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Deschiderea oficialã a Programului
naþional �2002 Anul Caragiale� a avut loc
printr-o sesiune solemnã, în ziua de 30 ianuarie
a.c., organizatã de Academia Românã
împreunã cu Ministerul Culturii ºi Cultelor,
desfãºuratã sub înaltul patronaj al Preºedintelui
României. Dintr-un început sã reþinem faptul
cã evenimentul ca atare s-a impus nu atât prin
caracterul lui inaugural (preºedintele
Academiei Române, dl. Eugen Simion, în
deschiderea sesiunii solemne, remarca, nu fãrã
umor, cã �de vreo douã sãptãmâni se tot
inaugureazã Anul Caragiale ºi, dupã toate
probabilitãþile, asemenea iniþiative vor
continua�), ci prin substanþa demersurilor
incluse în programul sãu, prin echilibrul, bunul
simþ ºi naturaleþea care au prezidat cele ºapte
alocuþiuni prezentate, sub cupola Academiei
Române, în chiar ziua când se împlineau 150
de ani de la naºterea lui I.L. Caragiale.

Ca în cazul oricãrui mare creator literar,
opera lui I.L. Caragiale este inepuizabilã în
semnificaþii, fiind deschisã, tocmai de aceea,
celor mai diverse interpretãri. Într-o societate
îndelung aºezatã, cu o istorie liniºtitã, cu
însumarea neîntreruptã a eforturilor sociale
de creaþie, asemenea analize ºi interpretãri,
oricât de mult s-ar diferenþia între ele, au în
finalitatea lor un caracter convergent. Pe câtã
vreme în societãþile bântuite de traume
istorice ºi psiho-sociale, cu schimbãri bruºte
ºi dureroase de la o etapã la alta, cu tranziþii
spre aceeaºi reluare de la capãt, divergenþele
devin acute ºi ele se infiltreazã pânã ºi în
evaluãrile literare. Tocmai astfel se explicã
faptul cã opera lui I.L. Caragiale a ajuns obiect
de disputã cu substrat nu atât estetic, cât mai

cu seamã politic, chiar ºi când aparenþele
�luptei de idei� sunt cât de cât respectate. Încã
de la reprezentarea piesei O noapte
furtunoasã, I.L. Caragiale era admonestat
astfel în ziarul Binele public (an I, nr. 24, 24
ianuarie 1879): �þinem a constata cã mai totul
este exagerat în piesã, chiar aºa cum a rãmas,
dupã tãierile operate de comitetul teatrului.
Apoi moralitatea lasã mult de dorit, foarte
mult chiar. A-ºi alege subiecte, nu comice, ci
scandale � care se pot prea bine gãsi � e o
greºealã din partea autorului; a le admite pe
scenã, a le oferi publicului e o nepermisã
greºealã din partea comitetului�. Iar liberarul

omnipotent al timpului, Dimitrie Sturdza,
�argumenta� astfel opoziþia sa ca Academia
Românã sã-l premieze pe marele dramaturg:
�D-l Caragiale sã înveþe a respecta naþiunea
sa, iar nu sã-ºi batã joc de ea. Academia
trebuie sã încurajeze tot ceea ce poate sã
înalþe pe poporul nostru, iar nu ce-l prezintã
într-un mod nereal ºi neadevãrat ºi ceea ce
poate contribui la corupþiunea lui�.
Perspectiva liberalã, din care avea sã
elaboreze cunoscuta sa Istorie a civilizaþiei
române moderne, l-a fãcut pe marele critic
Eugen Lovinescu sã susþinã cã, dupã primul
rãzboi mondial, opera lui Caragiale îºi va
pierde actualitatea ºi multe dintre caracterele
create de el vor fi de neînþeles pentru publicul
tânãr. Aderând la acest �diagnostic�, dar de
pe alte poziþii, generaþia lui Mircea
Vulcãnescu, Emil Cioran, Mircea Eliade
vedea în zeflemeaua caragialianã, ca ºi în
criticismul maiorescian, piedici în accederea
la metafizicã a spiritului românesc, niºte
adevãrate �blesteme valahe�, înclinãri
superficiale spre disoluþie. Este adevãrat, dupã

anul 1935, când apare articolul lui Nicolae
Davidescu intitulat Caragiale, ultimul
ocupant fanariot, contestaþiile majore
înceteazã. Nu însã ºi interpretãrile
tendenþioase. La aniversarea centenarului I.L.
Caragiale din anul 1952, opera marelui
dramaturg este vãzutã exclusiv ca o criticã
acerbã a capitalismului, ceea ce într-un fel
era adevãrat, dar formula ca atare nu acoperã
nici pe departe semnificaþiile mult mai
complexe, mai profunde ale operei lui
Caragiale. Interesant este cã dupã fiecare
încercare de a-l anexa pe Caragiale unei anume
orientãri politice sau chiar estetice (E.
Lovinescu), opera lui se manifestã tot mai
�recalcitrantã�, adicã mai imprevizibilã, mai vie,
mai actualã decât oricând ºi ea emanã un tot
mai puternic spirit resurecþionar, chiar dacã,
paradoxal, aceasta este receptat tot mai firav în
societatea româneascã ale cãrei metehne riscã
sã nu ne mai cutremure. Avea, deci, dreptate
Camil Petrescu când afirma: �capacitatea de
a-l pricepe pe Caragiale dã mãsura puterii de
înþelegere a intelectualului român�. Da, numai
cã astãzi, ca ºi în trecut, nu capacitatea de
înþelegere dã, cel mai adesea, mãsura
interpretãrilor lui Caragiale, ci tot interesul de
grup este cel care sapã prãpastie adâncã între
actualitatea ºi actualizarea lui Caragiale. Astfel
încât, chiar ºi când genialul nostru dramaturg
este acoperit de elogii, caracterul tendenþios al
acestora, substratul lor evident anticreator ºi
antiromânesc echivaleazã, de fapt, cu
respingerea lui Caragiale.

Pornind de la aceastã realitate, expunerea
domnului Eugen Simion, preºedintele
Academiei Române, rostitã în deschiderea
sesiunii solemne, a stabilit, printr-o analizã
de mare fineþe, patru tipuri specifice de
respingere a lui Caragiale sub forme mai mult
sau mai puþin mascate. Primul tip de
respingere gravitezã în jurul acuzelor de
imoralitate aduse lui Caragiale, cum am vãzut,
din perspective diferite. Problema ca atare a
fost soluþionatã încã de la început, prin
argumentele estetice ale lui Titu Maiorescu
care a arãtat cã, de la Aristofan la Moliere ºi
Beaumarchais pânã astãzi, spiritul comediilor
tocmai acesta este, sã vadã, sã dea în vileag
metehnele societãþii, sã le exagereze chiar
spre a le spori cât mai mult comicul ºi, im-
plicit, râsul care îndreaptã. Ca atare, nu
talentul, ci lipsa de talent este imoralã.

Mihai IORDÃNESCU

La aniversarea lui
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La Universitatea
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Au trecut, ºi greu ne este sã
acceptãm pentru cã ºi noi am trecut
o datã cu ei, douãzeci ºi ºapte de ani,
de când la Editura �Eminescu� a
ieºit de sub tipar  romanul Niºte
þãrani de Dinu Sãraru. Numele
autorului nu era necunoscut. Dar era
cunoscut pe cu totul alt tãrâm, ºi
anume, acela al cronicii dramatice.
Þinuse în diferite ziare ºi reviste, la
radio ºi la televiziune cronica
premierelor pe care le urmãrea cu

fervoare. O parte din cronicele sale
dramatice fuseserã strânse în douã
volume (Teatrul românesc ºi
interpreþii sãi, EPL 1966, ºi Al
treilea gong, Editura Eminescu,
colecþia �Masca� 1973), care
dãdeau posibilitatea cititorului sã
remarce nu numai alerteþea,
colocvialitatea stilului, ci ºi modul
franc al autorului de a-ºi spune
opiniile, lãsând la o parte formulele
protocolare, aluzive, metaforice.

Teatrul nu numai cã pãrea,
dar ºi era adevãrata lui viaþã
ºi, cum am spus, am avut
prilejul sã constat acest fapt
nu numai ca vecin în stal, ci
ºi timp de doi ani, 1970-
1972, când, împreunã, am
stabilit structura unui teatru
de televiziune; un teatru care,
atunci, s-a impus ca instituþie
cu un program repertorial ce
urmãrea deopotrivã valorile
dramaturgiei universale
clasice ºi contemporane,
ca ºi prezenþa teatrului
românesc.

Studenþi în Tabãra de la Predeal
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Dragã     Dinu SÃRARU,

Sunt bucuros sã constat cã ziua în care ai împlinit frumoasa vârstã de 70 de
ani a constituit o sãrbãtoare  pe mãsura valorii culturale pe care o întruchipeazã
strãlucita  personalitate a creatorului Dinu Sãraru. Acestui eveniment sãrbãtoresc
mã asociez ºi eu ºi, împreunã cu colaboratorii mei,  îþi adresãm un cãlduros
�La mulþi ani!�,  urãri de noi succese ca scriitor de frunte al literaturii noastre
contemporane, director prestigios al Teatrului Naþional �I.L.Caragiale�, apãrãtor
al valorilor satului românesc, exponent al opiniei publice. Noi vedem în bogata
ta activitate expresia unei autentice vocaþii de militant pentru promovarea
valorilor naþionale ºi universale.

Îmi face o deosebitã plãcere sã exprim ºi cu acest prilej aprecierea mea
personalã, a Fundaþiei România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret,
pentru remarcabila creaþie literarã care te-a consacrat, cu deplinã îndreptãþire,
în prim planul literaturii române contemporane. Este un fapt recunoscut cã
romanul �Niºte þãrani� ºi-a dobândit o semnificaþie aparte, fiind una dintre
expresiile cele mai pregnante ale valorilor spirituale proprii þãrãnimii române
ºi, totodatã, o imagine vie a dramelor trãite în plan social ºi economic de
aceastã clasã, componentã definitorie a poporului român.

Îmi amintesc cu mare satisfacþie de momentul în care mi-ai acordat
premiul Fundaþiei �Niºte þãrani�, pentru lucrarea �Starea naþiunii 2000.
România încotro?�, prilej cu care ne-am întors în timp, evocând anii
copilãriei ºi adolescenþei noastre, rãdãcinile miraculoase ale universului
uman ºi valoric rural, atât de drag nouã - satul vâlcean. Prin opera
valoroasã de scriitor, prin cele realizate de Fundaþia pentru culturã ºi
civilizaþie ruralã �Niºte þãrani�, ai fãcut dovada legãturii tulburãtoare cu
aceastã  lume profundã, a faptului cã-i aparþii ºi cã o slujeºti cu devoþiune.

Te îmbrãþiºez cu aceeaºi constantã ºi sincerã prietenie, de care te
asigur ºi în viitor.

Prof. univ. dr. Aurelian BONDREA,
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine,

Rectorul Universitãþii Spiru Haret.
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Pe marginea sondajului de opinie
realizat de ISOP *

Prof.univ.dr. Radu NICOLAE
Decanul Facultãþii de Sociologie-Psihologie

Director ºtiinþific al ISOP

În contextul analizei noastre, teza generalã,
potrivit cãreia fenomenele preced ºtiinþa ºi sunt
condiþia esenþialã a apariþiei sale, este de
neocolit. Spre deosebire de ºtiinþele naturii însã,
unde avem de-a face cu fenomene care existã
ºi în absenþa oamenilor, în cazul ºtiinþelor
sociale, fenomenele existã atâta timp cât existã
oamenii. ªi cum oamenii evolueazã în timp,
ºtiinþele sociale au în faþa lor fenomene mereu
noi. Din acest punct de vedere, comunismul
poate fi apreciat într-un fel sau altul, dar el a
existat ºi a generat fenomene sociale care nu
pot fi neglijate, ignorate, respinse, cãci prin
astfel de atitudini, aceste fenomene nu dispar,
ci li se amânã doar analiza. Comunismul a venit
cu cooperativizarea agriculturii, cu inurbaþia
masivã, cu explozia urbanã, cu explozia
culturalã ºi profesionalã, cu
destradiþionalizarea alertã a satelor, cu
navetarea masivã a forþei de muncã etc.
Postcomunismul vine ºi el cu fenomene noi,
nemaiîntâlnite în istorie. Primul, ºi cel mai
important, care genereazã, într-un fel sau altul,
pe toate celelalte este dezindustrializarea. Ea
este profundã ºi s-a dovedit inevitabilã; de
aceea, înainte de a prezenta celelalte fenomene
sociale noi, este necesar sã o analizãm succint
ºi numai din perspectiva strictã a lucrãrii de
faþã. Este util acest lucru ºi din alt motiv:
�cataclismul� acesta al dezindustrializãrii a fost
prevãzut mai de mult, chiar de specialiºti în

ºtiinþele sociale din þãrile comuniste
(R.Richta este numai unul din exemplele
celebre ce se pot da în aceastã privinþã),
dar nu a fost niciodatã acceptat, gândit ºi
înþeles ca posibilitate de cãtre centrele de
decizie ale fostelor þãri comuniste, de unde
ºi acuzaþia, greu de evitat, cã aceste centre,
de realã putere, erau ºi vârful intelectual
al unei reale mediocraþii, un vârf
intelectual fictiv, care a reuºit sã bareze
viitorul multor popoare în secolul nostru
prin frânarea marilor procese de creaþie.
De aceeaºi obtuzitate mediocraticã ne
lovim parþial ºi azi, de aceea, suntem
obligaþi sã o avem în vedere, chiar dacã
nu o vom trata în mod special.

