfel,
despre o logicã naþionalistã, în sensul
cã, în mrejele ei cad ºi unii politicieni
din statele liberale care criticã «anarhia»
endemicã, deoarece aceasta duce la
slãbirea puterii; considerând naþiunea
drept valoarea supremã ºi incontestabilã,

Este vorba, apoi, de tot ceea ce decurge
din litera ºi spiritul Tratatelor care stau la baza
organizãrii ºi funcþionãrii Uniunii Europene
pentru comportamentul statelor membre în
relaþiile lor reciproce. Poate fi oare în
conformitate cu aceste Tratate pretenþia unui
stat membru de a purta rãspunderea pentru
soarta conaþionalilor trãitori în alte state? Se
poate imagina ca, pãstrând actualele standarde
comune Uniunii Europene, de exemplu, Italia
sã-ºi aroge dreptul de a se ocupa de italienii
din Corsica, Franþa  de francezii din Belgia,
Germania  de germanii stabiliþi în Olanda
sau Danemarca, Austria  de austriecii din
Tirolul de sud etc. etc? Se poate concepe
situaþia ca statele membre ale Uniunii
Europene sã emitã legitimaþii de apartenenþã
etnicã pentru conaþionalii lor trãitori în alte
state, care sã le creeze anumite drepturi
speciale în aceste state pe baze extrateritoriale,
precum ºi pe teritoriul naþional pentru anumite
perioade de timp? Se poate cineva gândi în
mod serios cã procesul apropierii popoarelor
europene ar presupune împânzirea
continentului cu legitimaþii de francez,
german, italian, britanic, austriac ºi, de ce nu,
de albanez, rus etc, legitimaþii care sã ateste
apatenenþa etnicã a oamenilor, separat de
documentele privitoare la cetãþenia lor?
Acestea nu sunt nicidecum întrebãri retorice.
Formularea lor ºi rãspunsurile ce li se pot da
dezvãluie absurdul unora dintre consecinþele
acceptãrii Legii statutului maghiarilor de peste
graniþe. Pentru cã aceastã acceptare nu poate
privi doar România, Slovacia ºi alte câteva
þãri vecine Ungariei. Întrucât conþinutul ei
contrazice filosofia, fundamentele raporturilor
dintre state, aºa cum ele sunt înþelese în
prezent, acceptarea legii în cauzã ar semnifica
înlocuirea filosofiei, a fundamentelor
pomenite cu noua concepþie maghiarã
despre protecþia minoritãþilor naþionale, cu
urmãrile sale inevitabile pentru relaþiile dintre
state. Aºa cum se exprima premierul român ,
cu referire la rãspunsul ce se aºteaptã din
partea Comisiei de la Veneþia pentru
Democraþie ºi Drept în problema modalitãþilor
de protecþie a minoritãþilor, dacã se considerã
cã a sosit timpul sã se aplice noi standarde în
acest domeniu, ar fi natural ca ele sã fie
valabile pretutindeni în spaþiul Consiliului

Europei, ºi nu doar într-o parte a acestuia.
Primul ministru Adrian Nãstase preciza,
totodatã, cã tot ceea ce este bun pentru Europa
în materie de protecþie a minoritãþilor este
bun ºi pentru România, dar nu dorim sã fim
poligon de încercare pentru soluþii care
exprimã nostalgii revizioniste.
Cu aceasta ajungem la esenþa
semnificaþiei politice a legii maghiare. Este
de notat în aceastã privinþã cã, de unde în
exterior Legea statutului este prezentatã ca
un mijloc de a asigura rãmânerea maghiarilor
de peste graniþe pe pãmânturile lor natale, în
interior aceeaºi lege e apreciatã ca un pas în
direcþia unificãrii naþiunii maghiare, dincolo
ºi pe deasupra graniþelor; iar referirile
frecvente la maghiarimea din arcul
Carpaþilor aratã limpede ce se are în vedere
cu prioritate prin aceastã unificare. De aceea,
în ciuda retoricii europene folositã de
promotorii sãi, Legea statutului reprezintã o
tentativã de relansare ºi acreditare în
condiþiile actuale a unor concepþii ºi poziþii
naþionaliste, cu accente care amintesc de
viziuni rãspândite în secolele trecute. Ea
contravine valorilor europene ºi nu poate
decât crea obstacole în însuºirea ºi aplicarea
acestor valori, care cultivã ceea ce apropie
popoarele statelor de pe continent,
înþelegerea, cooperarea ºi solidaritatea lor. De
aceea, faptul cã ºi alte state, imitând Ungaria,
îºi propun sã adopte reglementãri
asemãnãtoare pentru pãstrarea identitãþii
minoritãþilor este de naturã sã atragã atenþia
forurilor europene, comunitãþii internaþionale
în ansamblu, asupra potenþialului generator
de manifestãri naþionaliste, inerente legii
maghiare. În plus, în ceea ce priveºte Ungaria,
legea respectivã reprezintã o recrudescenþã
a concepþiilor revizioniste, care n-au încetat
niciodatã dupã Trianon, un iredentism în
formã nouã, cum se exprima recent Octavian
Paler, într-un excelent articol pe aceastã temã.
Dacã trecem de la asemenea aspecte
concrete ale implicaþiilor Legii statutului
la o examinare conceptualã a acesteia,
concluzia generalã care se impune este
aceea cã prevederile sale contravin
principiilor dreptului internaþional
referitoare la raporturile dintre state.