Mai întâi câteva remarci simple, cu
valoare de axiome. Trecerea de la capitalism
la socialism, în vederea construirii, cândva,
în viitor, a societãþii comuniste, a fost
obiectivul evoluþiei politice a României, în
intervalul 1944-1989. Pentru aceasta, a fost
preluatã ºi adaptatã o concepþie economicã
ºi socialã nouã, aºa cum fusese ea elaboratã
ºi pusã în practicã de fosta Uniune Sovieticã.
Dacã �noul drum� ar fi dus �înainte�, spre o
etapã istoricã superioarã, inaccesibilã þãrilor
capitaliste, care evoluau pe alte baze, atunci
am fi avut de-a face cu o depãºire treptatã a
dificultãþilor apãrute dupã rãzboi ºi am fi
ajuns în topul þãrilor dezvoltate, dar drumul

ales s-a dovedit a fi greºit ºi s-a renunþat la
el. Mai mult, þãrile postcomuniste s-au
�întors înapoi�, având tendinþa de a relua
dezvoltarea de la început, adicã din perioada
anterioarã comunismului. Unele din aceste
þãri relativ �agrare� erau �industrial-agrare�.
Dacã a fost (ºi este) raþionalã calea aleasã
(calea comunistã de dezvoltare) rãmâne o
problemã deschisã, dar evoluþia realã a fost
alta, dovedind încã o datã, la scara istoriei,
cã nu tot ceea ce este raþional este ºi real, ºi
cã ideologiile au tendinþa de a se rupe de
real, atunci când devin tiranice.

O datã ce se renunþã la o cale de
dezvoltare, ºi încã la modul cel mai radical,
toate realizãrile anterioare devin automat
eºecuri. Este ca ºi cum, greºind drumul spre
o þintã, fiecare pas fãcut înseamnã, de fapt,
îndepãrtarea tocmai de þintã, cãci aceasta se
aflã în altã direcþie. Din acest motiv,
înfiinþarea C.A.P.-urilor, cu toate eforturile
enorme pentru a asigura progresul
agriculturii, care nu este posibil pe suprafeþe
mici, au apãrut, dupã 1989, ca o stavilã în
calea progresului ºi acestea au fost
desfiinþate sau chiar distruse.
Industrializarea alertã, cu consecinþele ei
pozitive inevitabile (cum ar fi explozia
culturalã ºi profesionalã, urbanizarea rapidã
etc.) a devenit, dupã 1989, o frânã în calea
reluãrii dezvoltãrii capitaliste. Aproape tot
ce s-a construit în perioada comunistã a
cãpãtat, brusc, dupã 1989, un sens negativ,
iar tendinþa de a relua totul de la început a
devenit un fel de religie a postcomunismului.

În contextul schiþat mai sus a apãrut un
mecanism nou de producere a noilor
fenomene sociale, generat de o nouã
realitate tehnologicã ºi economicã, care ni
s-a impus brutal dupã 1989, ca urmare a
incapacitãþii tehnocraþiei comuniste de a
analiza ºi sesiza la timp trecerea de la
societatea industrialã la cea postindustrialã
(informatizatã, postcapitalistã, tehnotronicã
� termenii echivalenþi sunt numeroºi).

(Continuare în pag. 4)
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România în secolul XX
POPULAÞIA - DINAMICA ªI STRUCTURA

Prof.univ.dr. Victor AXENCIUC

Consultaþii pentru studenþi

Rezultatele ultime ale evoluþiei celor douã procese capitale ale fenomenului
demografic � natalitate ºi mortalitate � în România secolului XX au constat în creºterea
populaþiei ºi a duratei medii de viaþã; de la 36,4 ani în 1900 la 42 în 1930-1932 pânã la
69,7 ani în 1999, practic, o dublare a ratei medii de viaþã. În felul acesta, România s-a
apropiat de þãrile dezvoltate1; dacã în anii 1930-1933 diferenþa de duratã a vieþii din
România faþã de Franþa ºi Austria era de circa 14 ani, în 1998 aceasta s-a redus la circa 8
ani, deºi recuperarea acestei diferenþe devine, în actuala perspectivã, foarte dificilã ºi
îndelungatã din cauza nivelului de dezvoltare economico-socialã ce desparte România
de zona statelor avansate.

Miºcarea populaþiei României în secolul XX, prin indicatorii de bazã � naºteri,
decese, excedent ºi mortalitate infantilã, a determinat, în final, un spor substanþial
demografic, din care cel mai important a fost al populaþiei active. Tendinþele examinate,
deºi au produs cu precãdere rezultate pozitive, ca ºi în alte þãri, ele au generat un teren cu
rata scãzutã de natalitate ºi rata ridicatã de îmbãtrânire a populaþiei, cu probleme mult
mai grele pentru generaþiile mature din deceniile ce vor veni.

În orice caz, tabloul populaþiei României la sfârºitul secolului XX este radical
schimbat faþã de cel de acum 100 de ani, al unei þãri înapoiate ºi diferitã de þãrile avansate
dupã criterii demografice, devenind acum apropiatã ºi asemãnãtoare, în structurã ºi
tendinþe, cu ale þãrilor dezvoltate, ºi urmând sã împãrtãºeascã în acest domeniu aceeaºi
soartã comunã cu ele.

Urbanizarea României

O altã direcþie de evoluþie a structurilor demografice din România în secolul XX a
reprezentat-o trecerea la urbanizarea localitãþilor. Dacã creºterea populaþiei ºi fenomenele
specifice care au însoþit-o în acest secol nu reflectã direct ºi nu se reflectã în condiþia
economicã a þãrii ºi a populaþiei, procesul de urbanizare, generat de cel de industrializare,
a modificat substanþial, a revoluþionat modul de existenþã a mai mult de 50% din populaþia
þãrii într-o perioadã de jumãtate de secol.

Expresia demograficã a acestui proces este înfãþiºatã de raportul dintre populaþia
cantonatã în cele douã medii � urban ºi rural. Evoluþia acestei proporþii între anii 1900 ºi
1999 se prezintã, pe principalele momente, dupã cum urmeazã:

Tabelul nr.1

Structura pe medii a populaþiei României în perioada 1900-1999 (ani selectaþi)

Primele patru decenii ale secolului XX pãstreazã aproximativ acelaºi raport între
populaþia ruralã ºi cea urbanã ca în secolul XIX, respectiv, în medie, 4/5 ruralã ºi 1/5 urbanã.

Ceea ce s-a modificat substanþial în cele 8 decenii 1860 � 1939 ºi nu se exprimã în
aceste date, nu a fost raportul cantitativ, ci nivelul calitativ al mediului urban; s-au pietruit
strãzile din oraºe, s-a introdus iluminatul, la început cu gaz aerian, apoi cu electricitate,
pe strãzi ºi în locuinþe, s-a introdus în oraºele mari canalizarea ºi apa filtratã prin conducte,
s-au construit edificii de învãþãmânt, culturã, artã; civilizaþia materialã ºi culturalã a oraºelor
mari ºi mijlocii se proiecta dupã modelul urban occidental, fãrã însã monumentalitatea
epocilor anterioare atât de impunãtoare ºi frecvente în Europa Centralã ºi Occidentalã.
Gradul de urbanizare modernã în România era expresia gradului de rãspândire a civilizaþiei
moderne în rândul populaþiei.

În a doua jumãtate a secolului XX, populaþia locuitoare la oraºe sporeºte absolut ºi
relativ, ajungând în 1985 sã fie la paritate cu cea de la sate, iar în anul 2000 cea urbanã
s-o depãºeascã pe cea ruralã cu 10 procente. România a devenit o þarã predominant urbanã,
cu toate caracteristicile de bazã.

Efectuând acest excurs de un secol în structura pe medii a populaþiei, nu trebuie
pierdut din vedere cã deplasãrile demografice, în sensul creºterii numãrului ºi ponderii
populaþiei urbane, nu sunt decât expresii cantitative ale procesului; pentru cã localitatea
urbanã româneascã de la 1900 ºi populaþia care o locuia, dupã nivel de amenajare, ocupaþie,
calitate a vieþii etc. era departe cu o întreagã epocã istoricã de fizionomia oraºelor ºi
populaþiei din anul 2000. La majoritatea localitãþilor urbane erau oraºele, târguri ºi
târguºoare cu 1.000 � 10.000 locuitori, nu dispunea de atributele urbane moderne � strãzi
pavate, canalizare, apã curentã, iluminare publicã etc. �, aveau un profil comercial agrar
sau comercial administrativ cu largi periferii de agricultori. Oraºul românesc din anul
2000 include toate elementele de urbanizare modernã.

Toate aceste elemente nu þin de partea demo-economicã, ci de cea urbanisticã.
O datã cu fenomenul general de urbanizare a þãrii s-a produs ºi concentrarea urbanã

a populaþiei în oraºe mai mari, mai bine dotate cu amenajãri urbanistice.

Tabelul nr. 2
Oraºele cu peste 20.000 locuitori ºi populaþia lor în perioada 1900-2000

(ani selectaþi)

Sursa: Anuarul statistic al României 1904, 1915-1916, 1934, 1957, 1971, 1991,
2000.

Datele aratã cã procesul de concentrare urbanã s-a desfãºurat mai intens decât cel
de urbanizare; dacã la 1900 din cele 71 oraºe1 numai cinci sau 7% aveau peste 20.000
locuitori, la recensãmântul din anul 1930, din 172 oraºe, 35 (respectiv 20%) se situau
peste cifra de 20.000 locuitori; de menþionat cã sporirea numãrului între 1914 ºi 1930 se
datoreºte prioritar unirii în 1918 a noilor provincii cu numeroase oraºe ºi nu acþiunii de,
urbanizare.

Ascensiunea urbanisticã cea mai susþinutã a avut loc în a doua jumãtate a
secolului XX, când concomitent cu restructurarea vechilor oraºe s-au creat oraºe
noi, preponderent cu profilul industrial; numãrul total al oraºelor sporeºte între
1948 �1999 de la 189 la 263, în vreme ce al oraºelor cu peste 20.000 locuitori
creºte de la 31 la 111 în 1990, diminuând pânã în 1999 la 89 din cauza depopulãrii
categoriei de oraºe medii în urma stagnãrii ºi deteriorãrii industriale în acest deceniu.
Demn de subliniat este faptul cã populaþia oraºelor cu peste 20.000 locuitori a
sporit între 1948-1990 de la 2656 mii locuitori la 10997 mii, de peste patru ori,
ajungând sã ocupe 87,2% din populaþia urbanã ºi sã gãzduiascã aproape jumãtate �
47,4% - din întreaga populaþie a þãrii. În deceniul urmãtor, dupã 1990, procesul
ascendent a stagnat.

S-a subliniat procesul de concentrare urbanã pe fondul general al celui de urbanizare
accentuatã, întrucât în ansamblu ele au avut implicaþiile cele mai importante, economice
ºi sociale, în istoria socialã a României din secolul XX.

Oraºele, structura lor economicã, nivelul lor tehnico-ºtiinþific ºi cultural, au constituit,
ca în toate epocile istorice ºi în toatã lumea, zonele de concentrare a potenþialului economic
ºi spiritual avansat al comunitãþilor, avanposturile civilizaþiei ºi progresului uman.

În secolul XX, în România, mediul urban a parcurs etapele ascendente ale evoluþiei
de la cele administrativ-comercial-agrare, la administrativ-comercial-industriale, pânã la
predominant industrial-culturale.

Urbanizarea este un proces extrem de costisitor, ceea ce implicã mari investiþii cu
efecte directe majore asupra economiei naþionale.2

Modificãri structurale în ocuparea populaþiei

Ca element determinant al producþiei sociale, populaþia este studiatã, din punctul
de vedere al ocupaþiilor sale, al structurii pe sectoare ºi ramuri, al activitãþilor sociale.
Statistica demograficã economicã urmãreºte evoluþia populaþiei active, celei ocupatã ºi
celei inactive.

Pentru studiul nostru, intereseazã evoluþia în secolul XX a populaþiei ocupate pe
ramuri de activitate socialã. Este de înþeles însã cã o datã cu dezvoltarea civilizaþiei, a
modificãrilor continue tehnice, tehnologice, culturale etc., ocupaþiile încadrate în aceleaºi
ramuri îºi schimbã conþinutul, caracterul ºi forma profesiilor.

În vederea expunerii evoluþiei structurii populaþiei ocupate, prezentãm, în tabelele
ce urmeazã, datele rezumative:

Tabelul nr.3
Compoziþia populaþiei ocupate, pe ramuri de activitate în România,

în secolul XX (1900-2000) (ani selectaþi)
� mii persoane �

Notã: 1) Se cuprind la administraþia localã;
2) Se cuprind la învãþãmânt;
3) Nu se cuprind persoanele din organizaþiile obºteºti, politice, cadrele militare,

politice ºi asimilate lor.
Sursa: Anuarul Statistic al României 1904, 1990, 1991, 2000; Statistica

profesiunilor dupã recensãmântul general al populaþiei din 1 ianuarie 1913, stil nou,
Bucureºti, 1915; Recensãmântul general al populaþiei din anul 1930, vol. VII.

Tabelul nr. 4
Structura populaþiei ocupate, pe ramuri de activitate în România, în secolul XX

(1900-2000) (ani selectaþi)
� ponderi �

Notã: 1) Se cuprind la administraþia localã;
2) Se cuprind la învãþãmânt;
3) Nu se cuprind persoanele din organizaþiile obºteºti, politice, cadrele militare,

politice ºi asimilate lor.
Sursa: Anuarul Statistic al României 1904, 1990, 1991, 2000; Statistica

profesiunilor dupã recensãmântul general al populaþiei din 1 ianuarie 1913, stil nou,
Bucureºti, 1915; Recensãmântul general al populaþiei din anul 1930, vol. VII.

Fãcând abstracþie de datele anului 1900, care, probabil, nu au întrunit rigoarea exigenþei
statistice pânã în 1930, cifrele provenind de la recensãmântul general al populaþiei evidenþiazã
o pondere mare a populaþiei ocupate în totalul populaþiei de 58,3% în anul 1930; chiar ºi la
mijlocul secolului XX, în anul 1950, ponderea populaþiei ocupate ajungea la 51,4%. Este
necesar sã subliniem cã proporþia mai ridicatã a populaþiei ocupate în total populaþie, pe tot
intervalul de timp istoric cât structura acesteia era preponderent agricolã, se datoreºte faptului
cã metodologia statisticã de determinare a populaþiei potenþial ocupate includea, în diferite
perioade de înregistrare, persoanele de ambele sexe din agriculturã de la vârsta de 12, 14 sau
15 ani în sus pânã la 60 sau 65 ani. Prin urmare, apãrea o relaþie de tendinþã proporþionalã între
ponderea populaþiei agricole în total ºi ponderea populaþiei ocupate. O datã cu reducerea
absolutã ºi relativã a primei în a doua jumãtate a secolului XX s-a diminuat uºor ºi proporþia
populaþiei ocupate în totalul fondului demografic al þãrii.

Dupã 1950, intensificarea procesului de industrializare a avut consecinþe ºi asupra
ponderii populaþiei active, în total, care urmeazã o direcþie de reducere; de pildã, în anul
1970 la 48,8%, iar în 1990 la 46,7%; cred cã asupra acestui trend ºi-a spus cuvântul ºi
modificarea mãrimii ºi structurii familiei care, la începutul secolului XX era formatã, în
medie, din 4,5 membri pentru ca la sfârºitul lui sã fie sub 3 membri.

Pe mãsura modernizãrii vieþii sociale, cu ansamblul sãu de prefaceri ºi diviziune
a muncii naþionale, populaþia ocupatã creºte în mod absolut, deºi în mod relativ se
diminueazã; între anii 1900 ºi 1912 ea sporeºte de la 2866,2 mii la 4039,2 mii; pentru
perioada interbelicã nu sunt date de referinþã decât cele ale recensãmântului general al
populaþiei din 1930. Dar la acelaºi teritoriu se poate urmãri, pentru a doua jumãtate de
secol, populaþia ocupatã în creºtere de la 8377,2 mii, în anul 1950, la 10840 în anul
1990 ºi în scãdere pânã în 1999; la 8420 mii, respectiv la nivelul anului 1950; o
diminuare drasticã, într-un deceniu, de 2,4 milioane persoane. O micºorare cu aproape
23% a populaþiei ocupate este un fenomen demo-economic cu efecte deosebit de grave
pentru societatea româneascã ºi perspectiva evoluþiei sale. Cauzele sunt studiate de
specialiºtii în domeniu.

Examinând compoziþia socio-profesionalã a populaþiei României ºi modificarea ei
în secolul XX, constatãm câteva linii generale de modificare a structurii sale în urma
creºterii ºi scãderii ocupaþiei diferitelor ramuri.

Fenomenul cel mai important de duratã, cu consecinþe economice ºi sociale radicale în
viaþa populaþiei României, ca de altfel oriunde pe plan mondial în istoria socialã a popoarelor,
a fost cel de restrângere absolutã ºi relativã a numãrului populaþiei  agricole ºi rurale, în urma
proceselor de modernizare ºi industrializare a organismului economico-social.

Cele douã acþiuni complementare, prima de mecanizare a activitãþilor de producþie
în agriculturã, care a eliberat forþã de muncã agricolã, ºi a doua de dezvoltare a ramurilor
neagricole s-au manifestat în transferarea masivã în timp istoric extrem de scurt, a majoritãþii
populaþiei rurale la alte ocupaþii, în alte ramuri, îndeosebi în mediul urban. Deplasarea s-a
fãcut simþitã în prima jumãtate a secolului XX; la 1900 ponderea populaþiei ocupate în
agriculturã era de 85,8%; aceasta descreºte la 78,2% în perioada interbelicã (1930), pentru
a ajunge în 1950,  dupã douã decenii, din care unul de bulversãri teritoriale, demografice ºi
de al doilea rãzboi mondial, la 74,3%; o diminuare, în jumãtatea de secol, de 11,5%, însã
mult mai redusã decât în acelaºi interval, din secolul XIX, în þãrile occidentale, cauza a
constituit-o, pentru România, întârzierea procesului capital de modernizare a economiei ºi
de industrializare. Însã în a doua jumãtate a secolului XX, dupã 1950, aplicându-se economiei
o politicã de stat drasticã, de creºtere masivã a industriei ºi de mecanizare a domeniilor
înainte dominate de munca manualã, prima consecinþã a fost reducerea numãrului populaþiei
ocupate în sectorul agricol; ca rezultat, de la 6,2 milioane ocupaþi în acest sector în anul
1950, se ajunge în anul 1990 la 31,1 milioane; ca pondere, populaþia agricolã se reduce de
la 74,3% la 28,6% în totalul celei ocupate.

Aceasta a avut sensul unei revoluþii socio-demografice, cu efecte fundamentale
pozitive, dar ºi unele negative asupra societãþii româneºti.

În primul rând, sectorul agricol s-a redus substanþial în economia þãrii; s-au modificat
radical caracterul ºi profilul organismului economico-social naþional; România a ieºit
din categoria þãrilor agrare; agricultura nu a mai jucat, ca în mileniile ºi secolele anterioare,
rolul determinant în destinul ºi perspectivele poporului român; o datã cu aceasta a dispãrut
din structura economicã sectorul cu tehnica rudimentarã, manualã, cu eficienþa cea mai
redusã din toate domeniile ºi care cantona majoritatea populaþiei, cu nivelul de trai ºi
habitatul cel mai redus în comparaþie cu celelalte categorii de populaþie.

Totodatã, populaþia rãmasã în agriculturã, datoritã modernizãrii activitãþilor de
producþie ºi servicii a devenit în parte mai specializatã, mai productivã, dar cu o
componentã majorã îmbãtrânitã ºi fãrã perspective. În toatã aceastã perioadã de patru
decenii, sectorul agricol a constituit principala sursã, rezervorul de forþã de muncã necesarã
ramurilor neagricole. Însã rapiditatea transferului a milioane de persoane din activitãþile
agricole în industrii, servicii etc., prin calificãri sumare ºi comportamente încã neadaptate
deplin noilor funcþii ºi profesii a marcat cea mai mare parte a fondului de forþã de muncã
al þãrii cu efecte incalculabile asupra calitãþii activitãþii sociale.

Concomitent cu reducerea populaþiei ocupate în agriculturã sporeºte ponderea populaþiei
neagricole ºi urbane ºi în prim plan cea din industrie ºi construcþii. La începutul secolului
1900 � 1912, numãrul persoanelor ocupate aici creºte de la 169 mii la 328 mii, iar ca pondere
de la 5,9% la 8,1% în total; era semnalul demarajului mai rapid al acestor ramuri moderne. În
perioada interbelicã, la momentul decembrie 1930, când s-a efectuat recensãmântul populaþiei,
în plinã crizã economicã, populaþia ocupatã în industrie apare într-o pondere mai micã, de
7,2%, decât în 1912; aceasta atât din cauza reducerii personalului în anii crizei, cât ºi din
cauza metodologiei statistice. Virgil Madgearu, comentând datele structurii populaþiei
industriale menþionate, constata: �Aceastã cifrã nu corespunde însã complet realitãþii. În
recensãmântul din 1930, un numãr de lucrãtori ºi funcþionari industriali au fost trecuþi la alte
categorii... Cercetând datele respective, scrie Madgearu, procentul populaþiei active în industrie
trece de la 7,2% la 10,2%, adicã la 1043 mii (în loc de 759 mii)�3.

Dacã se are în vedere ºi dezvoltarea mai susþinutã a industriei în deceniul patru,
atunci populaþia activã în domeniu a dobândit, în perioada interbelicã, faþã de 1912, mai
multe procente decât aratã sursele statistice.

În a doua jumãtate a secolului XX, prin eforturile considerabile de acumulare ºi
investiþii, populaþia din sectorul de industrie ºi construcþii sporeºte de la 1187 mii, în
1950, la 4668,2 mii, în 1990, respectiv acest sector devine cel mai populat din structura
demograficã naþionalã, aºezând prin efectele sale, de furnizor al majoritãþii maºinilor ºi
instalaþiilor necesare, producþia materialã ºi serviciile pe baze mecanizate.

Modificãri importante se produc în celelalte domenii în corelaþie cu cele precedente.
Ca tendinþã, pe seama restrângerii populaþiei agricole se extind ramurile de transporturi
ºi telecomunicaþii ce ajung la o pondere de 6,9%, în anul 1990, faþã de 2,3%, în anul
1950. În acelaºi sens, se amplificã populaþia ocupatã din domeniul comerþului, urbanizãrii,
al învãþãmântului, ºtiinþei ºi sãnãtãþii, care împreunã mãresc ponderea ei în structura
generalã, de la 6,9% la 19,4%.

În total, serviciile materiale ºi nemateriale, la sfârºitul anului 1990, cumulau
o pondere de 28,4%, faþã de numai 8,3% în 1900; ceea ce înscrie economia
româneascã în trendul general de sporire, o datã cu modernizarea ºi industrializarea
vieþii economico-sociale, atât absolutã, cât ºi relativã, a ponderii serviciilor în
populaþia ocupatã.

În consecinþã, în secolul XX, s-a produs un proces complex ºi general de tranziþie,
cantitativã ºi calitativã a populaþiei de la cea ocupatã predominant agricolã � 85,8% la
1900, cãtre populaþia preponderentã în sectoarele neagricole, la 1990 � 71,4%. Dupã
acest criteriu, România s-a transformat dintr-o þarã agrarã ºi ruralã în una industrial-
agrarã ºi prioritar urbanã.

S-a produs concomitent tranziþia de la munca manualã � circa 96% - a populaþiei
ocupate la începutul secolului, la muncã mecanizatã, � peste 75% - a acestei populaþii la
sfârºitul secolului (1990).

Cu un nivel tehnic ºi tehnologic încã la distanþã apreciabilã, de 20 � 30 ani, de
þãrile avansate, tranziþia la procese de muncã mecanizate s-a apropiat de sfârºit, din punct
de vedere cantitativ; mai dificilã devine recuperarea calitativã a decalajului faþã de
economiile etalon ale dezvoltãrii. Mult mai retardatã se aflã dezvoltarea sectorului de
servicii atât cantitativ, cât ºi calitativ, rãmânând secolului XXI misiunea de revigorare ºi
redimensionare a acestui sector dependent deocamdatã, însã, de puterea de progres a
sectorului producþiei materiale a României.

Vezi Opinia naþionalã nr.325

1. La recensãmântul de la 1899 figurau ca niºte centre urbane, târguri ºi târguºoare cu populaþie
între 1000-3000 locuitori ca Babadag, Guzun, Filipeºti, Baia de Aramã, Urziceni, Mahmudia etc.
Cea mai mare parte din cele 71 localitãþi considerate oraºe nu aveau nici un atribut modern de urbanizare
� iluminat public, canalizare, apã curentã prin conducte, instituþii de culturã ºi artã etc.; doar 10-15%
din strãzi erau pietruite; multe erau niºte sate mai mari. Majoritatea oraºelor vremii aveau caracter
comercial agrar, mai puþine, capitalele celor 32 judeþe, aveau ºi caracter administrativ.

2. Dupã lucrarea lui Aurelian Bondrea, Starea Naþiunii 2000. România încotro?, vol.I,
publicatã în anul 2000, reiese cã din întregul fond existent de locuinþe al þãrii, recenzat în 1992, a
fost construit între anii 1950-1989, 78,2% în mediul urban ºi 65,6% în mediul rural. Numãrul
localitãþilor electrificate a sporit din anul 1950 pânã în anul 1989, de la 893 la peste 11000; al
localitãþilor cu apã potabilã prin conducte, de la 101 la 2301; al celor cu reþea de gaze, de la 92 la
514; al localitãþilor cu reþea de canalizare de la 72 la 537; în anul 1950 erau înscriºi 105 mii abonaþi
la telefon, iar pânã în 1989 se ridicã la 2288 mii abonaþi (pag.80).

3. Virgil Madgearu, Evoluþia economiei româneºti dupã rãzboiul mondial, Bucureºti, 1940, p.137.

Laborator de informaticã pentru studenþii facultãþilor care funcþioneazã
în edificiul din ªoseaua Berceni nr. 24
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Universitatea Spiru Haret
în plinã sesiune de examene

�Întrebãri pentru profesori ºi studenþi
�Rãspunsuri despre exigenþã ºi bunã pregãtire

Marcând puternic viaþa universitarã, ambianþa specificã acestui eveniment este
omniprezentã. În sãlile de lecturã, unde studenþii aprofundeazã concentraþi cursurile,
consultã bibliografiile, în amfiteatru unde, dacã pânã acum aºteptau cu interes ºi chiar cu
detaºare noile prelegeri, acum aºteaptã cu înfrigurare întrebãrile. Examenele reprezintã o
veritabilã provocare pentru care meritã sã te pregãteºti permanent, astfel încât rãspunsurile
sã corespundã aºteptãrilor ºi chiar sã le întreacã.

În timp ce cadrelor didactice aceastã sesiune de examene le oferã prilejul unui prim
bilanþ, unei prime evaluãri asupra nivelului de pregãtire a studenþilor, a unor concluzii
care, cu siguranþã, vor fi valorificate în procesul de ridicare a calitãþii actului instructiv-
educativ, de modernizare.

Din aceastã perspectivã, am adresat câteva întrebãri unor cadre didactice, precum ºi
unor studenþi. Redãm, în continuare, rãspunsurile.

CADRE DIDACTICE
1. Ce elemente de noutate atribuiþi primei sesiuni de examene din acest an
universitar ?
2. De fapt, cum a fost pregãtitã aceastã sesiune ?
3. Ce accente au fost puse în complexul proces de pregãtire a acestei sesiuni
de examene ºi la ce discipline?
4. Cum s-au asigurat materialele necesare pentru studiul individual � editarea
de cursuri, manuale, teste-grilã etc.?

Prof. univ. dr.
Acsinte DOBRE,

Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalisticã:

1., 2. O caracteristicã a acestei sesiuni
pentru anul I constã în introducerea de
forme de verificare (simplã verificare a
pregãtirii studenþilor sau examen) la toate
disciplinele obligatorii.