ei cer ca tot ceea ce þine de instituþii ºi
moravuri sã fie pus în serviciul forþei ºi
gloriei naþionalismului9.
Ca ideologie, naþionalismul se exprimã
prin întrepãtrunderea dintre politic ºi etnic,
mergând pânã la contopirea lor iraþionalã 
echilibrul sau dezechilibrul dintre acestea,
gradul diferit de prevalenþã în diverse etape
ale istoriei unui popor pot face din
naþionalism o doctrinã avansatã sau una
retrogradã. Numit sufletul politic al unui
corp etnic, naþionalismul a putut ºi poate
evolua ambivalent: constructiv sau
distructiv. Spre exemplu, în concordanþã
cu aspiraþiile democratice, de progres ºi
prosperitate, o politicã îndreptatã spre lupta
pentru afirmarea demnitãþii naþionale ºi a
valorilor creative ale unui popor este una
constructivã; dacã însã, în anumite
împrejurãri istorice, prevaleazã ºi chiar
dominã aspectul etnic, absolutizat sau
exclusivist, atunci se creeazã terenul
propice pentru degenerarea naþionalismului
în ºovinism ºi xenofobie, fenomene ce
submineazã climatul democratic.
Un asemenea exclusivism rezultã din
adoptarea la Budapesta a unei legi
anacronice, zise a legitimaþiei de maghiar.
Dupã cum au relevat numeroºi comentatori,
aceastã orientare relevã înþelegerea sau
abordarea unilateralã, pur etnicã a
naþionalitãþii, în contradicþie cu standardele
europene care pornesc de la abordarea civicã,
democraticã a minoritãþilor naþionale.
Într-un sistem al pluralismului
democratic, în care coexistã liber diverse
doctrine politice, fiecare dintre acestea,
oricare ar fi ea, nu poate sã nu apere
interesele naþionale, care devin un fel de
numitor comun al doctrinelor ºi practicilor
politice oricât ar fi de diferite tacticile,
strategiile ºi programele acestora. În acest
sens, naþionalismul constructiv, democratic
este un factor de progres, la antipodul
naþionalismului ºovin, rasist sau xenofob,
pornit din motive declarate sau ascunse,
împotriva altora (a altor naþiuni,
naþionalitãþi sau etnii); naþionalismul de
acest gen devine, de regulã, antidemocratic,
în cele din urmã, antiuman.
Analiza obiectivã a doctrinei naþionaliste
impune a se rãspunde concret, corect, cinstit
ºi obiectiv la întrebãri simple, dar