Dintre disciplinele la care s-au susþinut
verificãri, amintim: Filosofia anticã (prof.
Gh. Al. Cazan), Logicã (lector drd. G.
Iliescu), Genurile presei (lector M. Stoian)
ºi Limba românã (conf. dr. L. Chiºu). S-a
susþinut, de asemenea, examenul de
Metafilosofie (prof. dr. I. Tudosescu).

Pregãtirea studenþilor � obiectiv ce
exprimã în bunã mãsurã calitatea ºi
performanþa nu doar a celor examinaþi, ci ºi
a cadrelor didactice, s-a ridicat la un nivel
satisfãcãtor, dacã þinem seama de lipsa de
experienþã ºi de unele goluri în cunoºtinþele
asimilate în liceu.

Pe lângã asigurarea cu manuale, cursuri
ºi alte materiale didactice (pentru anul I
cvasiintegral), iar pentru ceilalþi ani, la
majoritatea disciplinelor s-au desfãºurat
lecþii de sintezã, inclusiv pe Internet (mai
ales pentru cei de la cursurile cu frecvenþã
redusã), consultaþii, ca ºi asigurarea
bibliotecii cu texte ºi materiale
bibliografice necesare studenþilor.

3. Þinând seama de dificultatea unor
categorii ºi principii filosofice pentru
studenþii anului I, am luat decizia ca
disciplina Ontologie sã fie transferatã din
anul I în anul II, rãmânând pentru anul I o
disciplinã introductivã, relativ mai
accesibilã: Metafilosofia pe care o predã
prof. I. Tudosescu, titular ºi al disciplinei
Ontologie.

Anul al IV-lea a susþinut sesiunea de
examene în perioada 11-22 decembrie cu
bune rezultate. Am recomandat studenþilor
din acest an o preocupare mai mare pentru
pregãtirea la disciplinele facultative psiho-
pedagogice (rezultatele la disciplina
Management educaþional, de exemplu, au
fost bune), þinând seama cã mulþi dintre
absolvenþii facultãþii noastre vor fi ºi
profesori în licee.

Conf. univ. dr. Sultana CRAIA,
Facultatea de Filosofie ºi

Jurnalisticã:

1. Introducerea sistemului de credite a
impus verificãri suplimentare la
disciplinele studiate pe parcursul a douã
semestre. Alte elemente ar fi recomandarea,
în bibliografia obligatorie ºi în cea
facultativã, a lucrãrilor recent apãrute. De
exemplu, în domeniul comunicãrii acestea
sunt numeroase ºi utile studenþilor.

2. Este o sesiune ca ºi celelalte,
pregãtitã prin metode clasice, dacã le
putem numi aºa, prelegeri ºi seminarii,
pentru studenþii de la cursurile de zi ºi
de lecþii de sintezã, pentru cei de la
frecvenþã redusã. În aceastã privinþã,
formarea universitarã parcurge aceleaºi
etape de la o serie la alta, calitatea
rãmânând de fiecare datã dezideratul pe
care ne strãduim sã-l împlinim la cote
de exigenþã cât mai ridicate.

3. Aceleaºi ca ºi în cadrul altor sesiuni.
Fiecare cadru didactic îºi face datoria ca ºi
pânã acum. Nu punem un accent special
pe o disciplinã anume. Fiecare îºi are rostul
stabilit în programã.

4. Studenþii dispun de manuale  ºi
cursuri tipãrite la aproape toate
disciplinele. Ultimul apãrut, exact înainte
de începerea sesiunii, este volumul conf.
Lucian Chiºu, Introducere în sistemul
mass-media pentru anul I. La rândul meu,
am elaborat un Dicþionar de comunicare
util pentru disciplinele Teoria comunicãrii,
mass-media, genurile presei, jurnalism,

radio ºi TV, dicþionar în care prezint ºi
personalitãþi din domeniul comunicãrii ºi
competenþele comunicaþionale.

Asistent univ. drd.
Gabriela FLOREA,

Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalisticã:

1. Din anul universitar 2001-2002 s-au
introdus forme noi de examinare, ºi anume,
verificãri ºi/sau examene parþiale, care
stimuleazã studenþii la un studiu personal
aprofundat, îndemnându-i sã-ºi asigure o
constanþã, o permanenþã în sistemul lor de
a învãþa, nu doar în preajma sesiunilor, ci
tot timpul anului. Ceea ce ar fi ideal.

2. În cadrul seminariilor s-au discutat
referate concepute de studenþi la
recomandarea asistentului, în funcþie de
preocupãrile lor legate de fiecare disciplinã
în parte.

3. S-a încercat o diversificare a temelor
puse în discuþie, cu bibliografii noi, în
special pentru disciplina Introducere în
sistemul mass-media, deoarece acest
domeniu este foarte dinamic ºi în continuã
transformare.

4. Prin manuale concepute de titularii
de curs ºi recomandãrile bibliografice de
publicaþii ºi periodice pentru fiecare student
care a dorit sã aibã activitãþi suplimentare
la seminarii.

Lector univ. dr.
Eugen GHIORGHIÞÃ,

Facultãþile de Marketing ºi Comerþ
Exterior ºi

Management Financiar-Contabil:

1. Modificarea planului de învãþãmânt
la Facultatea de Marketing ºi Comerþ
Exterior a dus la reducerea numãrului de
ore afectat disciplinei la 2 ore de curs pe
sãptãmânã, fãrã seminar. Aceasta a
determinat verificarea pregãtirii studenþilor
pe parcursul semestrului printr-un test
parþial. Este de aºteptat o pregãtire mai
bunã, þinând cont de faptul cã o bunã parte
a materiei a fost pregãtitã de douã ori.

2. La Facultatea de Management
Financiar-Contabil s-a urmãrit cu precãdere
completarea sintezelor prezentate pe
INTERNET la disciplinele la care acestea
lipseau. Sintezele reprezintã adevãrate
ghiduri orientative, în special, pentru
studenþii de la cursurile cu frecvenþã redusã,
cuprinzând principalele probleme ale
cursului, grile, aplicaþii, subiecte-exemple
rezolvate, teste de autoevaluare etc.

3. A crescut ponderea acordatã
activitãþii de seminar în pregãtirea generalã.
În cazul cursanþilor la învãþãmântul de zi,
la disciplina Curente de gândire economicã
am obþinut o frecvenþã mai ridicatã la
seminarii. Impunând condiþia redactãrii de
conspecte, prezenþa la seminarii a fost
activã, fiind reflectatã ºi de calitatea
lucrãrilor la examenul final.

Lector univ. dr.
Cãtãlin GHINÃRARU,

Facultatea de Management
Financiar-Contabil

1. Examinarea preponderent aplicativã,
bazatã pe �înþelegerea� materialului predat,
mai degrabã decât pe �învãþarea� acestuia.
La disciplina Economia protecþiei
mediului, examenul la cursul de zi este
integral aplicativ.

2. Consultaþii ºi seminarii interactive.
Studenþii realizeazã practic seminarul,
cadrul didactic fiind doar un moderator al
acestora.

3. Aplicaþii practice.
4. S-au asigurat toate materialele de curs,

cele vizuale, mai ales prin efortul propriu al
cadrelor didactice. Ar fi bine dacã s-ar gãsi
o modalitate de a se deconta aceste cheltuieli.
Foliile transparente sunt foarte scumpe.

Asistent univ. dr. Laura GORAN,
Facultatea de Sociologie-Psihologie:

1. În acest an, examenele planificate
în sesiunea ianuarie-februarie 2002 la
Facultatea de Sociologie-Psihologie au
fost mai bine organizate, noul spaþiu în
care îºi desfãºoarã activitatea permiþând
ºi impunând, totodatã, o asemenea rigoare,
iar nota de sobrietate a dominat. Condiþiile
de pregãtire fiind superioare celor din anii
trecuþi ºi exigenþa a crescut, fapt ce a fost
apreciat ºi de studenþi, care, oricât ar pãrea
de ciudat, preferã examinarea temeinicã,
�severã�, chiar �durã�, pentru a putea sã
exprime �tot� ce ºtiu în privinþa
subiectului tratat.

2. Trebuie avut în vedere ºi un alt aspect
relevant: cu fiecare an condiþiile de
pregãtire ºi de examinare au evoluat ºi
faptul acesta a venit în întâmpinarea
dorinþei studenþilor conºtiincioºi (vezi
biblioteca facultãþii mult mai bine dotatã
decât în anii trecuþi, cursurile universitare
tipãrite, rezumatele cursurilor apãrute pe
Internet), aceºtia dovedindu-se tot mai
interesaþi de marea performanþã care sã le
permitã accesul atât la cercetarea ºtiinþificã,
cât ºi la publicarea rezultatelor cercetãrilor
lor, existând posibilitãþi deosebit de
favorabile în aceastã privinþã � este vorba,
în primul rând, despre Revista �Analele
Universitãþii Spiru Haret � Seria
Sociologie-Psihologie, postul de
televiziune România de Mâine etc.

Asistent univ. dr. Cristina DINU,
Facultatea de Medicinã Veterinarã:

1. Dacã ar fi sã sintetizãm atributele noi
ale sesiunii de examene din acest an
universitar, ar fi sã numim elaborarea unei
veritabile strategii pentru acumularea
cunoºtinþelor de fiziologie, prin
participarea directã a studenþilor în timpul
desfãºurãrii lecþiilor de laborator; învãþarea
prin repetare sistematicã ºi prin
exemplificare cu ajutorul programelor pe
calculator sau casete video; sintetizarea ºi
sistematizarea cursurilor de fiziologie.

2. Aceastã sesiune a fost pregãtitã pe
baza unei programe analitice reactualizate.
S-a urmãrit expunerea tematicii de fiziologie
ºi prin lecþii de sintezã, teste, prelegeri, care
au realizat armonizarea cunoºtinþelor din
acest domeniu cu cele de la fiziopatologie.

3. În scopul însuºirii cunoºtinþelor de
fiziologie s-au efectuat verificãri pe tot

parcursul semestrului prin teste-grilã,
colocvii, examinãri parþiale. Aspectele mai
dificile din domeniul fiziologiei
animalelor au fost aprofundate prin
consultaþii sau prin refacerea lor în  cadrul
orelor de laborator.

4. Materialele necesare studiului
individual au fost asigurate prin:
manualele de Fiziologie veterinarã,
Lucrãri practice ºi demonstraþii de
fiziologie veterinarã (Editura Fundaþiei
România de Mâine, 1999) ºi prin Tratatul
de fiziologie animalã.

Asistent univ. drd.
Mariana ÞIPIªCÃ,
Facultatea de Drept

1. Prima sesiune de examene s-a dorit
a fi pregãtitã atât prin teste la orele de
seminar, teste comentate ulterior.
Indicându-se rãspunsurile corecte, s-a
urmãrit punerea în evidenþã ºi asimilarea
principalelor metode de cercetare adecvate
disciplinei în cauzã.

2. Aceastã sesiune a fost pregãtitã prin
lecþii de sintezã, teste pentru studenþii de
la cursurile de zi, o recapitulare a întregii
materii parcurse, conturarea principalelor
instituþii, concepte ºi punerea în evidenþã a
butadelor dreptului public.

3. În procesul de pregãtire a acestei
sesiuni s-a pus accentul pe dezvoltarea
capacitãþii studentului de a realiza o sintezã
a cunoºtinþelor acumulate în primul
semestru, de a realiza analize comparative
între diferite instituþii, cunoaºterea
legislaþiei, actualizarea acesteia, plecând de
la premisa cã sunt discipline care au o
dinamicã proprie, tocmai datoritã
schimbãrilor legislative.

4. Materialele necesare studiului
individual au fost din vreme asigurate:
cursurile, manualele editate în cadrul
Universitãþii,  precum ºi lucrãrile
elaborate de profesorul conducãtor de
disciplinã. Bibliografia care s-a dat la
început de an universitar atât la curs, cât
ºi la orele de seminar, obligatorie ºi
facultativã, cuprinde lucrãri noi apãrute,
precum ºi lucrãri de referinþã din
perioada interbelicã (lucrãri consacrate
ale doctrinarilor). În plus, pentru fixarea,
evaluarea cunoºtinþelor s-a indicat ºi o
lucrare care cuprinde teste-grilã ºi
rãspunsurile, lucrare care s-a dovedit a
fi foarte utilã studenþilor.

Claudiu Bogdan DRAGOMIR,
student, anul I,

Facultatea de Management
Financiar-Contabil:

1) Este un test  important în
pregãtirea pentru viitoarea profesie ºi
ajutã la o evaluare a capacitãþii mele de
asimilare ºi de înþelegere a sistemului
economic-contabil, fapt care în mod
sigur îmi va folosi în viitor.

2) Sunt foarte mulþumit de site-ul
Universitãþii, deoarece ajutã la o bunã
informare, indiferent de locul în care te afli
ºi de manualele pe care le poþi gãsi în cadrul
librãriei; este un fapt lãudabil. Eu personal
mã folosesc, în special, de site.

3) Probabil cã o evaluare de tip grilã cu
mai multe variante de rãspuns ar ajuta la
exprimarea cât mai relevantã a calitãþii
actului instructiv-educativ.

Mihai ARIªANU,
student, anul I, grupa 104,
Facultatea de Management

Financiar-Contabil:

1) Acest moment este foarte important
pentru pregãtirea viitoarei mele profesii,
mai ales acum, în primul an, în care se ºtie,
este aproape decisiv sã începi cu dreptul.

2) Datoritã bunelor condiþii de
pregãtire, pot învãþa mult mai bine,

deoarece facultatea este bine dotatã,
ridicându-se sub acest aspect la cele mai
înalte standarde. La fel sunt ºi profesorii
care îºi dau toatã silinþa sã ne ajute sã ne
însuºim cât mai multe ºi utile cunoºtinþe
atât de necesare specialitãþii în care ne
pregãtim.

3) Pãi, sincer vorbind, în primul rând,
ar fi mai bine sã fim trataþi ca pe începãtori,
mai lejer; totuºi, unii profesori se poartã
cu noi ca ºi când am fi în anul IV, deci sunt
foarte exigenþi. Este dreptul dascãlilor
noºtri, dar este ºi dreptul nostru de a ni se
acorda o ºansã. Sã nu fiu greºit înþeles. Nu
pledez pentru concesii de nici un fel. Este
interesul nostru sã ne înhãmãm mai bine în
pregãtirea viitoarei cariere. Altminteri, este
sigur cã vom regreta.

Dan Mihai VASILIU,
student, anul II, frecvenþã redusã,

Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalisticã:

1) Moment important, unul dintre
numeroasele �praguri� ce trebuie trecute în
vederea formãrii ca om ºi ca profesionist
în meseria pe care ne-am ales-o.

2) Din pãcate, timpul scurt de care
dispunem (fiind ºi salariaþi) nu ne permite sã
valorificãm aceste condiþii, aºa cum am vrea
(de exemplu biblioteca, laboratoarele etc.).

3) La cursurile fãrã frecvenþã problema
care se pune este urmãtoarea: manualele nu
apar totdeauna în timp optim, iar orele de
curs sunt puþine, chiar dacã sunt intensive.
Din acest motiv, consider cã un test-grilã ar
fi mai relevant pentru evaluarea capacitãþii
noastre de valorificare a cunoºtinþelor, de
interpretare a fenomenelor.

Simona Mihaela VASILIU,
studentã, anul II, frecvenþã redusã,

Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã:

1) Fiind studentã la frecvenþã redusã nu
venim la pregãtire decât în perioada din
iarnã ºi primãvarã. Pregãtirile au un rol
foarte important în instruirea noastrã ºi sunt
extrem de binevenite ºi interesante pentru
noi. Paradoxal, dar în ciuda faptului cã în
universitate se tipãresc atâtea cursuri,
problema principalã rãmâne pentru noi tot
lipsa manualelor. Începem sesiunea de iarnã
fãrã a avea chiar toate manualele. Este un
handicap. Dar sperãm cã la sesiunea din
varã va fi depãºit.

2) Condiþiile de pregãtire sunt bune.
Toþi profesorii sunt bine intenþionaþi ºi
dovedesc o mare înþelegere, atunci când
avem unele dificultãþi.

3) Pentru cei de la frecvenþã redusã ar
trebui mai multe ore de pregãtire, mai ales
dupã amiaza. Probabil, ar trebui chiar o
repartizare, o diferenþiere în al doilea sau
al treilea an de studii, între cei ce urmeazã
sã facã filosofie sau jurnalisticã. Lucrând
în Radio, eu vreau sã se þinã cont ºi de ce
vor studenþii sã urmeze în viitor.

Cristina PUIA,
studentã, anul V,

Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalisticã:

1) Aºa cum cred cã e normal pentru un
student, privesc cu responsabilitatea
necesarã aceastã sesiune, mai ales cã este
ultima mea sesiune din viaþa studenþeascã.

Reprezintã totodatã, într-un fel sau altul,
un �moment de cotiturã� în vederea
abordãrii lucrãrii de absolvire ºi a
examenelor de licenþã. În concluzie, aceastã
sesiune este privitã din toate punctele de
vedere cu interes ºi maximum de
responsabilitate.

În general, pânã acum a mers bine.
2) Având în vedere cã nu sunt din

Capitalã, am beneficiat destul de puþin de
dotãrile facultãþii. ªi totuºi... am avut acces
la biblioteca facultãþii ºi la unele
laboratoare de specialitate.

Ioana IONESCU ºi George
CATRINA,

studenþi, anul IV
Facultatea de Medicinã Veterinarã:

1) Prima sesiune de examene a acestui
an a fost organizatã conform programei
analitice, care a fost expusã încã de la
începutul anului universitar, pentru a da
posibilitatea studenþilor sã cunoascã din
timp toate modificãrile apãrute.

2) Aceastã sesiune a fost pregãtitã cu
grijã ºi atenþie încã din timpul
semestrului, de cãtre toate cadrele
didactice care s-au arãtat deschise
dialogului cu studenþii, cãutând în acest
fel sã lãmurim toate neînþelegerile cu
privire la materiile studiate. În timpul
semestrului au avut loc recapitulãri,
seminarii, lucrãri de evaluare a
cunoºtinþelor, toate acestea pentru a ne
ajuta la fixarea cât mai multor noþiuni noi.

3) În cursul primului semestru am
beneficiat de afiºarea tematicii atât pentru
cursuri, cât ºi pentru laborator, a tematicii
pentru examene ºi am avut la dispoziþie casete
video, folii pentru proiecþie, diapozitive ºi
planºe, accesul în laboratoare pentru studiul
individual al preparatelor ºi lamelor, toate
acestea ajutându-ne la o mai bunã fixare a
cunoºtinþelor. Am dori deci în continuare sã
se punã accentul pe aceastã direcþie, condiþiile
oferite pentru pregãtirea practicã cunoscând
acum o nouã cotã de calitate. Cu siguranþã,
clinica universitarã veterinarã abia datã în
funcþiune ne va da un nou orizont în instruirea
teoreticã ºi practicã, aceasta dispunând de
aparate ºi instrumente moderne.

Silviu IONEªTI,
student, anul VI

Facultatea de Medicinã Veterinarã:

1. Am intrat în aceastã sesiune cu
experienþa celor 6 ani pe care i-am parcurs la
aceastã facultate. Aºa cã ºtiam bine cã
succesul în sesiunea de examene a acestui an
universitar se pregãteºte tot timpul
semestrului ºi nu doar în preajma examenului.

2. Sesiunea a fost pregãtitã atât prin
lucrãrile practice de laborator, cât ºi prin
deplasãrile la fermele zootehnice din
împrejurimile Bucureºtiului. Cadrele
didactice au dat dovadã de o atenþie
deosebitã privind cererile studenþilor de a
organiza ore suplimentare de studiu, atât
de necesare pentru definitivarea lucrãrilor
de licenþã la disciplinele clinice.

3. Suntem recunoscãtori cadrelor
didactice pentru cã ne-au pus la dispoziþie
materialul didactic necesar, cursuri,
îndrumãtoare de lucrãri practice, folii
pentru proiecþie, casete video, pentru marea
disponibilitate manifestatã faþã de noi.

PENTRU STUDENÞI:

1) Cum percepeþi acest moment important pentru pregãtirea viitoarei
profesii ?
2) Cum valorificaþi condiþiile de pregãtire oferite de facultatea dvs. ?
3) În ce direcþii credeþi cã ar trebui sã se îndrepte sprijinul acordat de
cadrele didactice pentru ca rezultatele obþinute la examene sã exprime
calitatea actului instructiv-educativ ?

Paginã realizatã de
Adela DEAC
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Academia Românã considerã cã recenta mãsurã luatã în Republica Moldova
privind introducerea limbii ruse ca limbã obligatorie în învãþãmântul de toate
gradele contravine drepturilor omului ºi normelor aplicate în domeniul educaþiei
publice din þãrile Comunitãþii Europene.

Alegerea unei a doua limbi de ºcolarizare este o opþiune a elevilor ºi studenþilor,
iar dreptul de a decide în aceastã privinþã le aparþine lor ºi pãrinþilor lor. De altfel,
o limbã internaþionalã de mare rãspândire ºi cu funcþiuni culturale general
recunoscute nu se impune prin decizia legiuitorilor, ci prin calitãþile ei culturale ºi
utilitare. Orice încercare de a introduce în mod forþat o limbã ºi o culturã strãinã
contravine principiilor democratice unanim recunoscute ºi afecteazã grav
identitatea naþionalã ºi limba vorbitã de majoritatea populaþiei unei þãri, în cazul
de faþã limba românã.

Academia Românã adreseazã autoritãþilor Republicii Moldova un apel la raþiune
ºi luciditate, prin revenirea neîntârziatã la respectarea normelor democratice în
educaþie ºi culturã.

Academia Românã

Apel la raþiune ºi luciditate

Se spune cã literatura este o artã a
cuvântului, apãrutã din strãvechea ºi
fundamentala nevoie de frumos a
omului. Aceastã nevoie de frumos a
determinat Catedra de Filologie a
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine
din Universitatea Spiru Haret sã
iniþieze organizarea CENACLULUI
LITERAR OCTAVIAN GOGA, a cãrui
ºedinþã inauguralã a avut loc.

Acest cenaclu este deschis tuturor
studenþilor universitãþii noastre ºi ne-
a bucurat faptul cã, printre membri,
se numãrã atât studenþi de la
Facultatea de la Limbi ºi Literaturi
Strãine, cât ºi de la Drept, Filosofie
ºi Jurnalisticã � lista rãmânând,
bineînþeles, deschisã.

Intenþionãm sã organizãm, într-o
primã fazã, ºedinþe lunare, în cadrul
cãrora, pe de o parte, membrii cenaclului
vor citi din creaþiile lor, iar, pe de altã
parte, se vor purta discuþii pe marginea
lucrãrilor prezentate, cu scopul de a
descoperi ºi promova talentele autentice.
Trebuie menþionat cã lucrãrile desem-
nate de membrii cenaclului drept cele
mai reuºite vor fi publicate în revista
Opinia naþionalã. Judecãþile de valoare

Cenaclul
OCTAVIAN GOGA

al Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine

vor fi formulate într-o atmosferã
amicalã, nu vom dezvolta un
metadiscurs, adicã nu vom face o
literaturã pe marginea unei literaturi, ci
se vor da sugestii, fãrã sã avem pretenþia
de a fi critici literari. G. Cãlinescu arãta
foarte limpede: critica este o vocaþie, aºa
cum sunt poezia, romanul; nu poþi fi
critic numai cu voinþã. De asemenea,
istoricul ºi criticul literar italian
Benedetto Croce spunea: criticul trebuie
sã aibã ceva din genialitatea artistului,
iar artistul trebuie sã fie dotat cu gust.
Iatã de ce, la fiecare ºedinþã, vom invita
o personalitate � profesor, critic, istoric
literar, scriitor �. Astfel, ne-a onorat ºi,
totodatã, bucurat cu prezenþa domniei
sale, la ºedinþa inauguralã a cenaclului,
dl.prof.univ. dr. ION DODU BÃLAN,
promotor, de-a lungul timpului, al
creaþiilor literare reprezentative, luptãtor
neobosit pentru valorile culturale
româneºti ºi sensibil poet, aºa cum o
dovedesc volumele Peisaj interior ºi
Cutremur de suflet. Domnia sa a rostit
ºi cuvântul de deschidere la ºedinþa de
inaugurare, subliniind, printre altele, cã
opera de artã are un caracter personal,
este produsul unui individ care pune în

ea marca propriei subiectivitãþi, motiv
pentru care, la acest cenaclu, nu vom da
� nu putem sã dãm � �reþete� de fabricare
a operelor literare; valoarea operei se
naºte la întâlnirea acesteia cu receptorul,
iar receptarea înseamnã retrãirea
emoþiilor avute de creator ºi, astfel, re-
crearea operei. Artistul � ne place sã
credem cã, dintre membrii cenaclului
nostru, se vor naºte artiºti (ori, poate, ei
sunt deja nãscuþi) � pleacã dintre noi ºi
ne depãºeºte cu ceva, din punct de
vedere al complexitãþii sufleteºti, dar ºi
prin capacitatea de a exterioriza plastic
o stare sufleteascã, de a o exprima
frumos, armonios.

Un astfel de artist promite sã fie �
participanþii la prima ºedinþã a
cenaclului Octavian Goga spun asta
� studentul Radu Mihãlãchioaie (anul
I, Limbi ºi Literaturi Strãine), care a
citit câteva poezii ce, pentru câteva
clipe, ne-au transpus din lumea
noastrã într-o alta, mai frumoasã,
ne-au înãlþat spiritual.

Lui, dar ºi celorlalþi membri ai
Cenaclului Literar Octavian Goga,
le dorim mult succes în câmpul
li terelor româneºti ,  iar  pe
dumneavoastrã vã aºteptãm cu
plãcere la ºedinþele viitoare. Proxima
va fi dedicatã poeziei.

I.L. Caragiale
la Academia Românã

Al doilea tip de respingere a lui
Caragiale invocã faptul cã opera lui
n-ar fi specificã, ceea ce atestã o gravã
confuzie între literaturã ºi sociologie.
A treia formã de negaþie îl acuzã pe
Caragiale cã prin spiritul sãu zeflemitor
împiedicã accesul la concepte, la
metafizicã, iar a patra formã,
manifestatã astãzi cu precãdere, este ºi
cea mai perfidã, pentru cã, aparent, I.L.
Caragiale este lãudat tocmai spre a fi
identificat total cu fiinþa româneascã ºi,
printr-un efect pervers, spre a fi invocat
în sprijinul concluziei finale cã, Miticã
fiind exponentul fidel al românilor,
�ne-am sãturat de Miticã ºi, deci, de
România!�. În realitate � a arãtat Eugen
Simion � spiritul lui Caragiale este mult
mai complex; Caragiale este comic, dar
este ºi tragic, este un mare moralist, este
liric ºi sentimental, chiar superstiþios
uneori. În publicisticã este îngândurat,
este grav, este un om de idei. El vede ºi
simte enorm în primul rând marele
spectacol al lumii. Iar spiritul românesc
are o cuprindere mult mai largã decât
universul caragielesc, el reprezintã o
sintezã, dovadã fiind ºi faptul cã

Lect.univ.drd. Valeriu MARINESCU
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine

România este spaþiul în care au apãrut
ºi apar foarte mari poeþi. În realitate �
a spus în încheiere Eugen Simion � pe
Caragiale l-au urât ºi-l urãsc proºtii din
toate timpurile ºi din toate regimurile,
inculþii ce-ºi transformã neînþelegerea
într-un criteriu de valoare.