preocupante: ce fel de naþionalism ?; cui
serveºte o teorie sau alta, o practicã sau alta?
Politologii remarcã, pe bunã dreptate, cã, în
viaþa politicã, orientãri precum extremismul
populist  o ideologie lipsitã, în anumite
contexte, de scopuri morale  se revendicã
de la naþionalism. Aºa se explicã, în parte,
de ce populismul poate, în circumstanþe,
sã îndeplineascã o funcþie revoluþionarã sau
conservatoare. Definirea acestei funcþii
trebuie sã facã obiectul unei analize ferme
spre a nu fi lãsatã în seama hazardurilor
judecãþii istoriei10.
Ca doctrinã ºi practicã politicã,
naþionalismul are ºi alte înþelesuri, fiind
asociat cu atitudinile exclusiviste, catalogat
chiar ca unul din sâmburii conflictelor
sociale moderne. Cei ce au sesizat o
asemenea evoluþie-involuþie constatã cã
redescoperirea etnicului a generat adesea
rãbufniri nefericite ale naþionalismului. Dar
sensul negativ, exclusivist al unor
asemenea ieºiri teoretice sau practice
poate fi anihilat prin sensul pozitiv al
naþionalismului constructiv, al toleranþei
specifice democraþiei autentice ºi societãþii
civile, integrate într-o comunitate
internaþionalã, de asemenea democraticã,
aptã a sprijini personalitatea naþiunilor ºi
naþionalitãþilor, a respecta voinþa ºi
interesele popoarelor ºi statelor.

(Continuare în numãrul viitor)
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Televiziunea România de Mâine

Prin noi, facultatea la tine acasã!
ÎN SPRIJINUL PREGÃTIRII STUDENÞILOR
DE LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Post propriu de
televiziune
naþional, universitar
ºi cultural

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.

Programul

Studioul amfiteatru

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
Luni

Marþi

29 octombrie 2001
7:30
8:00
9:00
9:55
10:20
11:30
12:30

ªtiri
Revista presei
Drept internaþional public (1)
Multiculturalism. Documentar
Dreptul muncii (2)
Drept civil (1)
Fiºier economic. Întreprinderi mari
sau mici? Documentar
12:55 Din folclorul românesc
13:20 Nuntã în Þara Lãpuºului. Documentar
13:50 Moment folcloric
14:00 Informaticã pentru sociologie (3)
15:00 Pedagogie generalã (1)
15:30 Tineretul britanic. Documentar
15:55 Bazele informaticii (2)
16:30 Metode ºi tehnici de cercetare în
sociologie (3)
16:55 Bazele contabilitãþii (2)
18:00 Cum sã începem o afacere? Documentar
18:25 Secvenþe universitare
18:30 ªtiri
19:00 Dialog juridic  consultaþii juridice
cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu
19:30 Patrimoniul cultural al umanitãþii (1)
20:30 Videoclipuri muzicale
21:35 Provence. Documentar
22:25 Cultura americanã
22:55 Jardines del Rey - Cuba
23:00 ªtiri
23:30 Program muzical nocturn

7:30 ªtiri
8:00 Revista presei
9:00 Economie politicã (3)
9:50 Fiºier economic. Este sistemul capitalist cel mai bun sistem? Documentar
10:20 Matematici pentru economiºti (3)
10:50 Biroticã (2)
11:20 Automobilele. Documentar
11:50 Geografie economicã mondialã (3)
12:50 Din folclorul românesc
13:20 Anul Brâncuºi. Popas la Hobiþa
13:30 Horã la Pietrari
14:00 Genurile presei (1)
14:40 Istoria literaturii române (1)
15:10 Limba latinã (3)
15:35 Realitãþi italiene. Documentar
16:30 Istorie ºi civilizaþie englezã (2)
17:05 Presã ºi culturã  texte de referinþã
18:25 Secvenþe studenþeºti
18:30 ªtiri
19:00 Sãnãtate pentru toþi
19:50 Muzicã ºi dansuri irlandeze (1)
20:50 Microcosmos. Concert în iarbã
22:00 Muzicã ºi dansuri irlandeze (2)
22:45 Cuba. Reportaj turistic
23:05 ªtiri
23:35 Program muzical nocturn

Vineri

11:35
12:35
13:05
13:35
14:00
14:35
14:55
15:00
15:55
16:25
17:00
18:10
18:20
18:30
19:00
19:50
20:35
21:30
22:00
22:50
23:00
23:30