A fost invitat apoi la tribuna
Academiei Române domnul Ion Iliescu,
Preºedintele României. Într-o expunere
concentratã, vorbitorul ºi-a exprimat
bucuria de a participa la deschiderea
Anului Caragiale care, dupã Anul
Eminescu, Anul Brâncuºi ºi dupã
sãrbãtorirea bicentenarului Ion Heliade
Rãdulescu, reprezintã un eveniment im-
portant pentru cultura românã cãreia
Caragiale i-a dat o dimensiune universalã.
Îl vom omagia un an întreg � a subliniat
dl. Ion Iliescu � pentru cã el ne-a lãsat o
operã nu vastã, ci esenþialã, care cuprinde
capodopere. Caragiale nu denigreazã, ci
constatã stãri de fapt care, dacã ele se
repetã, vina nu este a lui, ci a societãþii
noastre. Prin avertismentele pe care ni le
trimite peste timp, Caragiale este genialul
medic de familie al neamului, adevãr în
virtutea cãruia textele sale reprezintã o
continuã provocare.

Acad. Rãzvan Theodorescu a
argumentat pe larg opinia criticului

literar Garabet Ibrãileanu potrivit cãreia
I.L. Caragiale este cel mai mare istoric
român dintre anii 1870 ºi 1900, care
radiografiazã ºi explicã o mare parte din
structura societãþii noastre. Totodatã,
vorbitorul a înfãþiºat iniþiativele
Ministerului Culturii ºi Cultelor
consacrate Anului Caragiale, între care
ºi prezentarea, în fiecare searã, pe postul
public de TVR1, a unor secvenþe, cu o
duratã de 4-5 minute, din opera marelui
dramaturg.

Acad. Dan Berindei, preºedintele
Secþiei de ºtiinþe istorice ºi arheologie
a Academiei Române, a vorbit despre
lumea lui Caragiale din perspectivã
istoricã, dupã care acad. Fãnuº Neagu,
într-o ambianþã de largã comuniune
spiritualã, a exemplificat actualitatea lui
Caragiale cu fapte selectate din mass-
media zilelor noastre, fapte de un comic
care a electrizat asistenþa. Acad. ªtefan
Augustin Doinaº a vorbit despre un alt
Caragiale, un Caragiale îngândurat,
frãmântat, cel care a scris, Rromânii
verzi, fãrã pic de zeflemea, cel care
preciza cã nici un stat nu are dreptul sã
se amestece în problemele literaturii ºi
filosofiei, Caragiale cel grav a cãrui
publicisticã ne avertizeazã cã dacã
somnul raþiunii naºte monºtri, monºtri

(Continuare din pag. 1)

ºi mai teribili pot fi generaþi de somnul
naþiunii. Acad. Dumitru Radu
Popescu a fãcut o strãlucitã demon-
straþie în favoarea lui Dandanache,
soluþie de geniu gãsitã în arhitectura
piesei O scrisoare pierdutã. Contrar
opiniei încetãþenite dupã care
Dandanache este mai prost decât
Farfuridi ºi mai canalie decât
Caþavencu, D.R.Popescu i-a evidenþiat
valenþele de inteligenþã ºi de umanitate
ºi printr-o largã incursiune în literatura
universalã, Dandanache a fost asociat,
convingãtor, familiei de spirite din care
face parte ºi eroul lui Cervantes.

Sesiunea academicã prin care s-a
inaugurat Anul Caragiale ºi-a
manifestat astfel caracterul solemn nu
prin rigiditate ºi spirit doctoral, prin
comunicãri ex cathedra, cu pretenþii
de ultim cuvânt în cercetarea temelor
aduse în discuþie, ci prin înalta þinutã
a ideilor, printr-o comuniune beneficã
ºi o solidaritate spiritualã pe mãsura
marelui eveniment inaugurat:
Programul naþional �2002 Anul
Caragiale�.

În continuarea acestei sesiuni a avut
loc, în holul Bibliotecii Academiei
Române, vernisajul expoziþiei �I.L.
Caragiale 1852-2002�.
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Caragiale ºi Iancu Brezeanu
(Desen de Petrescu-Gãinã)

EvoluþiEvoluþiEvoluþiEvoluþiEvoluþiiiiii inevitabil inevitabil inevitabil inevitabil inevitabileeeee
ºi noi fenomene socialeºi noi fenomene socialeºi noi fenomene socialeºi noi fenomene socialeºi noi fenomene sociale
(Continuare din pag. 1)

Un anume dispreþ pentru ºtiinþele
sociale, specific þãrilor comuniste
(deoarece contraziceau ideologia) a
fãcut imposibilã sesizarea la  timp a
faptului cã, începând cu anii �60,
omenirea intrase într-o altã fazã de
evoluþie � postindustrialã ºi, cu ea,
dezvoltarea þãrilor nu se mai aprecia în
funcþie de dezvoltarea industriei grele,
�cu pivotul ei, industria constructoare de
maºini�, ci în funcþie de �capacitatea de
a inova la nivelul tehnicii de vârf�.
Schimbarea produsã era profundã ºi
dramaticã, ea privea istoria lumii, iar cei
ce nu au luat startul la timp aveau sã
plãteascã un preþ uriaº mai târziu (noi îl
plãtim azi). Fenomenul era vizibil în anii
�70 ºi el a fost sesizat nu numai în Occi-
dent, ci ºi la noi (pentru a nu mai vorbi
de alte þãri foste comuniste). Ideologia,
ºi mediocraþia care o genera, nu a
acceptat realitatea evoluþiei lumii, iar
dezastrul nu putea fi amânat la infinit.
Lucrurile se petreceau ca ºi când, în

vreme ce societatea postindustrialã se
dezvolta vertiginos, undeva, cineva, un
stat sau un grup de state, se strãduiau sã
construiascã epoca industrialã pânã la
ultimele consecinþe. Anacronia nu a

durat mult ºi, pentru România,
Decembrie 1989 înseamnã reintrarea în
Cronos, adicã în timpul istoric real, cu
toate consecinþele. Prima ºi cea mai
importantã este destructurarea,
renunþarea la construcþia devenitã brusc
anacronicã, inevitabilitatea dezindus-
trializãrii, acceptarea noului criteriu al
aprecierii dezvoltãrii, ºi anume,
capacitatea de a inova la nivelul tehnicii

de vârf ºi nu dezvoltarea industriei grele,
cu pivotul ei, criteriu de apreciere a
dezvoltãrii valabil pânã la începutul
anilor �60.

Desigur, evoluþia era inevitabilã, nu
ºi preþul pe care l-am plãtit ºi pe care
încã îl plãtim. Destule semne ne indicã
ºi azi neînþelegerea faptului cã dacã
involuþia societãþii româneºti post-
comuniste este în anumite limite de
neocolit, reluarea procesului de
dezvoltare nu poate fi realizat prin
distrugere ºi prin viclenie politicã, prin
întoarcerea la statutul de þarã agrarã cu
unele elemente specifice industrializãrii
timpurii. Dar, întrucât nu ne preocupã
clasa politicã româneascã (lamentabilã,
de altfel), vom reveni la dezindus-
trializare ºi la efectele sale într-un articol
viitor, pornind de la un exemplu
semnificativ: industria siderurgicã
(mãrginindu-ne la descrierea mecanis-
mului de destructurare).

Pe marginea
sondajului
de opinie

( *Vezi Opinia naþionalã,
nr. 324 din 21 ianuarie 2002)

Studenþi ai Facultãþii de Sociologie-Psihologie la ora de curs
în amfiteatrul mare din Bulevardul Basarabia nr. 256
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Un mare scriitor al timpurilor noastre,
intelectual cu o inconfundabilã tinereþe a spiritului creator

La aniversarea lui DINU SÃRARU

De la Teatrul Mic
la Teatrul Naþional

ªi acum aº vrea sã fac o derogare: cã
teatrul a rãmas pasiunea lui, ne-a
dovedit-o perioada în care a fost direc-
tor al Teatrului Mic, ca ºi al celui înfiinþat
în timpul direcþiei lui: Teatrul Foarte
Mic. Nu suntem puþini cei ce ne amintim
suita de spectacole care, într-un ritm
susþinut, s-au desfãºurat aici ºi care, în
marea lor majoritate, au constituit
evenimente repertoriale, regizorale,
actoriceºti. Dimpotrivã suntem mulþi,
pentru cã mulþi au fost cei care au venit
dupã ce multã vreme au cãutat bilete,
au aplaudat ºi au cãpãtat, dupã aceea,
certitudinea cã pe aceste douã scene
asistã la evenimente artistice. O largã
deschidere repertorialã care a cuprins
nume ºi opere din literatura universalã
� ºi ar fi de ajuns sã amintim aici piese
de Shakespeare, Pirandello, Giraudoux,
Gombrowicz, Jean Paul Sartre, Thomas
Bernard, Bulgakov, Mrozeck, Gibson,
alãturi de care dramaturgia naþionalã a
avut un loc important, începând cu I. L.
Caragiale (spectacolul �O scrisoare
pierdutã� stârnind �scandalul� de care
ne aducem aminte), Romulus Guga,
Dumitru Radu Popescu, Radu F.
Alexandru, Theodor Mãnescu, Ion Brad,
Aurel Baranga, Ecaterina Oproiu, Paul
Cornel Chitic etc. La care s-au adãugat
cicluri de istorie a teatrului, spectacole
de cabaret politic, seri muzicale.

Încrederea acordatã regizorilor ºi
actorilor din toate generaþiile a fãcut ca
în perioada directoratului sãu slujitori
ai scenei româneºti sã se afirme ºi sã
dea întreaga mãsurã a talentului lor.

Prezenþa regizorilor tineri care au
adus viziuni noi ºi îndrãzneþe, prezenþa
marcantã a valorilor actoriceºti, inclusiv
a unora care reintrau dupã �eclipse� ce
nu le puteau fi lor imputate, ci celor care
priviserã cu o dulce sau vinovatã
nepãsare absenþa lor scenicã � întregesc
imaginea unei instituþii care, prin
dinamismul ºi calitatea actului teatral, a
marcat istoria scenei româneºti.

Iar de un an Dinu Sãraru a dat
Teatrului Naþional I. L. Caragiale o nouã
ºi dinamicã viaþã, premierele de aici fiind
adevãrate sãrbãtori ale artei, colocviile,
sesiunile ºtiinþifice bucurându-se de o
largã participare intelectualã.

Niºte þãrani �
eveniment editorial

Dar sã revenim în anul apariþiei
primului roman al trilogiei, prin care
Dinu Sãraru debuta ca prozator,
apãrut în 1974. Roman care se înscria
într-un efort constant al prozatorilor
români de a da o altã imagine a unei
epoci pe care o trãiserã. ªi cãreia
voiau sã-i restituie înfãþiºarea
adevãratã. Se scria, atunci, o literaturã
polemicã din douã perspective: una
cu literatura anilor �50 festivistã, falsã
în toate articulaþiile ei, lipsitã de orice
har artistic, literaturã uitatã din
momentul apariþiei � deºi impusã prin
toate mijloacele posibile. Dinu Sãraru
mãrturisea în 1978, când Niºte þãrani
se afla la cea de a treia ediþie: �Mã
duceau la exasperare imaginile din
literatura în care ni se descria un þãran
continuu fericit ºi care nu ºtia ce sã
facã de bucurie cã a venit în sfârºit
�revoluþia socialistã�, sã-l invite la
colectivizare ca la o serbare�.

Dar era celãlalt substrat, po-
lemic aº spune, cel mai important,
cel mai semnificativ, cel mai dra-
matic prin încleºtarea pe care a
presupus-o cu însãºi autoritatea
vremii, nu cu cei care scriseserã
cãrþile despre �revoluþia socia-
listã�, ci cu cei care �fãuriserã�
aceastã  revoluþ ie .  Polemica se
desfãºura nu numai cu �imaginea�,
ci cu însãºi revoluþia. Astãzi, deºi
n-a trecut mult timp, faptele sunt
prezentate deformat ºi de-a dreptul
fals. Nu din neºtiinþã, ci cu o voinþã
a denaturãrii ºi a falsificãrii. pentru
cã fiecare roman izbutit, selectat de
criticã ºi public, despre perioada de
dupã 1948, scris în anii �60 ºi dupã

aceea � a însemnat pentru autor,
editor, pentru toþi cei implicaþi în
elaborarea ºi tipãrirea lui, momente
de  tens iune ,  a  reprezenta t ,  sã
spunem lucrur i lor  pe  nume,  o
bãtãlie, care pânã la urmã a fost
câºt igatã .  E drept , º i  cu unele
renunþãr i  º i  cu  une le  rep l ie r i
strategice ºi tactice ºi cu unele
concesii  de cele mai multe ori
aparente. Dar a fost câºtigatã nu
numai în sine. Deoarece cãrþile
scrise atunci au fost validate cu un
entuziasm ce nu poate fi uitat de
cititori. Cãrþile scrise în anii �60,
�70, �80 de romancieri precum:
Radu Tudoran, Marin Preda, Eugen
Barbu, Al. Ivasiuc, Fãnuº Neagu,
ªtefan Bãnulescu, Petru Popescu,
Augustin Buzura, D. R. Popescu,
Petre Sãlcudeanu, Bujor Nedelcovici,
Gabriela Adameºteanu, Nicolae
Breban, Mihai Sin, George Bãlãiþã,
Mircea Horia Simionescu, Ileana
Vulpescu, Octavian Paler, B. Elvin,
Bedros  Horasangian ,  ª tefan
Agopian ,  Mihai  Giugaru ,
indiferent de formula artisticã,
incifratã, parabolicã sau clasicã �
au constituit (urmând experienþele
postbelice ale romanului universal,
mai ales nord ºi sud-american, sau
rãmânând la limitele naraþiunii
realiste) momente ale afirmãrii
unor adevãruri despre individ ºi
despre societatea noastrã contem-
poranã. Nici o literaturã, nici o
perioadã culturalã nu produce doar
opere viabile. Chiar ºi cele mai
glorioase dintre ele, cum a fost cea
care þine de domeniul miracolului
prin densitatea calitativã a operelor
în  toa te  domeni i le  º i  în t r -un
rãstimp relativ scurt � perioada
dintre cele douã rãzboaie � au
produs ºi lucrãri care au hrãnit,
încã  d in  momentul  apar i þ ie i ,
�cimitirul literaturii�. Dovada cã
literatura scrisã în perioada anilor
la care ne referim a fost investitã
cu  a t r ibu te le  va lor i i ,  o r icâ te
avataruri  a  întâmpinat  pânã la
apariþie � ne-o dovedeºte faptul cã
cei mai mulþi dintre autorii citaþi
�ºi nu numai ei � ºi-au retipãrit
aceste cãrþi. Unii din ei, ºi aº aminti
pe  ª tefan  Bãnulescu ,  având
onestitatea sã indice pe noua ediþie
a �Cãrþ i i  mil ionarului�,  recent
apãrutã la Editura Universal Dalsi,
fap tu l  cã  se  publ icã  în  forma
t ipãr i tã  d in  1976,  la Edi tura
Eminescu.

Dinu Sãraru, romancierul, debuta cu
un prim-handicap. Colegii sãi de
generaþie abordaserã genul mai înaintea
lui. El venea, la aproape patruzeci ºi
cinci de ani, dintr-o altã lume, cea a
teatrului ºi romanul putea sã parã o
întâmplare fericitã, un moment de
inspiraþie, o mãrturisire, dar fãrã alte
consecinþe în planul destinului sãu
literar. Chiar un succes de public ºi de
criticã îi situau pe unii ºi pe alþii într-o
atitudine de aºteptare. Nu a unei
continuãri propriu-zise a cãrþii. Pentru
cã ea se încheia. Destinul eroilor se
pecetluia prin simbolul morþii unuia
dintre ei ºi a �semnãturilor� date dupã
atâta chin ºi rãsuciri de ceilalþi. Dar era
limpede sensul continuãrii unei vocaþii.
Ceea ce s-a întâmplat.

Cel de-al doilea handicap � ºi, cred
cel mai serios ºi cel mai grav � þinea de
lumea pe care o aducea în prim-plan
romanul sãu: lumea þãrãneascã. Atunci,
în 1974, romanul românesc trãia ºi
fãcea încã o datã efortul urbanizãrii lui
ca sursã de inspiraþie. Nu o sã amintim
aici toate motivaþiile, dar nu putem sã
nu ne amintim faptul cã încã din anii
�60 se observase ºi � cu temperamentul
sãu de tânãr modern, nãscut ºi crescut
la oraº � . Petru Popescu a fost cel care
a relevat aceastã cantonare, ca sã nu
zicem restrângere a universului epic
românesc în lumea satului. Ai cãrui fii
cei mai mulþi din prozatorii vremii erau.
ªi atunci miºcarea de translaþie de la
sat cãtre oraº devenise o realitate
obiectivã a romanului nostru. Chiar un
scriitor precum Marin Preda, care
dãduse unul din prototipurile acestei
lumi, trecuse prin Delirul într-o altã
lume, cãreia pânã la moartea sa
prematurã îi va rãmâne credincios. Iar

Fãnuº Neagu, un alt prozator al
satului, vãzut în dimensiunea sa
originalã, dintre real ºi fabulos, se
pregãtea sã dea replica avatarurilor
nocturne ale Crailor lui Mateiu Ion
Caragiale cu acei Frumoºi nebuni ai
marilor oraºe. ªi am ales doar douã
exemple cu valoare emblematicã
privind doi prozatori reprezentativi
pentru acest mediu.

O certã împlinire
literarã

Dinu Sãraru n-a þinut seamã de toate
aceste considerente. N-a avut spaima cã
primul sãu roman va veni prin aria
inspiraþiei lui în contratimp cu ceea ce
publicul urmãrea atunci. ªi a tipãrit
romanul intitulat manifest Niºte þãrani.
Peste douã decenii de la apariþia acestui
roman, ºi anume în 1994, Dinu Sãraru
se dovedeºte nu numai consecvent cu
sine, dar ºi curajos în înfruntarea
curentului dominant. Deoarece cãutarea
noilor drumuri ale prozei noastre � dupã

Olaru RALUCA,
studentã la Facultatea de Filosofie

ºi Jurnalisticã, anul II

Tache, Ianche ºi Cadâr
la Teatrul Naþional

Oricine iubeºte arta nu e strãin de
teatru. Din pãcate, dupã 1989, sãlile
de teatru nu mai erau atât de pline ca
altãdatã ºi românii, în special tinerii,
nu prea mai gustau aceastã artã. ªi
totuºi, în ultima vreme au început sã
se punã în scenã piese care umplu
sãlile.

Una dintre acestea este �Tache,
Ianche ºi Cadâr�, care ºi acum, dupã
o lunã de la premierã, îi face pe
iubitorii de teatru sã stea la cozi
interminabile pentru a achiziþiona
bilete. Lucrul acesta nu este de
mirare pentru cã atât piesa, cât ºi
actorii ce interpreteazã rolurile
principale, dar mai cu seamã
subiectul fac ca �Tache, Ianche ºi
Cadâr� sã fie atât de doritã de
amatorii de teatru.

Comedia �Tache, Ianche ºi Cadâr�,
a cãrei regie este semnatã de Grigore
Gonþa, reuneºte talentele unor actori
consacraþi precum Radu Beligan,
Marin Moraru, Gh. Dinicã, Valentin

Uritescu, dar ºi ale celor  doi tineri actori
� Monica Davidescu ºi Mihai Cãlin.

Românii îºi doresc nu numai teatru
de calitate, dar ºi piese care sã-i facã
sã se destindã, sã se delecteze. ªi
aceasta s-a vãzut pe chipurile lor dupã
încheierea piesei. Spectatorii erau
încântaþi. Aproximativ un sfert de orã
sala a aplaudat în picioare prestaþia
actorilor a cãror interpretare a fost
fãrã cusur.

M-am întrebat de ce tocmai
�Tache, Ianche ºi Cadâr� ? Rãspunsul
este simplu, pentru cã este o comedie
care are ca teme iubirea ºi înþelegerea
dintre naþionalitãþi. Prietenia dintre
un român, un evreu ºi un turc, precum
ºi unirea destinelor a doi tineri � ea
evreicã, el român ortodox � te face sã
înþelegi însemnãtatea acestor
sentimente. Iatã unul dintre motivele
pentru care la comedia �Tache, Ianche
ºi Cadâr� sãlile sunt atât de pline.

Am observat, studentã fiind, cã tinerii
predominau printre spectatori ºi cred cã

mulþi dintre ei se duc la aceastã piesã
impulsionaþi de pãrinþii lor, care au
vãzut la rândul lor �Tache, Ianche ºi
Cadâr�, dar în altã interpretare.

La ieºirea din salã nu se auzeau
decât �Extraordinar! Fantasticã
interpretare!�, �Nu am cuvinte cât de
mult mi-a plãcut!� ºi alte asemenea
vorbe de laudã. Din piesã emanã o
energie rarã care face publicul sã
participe la acþiunea ei.

În încheiere, nu pot spune decât cã
�Tache, Ianche ºi Cadâr� m-a fãcut �
pe mine ºi nu numai � sã apreciez
valoarea teatrului românesc ºi sã afirm,
imitând vorbele lui Mihai Eminescu,
cã aceastã comedie este nici mai mult,
nici mai puþin decât o �piatrã scumpã
a literaturii româneºti�.

1990 � s-a focalizat din nou în lumea
oraºului. ªi cred cã este firesc sã fie aºa,
deoarece prozatorii mai tineri sau mai
puþin tineri care se afirmã astãzi nu au
simþit satul românesc ca o entitate
sufleteascã. Ei sunt nãscuþi ºi crescuþi
în lumea oraºului, iar satul pe care l-au
cunoscut ei nu-ºi mai pãstra valorile de
altã datã, dar nici nu le absorbise pe cele
ale civilizaþiei moderne. Pierduse mult
din ceea ce era satul ºi cucerise puþin
din ceea ce este oraºul. În perspectiva
de astãzi, satul devine ceva incert: ceea
ce a rãmas în urma unui proces de
urbanizare forþatã. Iar în ultimii ºapte
ani: un rezervor electoral, un furnizor
de voturi, un capital exprimat în
procente, în vederea câºtigãrii
alegerilor. Dinu Sãraru nu ºi-a ascuns
sentimentul de solidaritate cu aceastã
lume, de participare afectivã la toate
avatarurile istoriei care s-au abãtut
asupra acestei clase, clasa cea mai
numeroasã, cea mai nãpãstuitã din
istoria poporului român. Solidaritatea
ce trebuie înþeleasã ca o trãire
fundamentalã ºi nu ca una accidentalã.
Dar cele trei cãrþi ale sale nu au nimic
poematic, nimic idilic, nimic legendar,
nimic fabulos. Dimpotrivã, totul este
aspru, totul este trãit cu încrâncenare,
iar visul, iluzia se dovedesc a nu fi decât
drumul sigur cãtre prãbuºire. Natura
însãºi este potrivnicã omului: ploile nu
se mai sfârºesc, zãpada cade întruna,
seceta arde totul. Chiar când este liniºte,
chiar când cerul este senin, semnele
timpului rãu se vestesc ameninþãtoare
ºi dacã nu sunt vizibile þãranul le simte
apropiindu-se. Nimic idilic, nimic
convenþional, nimic din recuzita
sentimentalã. Roman polemic nu numai

cu literatura anilor �50. Niºte þãrani
s-a impus printr-o viziune tragicã, fãrã
nici o iluzie asupra destinului þãrãnimii.
Romanele care au urmat, unul situându-
se în ultimii ani ai fostului regim, în
perioada �alinierii� satelor, altul când
þãranul a redevenit stãpânul bucãþii sale
de pãmânt, dovedesc cã prima carte a
trilogiei nu a însemnat o reuºitã
întâmplãtoare, ci a corespuns unei
îndelungi meditaþii asupra unui destin
care i s-a relevat în dimensiunea lui
tragicã. Totul e plãtit aici cu viaþa: nu
numai semnãtura de intrare în colectiv,
dar ºi restituirea pãmântului cedat
atunci sub imperiul forþei. E o simetrie
tragicã în acest destin þãrãnesc cãruia
nici dictatul oficial ºi nici repunerea în
posesie nu-i pot aduce fericire. Lume
împovãratã de ploaie ºi de secetã, lume
suferind de frig ºi de soare, lume bãltind
în mocirle ºi cãutând firul unei ape,
lume care ajunge sã vorbeascã pânã ºi
despre moarte cu detaºare.

La apariþia romanului Niºte þãrani,
comentatorii au fãcut referiri, au
stabilit comparaþii ºi au operat

disocieri cu opera care a rãmas un
adevãrat simbol al lumii satului,
Moromeþii. Dupã opinia mea, toate
aprecierile þineau de mediu, dar
deosebirea mi se pãrea esenþialã:
Moromeþii e romanul unei destrãmãri,

al destrãmãrii familiei þãrãneºti pe care
nimic nu o mai poate pãstra în forma
ei ancestralã. E romanul în care istoria
îºi spune nemilos cuvântul,
pulverizând în mersul sãu aceastã
celulã germinativã. Pe când în trilogia
lui Dinu Sãraru, totul rãmâne în
aceastã lume a satului, din care nimeni
nu evadeazã, unde toþi trãiesc ca sã
cunoascã moartea. Care nu are
înfãþiºãrile senine, împãcate, ci
absurde.

Din rãspunsurile date acestei
întrebãri, cea mai elocventã, care a
fost confirmatã de urmãtoarele douã
romane, este cea a criticului Mircea
Iorgulescu: �Deosebirea, cãci existã
una esenþialã, dintre Moromeþii ºi
Niºte þãrani constã în modalitatea
privirii: uimitã, chiar fermecatã de
miracolul gândirii þãrãneºti la Preda,
în primul volum, apoi îngrijoratã ºi
neliniºtitã în cel de-al doilea,
nemiloasã ºi chiar pãrând biciuitoare
la Dinu Sãraru, unde �spectacolul� îºi
dezvãluie nu atât gratitudinea, cât
neputinþa de a mai reprezenta cu

adevãrat o alternativã existenþialã...
Încât, poate, mai exact, ar fi sã se
vorbeascã nu atât despre o aparenþã,
cât despre o continuare. Niºte þãrani
încheie, în fond, literatura despre
satul tradiþional�.

Imaginea ºi
realitatea vieþii

þãranului român
ªi ceea ce aceastã trilogie aduce cu

relevanþã este totala discordanþã între
discursul teoretic al celor de la oraº ºi
cel practic al omului de la þarã. Sunt
douã niveluri ale limbajului care merg
ca dreptele paralele. Nu s-au întâlnit nici
în perioada colectivizãrii, nici în cea a
sistematizãrii, nici în cea a redobândirii
pãmântului. ªi când i s-a luat ºi când i
s-a dat înapoi, el a rãmas acelaºi om.
S-a împotrivit atunci cât a putut, a ocolit
mai mult decât se putea, întrebând dacã
trebuie sã �scrie� tot ce avea ºi dupã 40
de ani ºi-a împãrþit pãmântul care fusese
al lui mai trãgând ºi câte o brazdã
dincolo de ce a fost altãdatã. Dar nici în
una, nici în alta, din aceste situaþii aflate
la antipod, discursul teoretic n-a acþionat
asupra lui. Nu l-a influenþat. Odatã a fost
forþat. Iar când n-a mai fost forþat a
acþionat cum a ºtiut el, fãrã sã-ºi poatã
motiva faptul. Istoria vine spre el când
dintr-o parte, când din alta. El rãmâne
acelaºi. Dupã cum în momentul când el
a fãcut istorie, adicã a fost trimis pe front
patru ani sã o facã, nu s-a întrebat de ce
o face, în numele cui o face, de ce a mers
într-un sens ºi apoi în altul. Alþii au
hotãrât  pentru el. El a  suferit bãtãile
ofiþerilor, a luptat din ordin ºi a mers
înainte cât s-a putut, lãsând în urma
lui morþii. ªi a reþinut numai locul
unde a aflat cã lupta a încetat ºi se va
întoarce acasã.