ªtiri
Revista presei
Statisticã economicã (4)
Proiectarea unui produs. Documentar
Finanþele întreprinderii (1)
Bazele contabilitãþii (3)
Cum sã începem o afacere? Documentar
Istoria economicã a României (3)
Bazele informaticii (2)
Din folclorul românesc
Tradiþii pãstoreºti. Documentar
Istorie ºi civilizaþie francezã (2)
Lieduri pe versuri de Eminescu
Ilustrate din Cuba
Sãnãtate pentru toþi (r)
Literaturã englezã (1)
Limba francezã contemporanã (3)
Literaturã românã (1)
Spiru Haret  ctitor de ºcoalã româneascã
Secvenþe universitare
ªtiri
Lumea în clipa 2000 - talkshow de
Marian Oprea
Cele mai frumoase grãdini ale lumii.
Documentar
Jazz la Cotton Club (1)
Sponsorizarea artelor. Documentar
Jazz la Cotton Club (2)
Pinar del Rio
ªtiri
Program muzical nocturn

7:30
8:00
9:00
9:30
10:05
10:25
11:00
11:25
11:55
12:25
12:50
13:20
13:35
14:00
15:10
15:35
16:50
17:20
17:45
18:15
18:30
19:00
19:35
19:45
20:20
21:20
22:15
22:35
23:00
23:30

12:45
13:10
14:10
14:40
15:00
15:40
16:05
16:35
17:45
18:20
18:30
19:00
19:30
20:25
21:30
22:45
23:00
23:30

ªtiri
Revista presei
Psihologia educaþiei (5)
Fundamentele psihologiei (4)
Tineretul britanic. Documentar
Informaticã pentru sociologie (4)
Psihologie experimentalã (3)
Reciclarea prosperitãþii. Documentar
Metode ºi tehnici de cercetare în
sociologie (4)
Din folclorul românesc
Cãlãtor în Þara Lãpuºului. Documentar
Istorie ºi civilizaþie francezã (3)
Cântecele Oltului
Litera ºi spiritul legii (r)
Drept diplomatic ºi consular (4)
Drept comercial (2)
Rolul medicului veterinar în protecþia sãnãtãþii consumatorului
Drept roman (3)
Secvenþe universitare
ªtiri
Step  Spectacol ºcoalã
Viaþa planetei. Parcul naþional. Documentar
Videoclipuri muzicale
Teatru laser
Granma  Ilustrate cubaneze
ªtiri
Program muzical nocturn

ªtiri
Revista presei
Cercetãri de marketing (1)
Psihologie experimentalã (2)
Ferestre spre Europa (1)
Psihologia educaþiei (1)
Fundamentele psihologiei (3)
Asistenþa socialã. Documentar
Pedagogie generalã (2)
Un dar pentru noi înºine. Documentar
Din folclorul românesc
Nouã meºteri mari. Documentar
Melodii populare româneºti
Relaþii internaþionale contemporane (1)
Marea Britanie în 50 de imagini.
Documentar
Culturã ºi civilizaþie europeanã (1)
Drept diplomatic ºi consular (3)
City  inima economiei britanice.
Documentar
Drept comercial (1)
Secvenþe universitare
ªtiri
Litera ºi spiritul legii  talk-show de
prof.univ.dr. Corneliu Turianu
Plaiuri strãbune
Interviul sãptãmânii
Tropicana  Spectacol muzical
Viaþa planetei. Marea. Documentar
Videoclipuri muzicale
James Whistler - graficã
ªtiri
Program muzical nocturn

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

ªtiri
Revista presei
Drept civil (2)
Sistemul legislativ. Documentar
Drept penal  partea generalã (3)
Drept comercial (2)
Comerþ cu amãnuntul. Documentar
Drept roman (2)
Vârstele memoriei. Adamclisi
Din folclorul românesc
Satul românesc vâlcean
Psihologia educaþiei (3)
Spiru Haret  ctitor de ºcoalã româneascã
Dialog juridic (r)
Istoria economicã a României (2)
Pieþe de capital ºi burse de valori (1)
Asigurãrile în economia de piaþã.
Documentar
Geografie economicã mondialã (3)
Secvenþe universitare
ªtiri
Lecþia de sãnãtate
Notre Damme de Paris (1)
Bourgogne. Documentar (1)
Notre Damme de Paris (2)
William Hewitt - picturã
ªtiri
Program muzical nocturn

ªtiri din þarã ºi din întreaga lume pentru
cele mai largi categorii de telespectatori

Duminicã

3 noiembrie 2001
7:30
8:00
9:00
9:30
9:50
10:15
11:15
11:45
12:15

Joi

31 octombrie 2001

Sâmbãtã

2 noiembrie 2001
7:30
8:00
9:00
9:35
10:00
10:35
11:10

Miercuri

30 octombrie 2001

4 noiembrie 2001
7:30
8:00
8:55
9:10
9:35
9:45
10:15
10:45
11:10
11:40
12:00
12:50
13:00
14:20
15:00
15:30
16:15
17:30
18:05
18:15
18:30
19:00
20:35
21:00
21:55
22:05
23:00
23:30

ªtiri
Viaþa planetei. Marea. Documentar
Cãluºul oltenesc (1)
Conservarea patrimoniului. Documentar
Plaiuri strãbune
Jose Liman Dance company
Stress-ul : Dezbatere
Cântece vechi în Lumea Nouã
Sponsorizarea artelor. Documentar
Din folclorul românesc
Lumea în clipa 2000 (r)
Cãluºul oltenesc (2)
Frumuseþea profesiei de medic veterinar
Videoclipuri muzicale
Lecþia de sãnãtate (r)
Cele mai frumoase grãdini ale lumii.
Documentar
Muzicã rap - Franþa
Interviul sãptãmânii
Toamna în Bucegi
Secvenþe studenþeºti
ªtiri
Muzicã franþuzeascã  OBISPO - live
Balet  Spectacol ºcoalã
Jazz-ul la el acasã (1)
Doar o zi. Reportaj turistic
Jazz-ul la el acasã (1)
ªtiri
Program muzical nocturn
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DIN VIAÞA COTIDIANÃ A UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
Transformaþi în subiect al vieþii universitare, în coparticipanþi ai
propriului proces de formare profesionalã, studenþii Universitãþii Spiru
Haret frecventeazã regulat cursurile, desfãºoarã activitãþi susþinute
în laboratoare computerizate ºi în biblioteci, conferã seminariilor ºi
sesiunilor de comunicãri ºtiinþifice un caracter de substanþialã
dezbatere, ridicând astfel dialogul profesor - student la valoarea celui
dintâi principiu metodologic în activitatea universitarã.

La 2 octombrie 1998, IonuþGeorge-Rãzvan Gabroveanu împlinea
frumoasa vârstã de 19 ani, era proaspãt
student al Universitãþii Spiru Haret,
Facultatea de Drept, ºi , într-un mod
specific, cocheta cu pictura. Zic într-un
mod specific pentru cã acest tânãr
excepþional dotat evidenþia un talent
multiplu, manifestat pe spaþii aparent
dintre cele mai diferite. Avea doar 19
ani ºi era câºtigãtor al mai multor
concursuri, naþionale ºi internaþionale,
laureat al tot atâtor premii.

L-am cunoscut la puþin timp dupã ce
împlinise 19 ani, cu prilejul Expoziþiei
colective de picturã, graficã ºi acuarelã,
organizatã, la Palatul ªuþu, de Muzeul de
istorie ºi artã al Municipiului Bucureºti
ºi de Fundaþia naþionalã Henry Coandã
pentru sprijinirea tinerilor superdotaþi.

Tinerele valori se afirmã
Am fost cucerit de frumuseþea tablourilor
sale. Pictura sa mi se pãrea de-a dreptul
un miracol pentru un tânãr de nici 20 de
ani, îþi vorbea parcã de dincolo de
realitatea ei materialã, era grav interogativã,

aceastã expoziþie. În virtutea acestei
mãrturisiri, sã mi se îngãduie a reproduce
aici câteva fragmente din însemnãrile
apãrute în numãrul 243 din 29 martie 1999
al revistei Opinia naþionalã:
Destinul României este, totuºi, fast 
credem nestrãmutat în acest adevãr! 
pentru cã o anume lege, inefabilã, dar
realã, acþioneazã ca un factor de

într-un numãr în continuã creºtere, sunt
excepþiile care, prin frecvenþa ºi valoarea
lor individualã, tind sã devinã o regulã:
regula de aur a începutului de mileniu,
spre virtualitãþile cãruia scruteazã

bântuitã de esenþial, pentru ca, în cele din
urmã, dupã o oarecare reflecþie, sã þi se
înfãþiºeze asemenea unor limanuri
îndelung nãzuite. Compoziþiile sale miau rãmas în memorie asemenea unor
flãcãri albastre, subþiri, din cele ce joacã
noaptea deasupra unei comori adãpostite
în pãmânt.
Am venit în redacþia Opiniei naþionale
ºi am pus pe hârtie impresiile culese în

compensaþie istoricã tocmai acum, când
þara noastrã parcurge o etapã vitregã,
dureroasã, de intens dramatism. În
virtutea acestei supreme legi de
compensaþie istoricã, în noile generaþii
ale României apar foarte mulþi copii
dãruiþi cu harul creaþiei, al muncii ºi al
credinþei în puterile cu care ei ºi neamul
lor au fost înzestraþi. Sunt copii
excepþional dotaþi, ºi nu doar câþiva, ci

întreaga noastrã istorie, ca spre sorocul
de împlinire a dreptãþii sacre, îndelung
aºteptate.
Iatã cã intens ºi îndelung nãzuita
Schimbare la faþã a României este nu
numai posibilã, dar ºi la prag de
împlinire, graþie îndeosebi acestor copii
minunaþi, trimiºi, parcã, în prezentul
nostru vitreg, ai veacurilor de ardentã
veneraþie româneascã faþã de lumina

cãrþii ºi a ºcolii. Universitatea Spiru
Haret, ca structurã educaþionalã
fundamentatã pe primatul valorii, al
calitãþii, numãrã printre studenþii sãi din
ce în ce mai mulþi asemenea tineri cu
capacitãþi multilaterale, talente complexe
aflate pe drumul împlinirii. Unul dintre

aceºti tineri este Gabroveanu Ionuþ
George Rãzvan, student în anul I al
Facultãþii de Drept. S-a nãscut la 2
octombrie 1979, în oraºul Bãileºti,
judeþul Dolj. (...)
Pictura studentului Ionuþ Gabroveanu
surprinde deopotrivã prin precizia liniei

ºi prin coloritul viu, dar în cele din urmã
echilibrat, de facturã clasicã. Are
preferinþa pentru natura staticã, îndeosebi
pentru flori, îngemãnate în buchete, dar
care, ca ºi în cazul unor tablouri mai
ample (Perseu tãind capul Meduzei,
peisaje de iarnã, cabane în munþi, marinã,
studii de nud), emanã o tensiune spiritualã
specificã prin contrastul dintre planuri,
convertit, pânã la urmã, în simboluri ale
duratei, ale permanenþei. Este un
echilibru dobândit prin reflecþie. Bogata
spontaneitate a tânãrului artist se
încheagã în structuri riguroase, dar cu un
puternic fond subtextual, cu fecunde
izvoare de sugestie care satisfac
sensibilitãþi dintre cele mai felurite. Dupã
un periplu prin tensiunile dramatice ale
lumii înconjurãtoare, tânãrul artist ne
invitã, de fiecare datã, spre reculegere,
singura care limpezeºte spiritul ºi-l
încarcã de energia faptelor viitoare.
ªi fiindcã am amintit despre acea
inefabilã, dar evidentã lege a compensaþiilor
istorice, ne place sã identificãm în tânãrul
artist, provenit din Valea Jiului, pe
purtãtorul unui mesaj de eternã solidaritate
româneascã, în stare sã rãzbune prin artã
suferinþele alor sãi ºi ale noastre. E-ndreptãþirea ramurei obscure / Ieºitã la lumina
din pãdure / ªi dând în vârf, ca un ciorchin
de negi, / Rodul durerii de vecii întregi.
Testamentul arghezian gãseºte în
tânãrul pictor din Valea Jiului un punct
de referinþã.
Aºa am scris atunci ºi nu gãsesc nimic
de schimbat, astãzi, când Ionuþ  George
- Rãzvan GABROVEANU are 22 de ani,
este student în anul al IV-lea al Facultãþii
de Drept a Universitãþii Spiru Haret ºi
un pictor pe deplin format. Între timp, a
deschis mai multe expoziþii personale,
toate elogiate, privite ca adevãrate
evenimente artistice. Evoluþia lui, pe cât
poate fi previzibilã evoluþia unui artist
plurivalent, nu lasã loc nici unei îndoieli.

Mihai IORDÃNESCU