Trilogie clasicã a vieþii unei
colectivitãþi care nu mai poartã nimic
din atributele frumuseþii satului
românesc, proza lui Dinu Sãraru, la
care ne referim, reprezintã o polemicã
subînþeleasã: lumea de aici se macinã
într-un soi de desfãºurare lentã, într-o
zonã moralã aflatã la confluenþa
gratuitului cu absurdul.

Editorul romanului Niºte þãrani, ca
de altfel al tuturor cãrþilor publicate de
Dinu Sãraru între 1973 ºi 1989, inclusiv
trilogia Dragostea ºi revoluþia, o carte
care vãdeºte aceeaºi perspectivã criticã
lucidã asupra vieþii contemporane � are
motive sã priveascã deopotrivã cu
melancolie, dar ºi cu mãrturisitã
satisfacþie, trecerea celor douãzeci ºi
ºapte de ani câþi s-au împlinit de la
apariþia romanului Niºte þãrani. Roman
care a reprezentat atunci nu numai
succesul aºteptat de cel care îºi leagã
încrederea de o carte, dar ºi un moment
al adevãrului. ªi, în acelaºi timp, sã aibã
un sentiment de mulþumire cã
încrederea de atunci nu a fost acordatã
unui succes efemer, ci a statornicit un
drum încheiat cu o împlinire literarã.

În amfiteatrul mare din ªoseaua Berceni nr. 24 la o întâlnire cu studenþii
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine a Universitãþii Spiru Haret
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Management eficient
pentru o strategie
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Exigenþe ale dezvoltãrii economice durabile

Puncte de vedere

Diagnosticul economiei naþionale

Examinarea evoluþiei economiei
româneºti în perioada 1990-2000, utilizând
în acest sens indicatorii sintetici de
performanþã macroeconomicã - evoluþia
PIB, rata inflaþiei, rata ºomajului, datoria
publicã, puterea de cumpãrare a veniturilor
- pune în evidenþã deteriorarea puternicã a
acestor indicatori, în condiþiile în care chiar
informaþiile statistice nu reflectã
dimensiunea realã a acestei deteriorãri.

Astfel, PIB s-a diminuat, în termeni
reali, cu circa 22 puncte procentuale,
preþurile de consum au crescut de circa
1170 ori, rata ºomajului a fost de 10,5%,
datoria externã angajatã a reprezentat circa
32% din PIB, în condiþiile unor posibilitãþi
reduse de finanþare, puterea de cumpãrare
a salariilor s-a redus cu peste 35%.

În perioada 1990-2000, deficitul cumulat
al balanþei comerciale a fost de peste 19.000
milioane dolari, la cursul anului 2000,
respectiv 62% din PIB-ul acestui an.

Contraperformanþele înregistrate de
economia naþionalã au fost, evident, determi-
nate de promovarea, în aceastã perioadã, a unui
management al tranziþiei neprofesionist,
bântuit de corupþie ºi primitivism al acumulãrii,
generator de blocaje ºi destructurãri.

Procesul de privatizare, realizat fãrã o
concepþie adecvatã asupra finalitãþii,
utilitãþii, oportunitãþii, supus unor strategii
conjuncturale ºi unor metode ineficiente în
perspectiva competitivitãþii ºi funcþionalitãþii
economiei naþionale a cuprins numai 26%
din activele statului (la sfârºitul anului 1999),
preponderent întreprinderi mici ºi mijlocii
ºi, îndeosebi, din sectorul terþiar ºi puþin din
cel secundar, fãrã sã afecteze nucleul dur al
activelor statului, cel de care depinde de fapt
constituirea economiei de piaþã autentice.
Totodatã, procesul de creare a sectorului
privat prin constituirea de IMM-uri, de
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întreprinderi mixte, de întreprinderi cu capi-
tal strãin a fost încetinit ºi, adesea, blocat de
structurile instituþional-legislative existente
în aceastã perioadã. Mai mult, privatizãrile
�de succes� s-au dovedit în ultima instanþã
fie cãi de transfer valutar a avuþiei, fie
modalitãþi de blocare a unor sectoare
(activitãþi economice), fie forme de
valorificare a muncii ieftine din România,
numãrul privatizãrilor funcþionale ºi
operaþionale fiind nesemnificativ.

Adesea, schema privatizãrii a fost
urmãtoarea: decapitalizarea întreprinderii
de stat (într-un mediu economic
destructurat) - retehnologizare ºi
restructurare cu banii publici, în vederea
privatizãrii - vânzarea la �preþuri de piaþã�,
adesea prin licitaþii �controlate� -
administrarea oneroasã a întreprinderii în
regim de privatizare - revânzarea
întreprinderii, a unor pãrþi din aceasta, sau
trecerea în conservare.

Mediul economic din România este
departe de cerinþele economiei de piaþã,
pieþele, îndeosebi piaþa financiarã ºi de credit
fiind nefuncþionale ºi destructurate,
monopolizarea unor segmente ale economiei
distorsionând concurenþa ºi deci, preþurile,
instituþionalismul fiscal ºi bugetar fiind
centralizat, incorect reglementat ºi insuficient
instrumentat, intervenþia statului
circumscriindu-se unor politici economice
inadecvate, incoerente, inconsistente ºi
inconsecvente, ruptura dintre nominal ºi real
fiind evidentã, iar monitorizarea economiei
insuficientã ºi erodatã de economia subteranã
puternicã (circa 40% din economia oficialã)
ºi de blocajul financiar (circa 60% din PIB).

Evident, în aceste condiþii inegalitãþile
sociale, artificial ºi imoral (în accepþiune
economicã) constituite, sunt inhibante,
pentru dinamica economicã, bogãþia este
utilizatã neinvestiþional productiv, iar sãrãcia
afecteazã profund echilibrul macroeconomic
între oferta naþionalã ºi consum.

Drept o concluzie - diagnostic se poate
afirma cã economia româneascã se
caracterizeazã prin:

a) slaba ºi incorecta structurare
instituþionalã (inclusiv drepturi de
proprietate difuze ºi nesusþinute);

b) funcþionalismele  economiei de
piaþã incomplete, incoerente, adesea con-
tra-dictorii, dezarticulate ºi puternic
segmentate, blocate într-un etatism de
subzistenþã, funcþionarea economiei
derulându-se adesea în plan informal;

c) discreþionismul, voluntarismul,
conjuncturalismul ºi  incongruenþa
intervenþiei publice, înclinatã prepon-
derent spre însuºirea beneficiilor puterii
ºi mult mai puþin spre asumarea poverii
responsabilitãþii actului de conducere;

d) deschiderea marginalã a economiei
naþionale spre exterior, în condiþiile
închiderii canalelor, fluxurilor de penetrare
a agenþilor economici naþionali pe pieþele
internaþionale, ºi în acest sens, acomodarea
forþatã a unor parametri nominali ai
economiei la standardele integrãrii în U.E.
prin dezintegrarea arhitecturii sistemului
productiv naþional.

Economia româneascã nu va dispune
de capacitatea ºi de potenþialul necesar
reconstruirii independente a structurilor
instituþionale ºi economice specifice unei
economii de piaþã funcþional performante,
dacã problematizarea integrãrii în U.E. se
va realiza fãrã o strategie de lungã duratã,
în cadrul cãreia cerinþele (standardele)
integrãrii sã constituie condiþii,
constrângeri de care trebuie sã se þinã seama
în atingerea obiectivelor strategice stabilite.

Identificarea misiunii ºi condiþiilor
strategice

Misiunea managementului strategic ce  va
trebui promovat în urmãtorii 5-10 ani (pe
termen lung) constã în constituirea unei
economii de piaþã funcþionale ºi performante,
compatibilã cu standardele economiei de piaþã
a deceniului urmãtor, globalizatã,
corporatizatã, financiarizatã, dar ºi adecvatã
cerinþelor ºi caracteristicilor populaþiei din
spaþiul carpato-dunãrean (economia de piaþã
a dezvoltãrii). Aceastã misiune pe termen lung,
care se suprapune temporal cu perioada
pregãtirii pentru integrarea în U.E., se
divizeazã într-un set de scopuri secvenþial
corelate, transpuse pe o traiectorie
înfãºurãtoare în cadrul cãruia scopurile sunt
absorbite temporal  în perspective din ce
în ce mai lungi (termenul scurt, termenul
lung). În acest sens, pe termen mediu (3-4
ani) scopul strategic îl constituie
instituþionalizarea economiei de piaþã care
sã dispunã de structuri economice
capabile sã susþinã creºterea economicã.
În perspectiva urmãtorilor trei ani, acest
scop se va concretiza într-un set de
obiective, între care se disting
consolidarea sectorului privat în economia
naþionalã, preponderent în industria
prelucrãtoare, covârºitor în activitãþile
terþiare ºi semnificativ, în conformitate cu
cerinþele eficienþei macroeconomice, în
sectorul primar.

Reconsiderarea procesului de
privatizare, în sensul corporatizãrii
punctuale a acestuia ºi a recuperãrii
financiare ulterioare a valorii activelor
privatizate (creditul financiar) va putea
contribui, evident într-un cadru instituþional
adecvat ºi favorabil, la accelerarea pozitivã
a acestui proces. Macrostabilizarea
economicã, în contextul unei economii în
tranziþie, caracterizatã prin dezechilibre la
nivelul economic, va constitui un rezultat,
ºi nu o condiþie sau un obiectiv al strategiei.

Strategia necesarã pentru realizarea misiunii
implicã anumite condiþii care sã permitã
parcurgerea cu consecvenþã a traiectoriei
strategice, fãrã a compromite conþinutul ºi
dinamica tranziþiei, aceste condiþii fiind:

a) menþinerea nivelului de trai al
populaþiei în limitele conservãrii credibilitãþii,

motivaþiei ºi dezirabilitãþii procesului de
schimbare promovat prin tranziþie;

b) promovarea independenþei structu-
rilor economice naþionale, prin pãstrarea
diferenþelor performante conforme cu po-
tenþialul ºi capacitatea creativã din spaþiul
naþional, generatoare de deschideri integra-
tive în spaþiul  european ºi internaþional;

c) orientarea dinamicii economiei pe
traiectoria dezvoltãrii socio-culturale, a
echilibrului ecologic, ºi a stabilitãþii politice.

În acest sens, în proiectarea strategiei
decalajele existente în prezent între economia
româneascã ºi economiile dezvoltate vor trebui
regândite în perspectiva schimbãrii ºi
transformãrii, procese care presupun
reconsiderarea parametrilor dezvoltãrii în
conformitate cu noile deziderate ºi valori ale
societãþilor viitoare, puternic interdependente
ºi compatibilizate. Evident, determinarea
strategicã, conform voinþei politice, a locului ºi
rolului economiei  româneºti, a agenþilor
economici autohtoni în configuraþia viitoare a
economiei europene ºi mondiale, în constelaþia
corporatistã a structurilor economice ºi
financiare, trebuie sã constituie premisa
proiecþiei strategice.

În perioada 1999-2000, în România au
fost promovate, în forme mai mult sau mai
puþin explicite, câteva concepte elaborate cu
caracter de orientare a procesului tranziþiei:

Strategia de la Snagov, din 1992; Programul
de macrostabilizare din 1996; Programul de
guvernare din 1998; Strategia naþionalã pentru
dezvoltare în 1999; Strategia economicã pe
termen mediu din 2000. La acestea se adaugã
iniþiative strategice din partea partidelor sau
strategiile ºi programele sectoriale.

Analiza conþinutului acestor strategii ºi
programe evidenþiazã caracterul declarativ ºi
insuficientã consistenþã ºi operaþionalizare,
incoerenþa ºi incongruenþa �mãsurilor�
propuse, nefundamentarea  prospectiv-explo-
rativã a obiectivelor promovate, irelevanþa
strategicã a conceptelor elaborate (confuzii ºi
substituiri conceptuale, neconvergente ºi
incompatibilitãþi structurale ºi acþionale etc.).

În fapt, toate aceste programe, nesusþinute
de un management strategic constructiv, s-au
dovedit fie simple ficþiuni, fie în cel mai bun
caz, elaborate livreºti. Este evident, cã, pentru
anul 2010 strategia promovatã nu poate fi decât
una a schimbãrii (nu prin imitaþie), pentru
dezvoltare. Nu atât nivelul unor indicatori
economici dimensionali ºi factoriali trebuie sã
orienteze traiectoria strategicã, ci parametrii
structurali, funcþionali, compoziþionali,
calitativi ai sistemului economic naþional,
adecvaþi capacitãþii ºi potenþialului economiei.
Totodatã, condiþionalitatea proiecþiei
strategice, centrate pe nivele �constrângãtoare�

a unor indicatori economici nominali poate
compromite, în primii ani, demararea
evoluþiei strategice, poate întârzia înscrierea
economiei pe traiectoria strategicã.

Componenta fundamentalã, fãrã de
care nu poate fi iniþiatã o evoluþie
strategicã, o constituie componenta
instituþionalã ,  în sensul cã pentru
valorificarea corectã ºi oportunã a
valenþelor economiei de piaþã, în spaþiul
societal trebuie create iniþial principalele
instituþii ale acestei forme de economie,
conform tipului de economie ales, ºi, în
acest sens, instituirea proprietãþii ºi
instituirea pieþei (în ipostazele
definitorii) sunt esenþiale.

Determinarea obiectivelor
prioritare

În cadrul strategiei economice, dupã
cum am spus, primeazã obiectivele:
formularea acestora în conformitate cu
misiunea ºi scopurile derivate, ierar-
hizarea lor ºi stabilirea prioritãþilor,
delimitarea sferei obiectivelor cheie ºi a
obiectivelor multiple, ataºarea pentru
fiecare obiectiv a perioadei de timp
adecvate realizãrii,  dimensionarea
magnitudinii obiectivelor.

Totodatã, consolidarea fezabilitãþii
obiectivelor presupune circumscrierea
motivaþiilor participative ºi a valorilor
manageriale necesare realizãrii
obiectivelor, decodificarea relaþiilor
politice ºi de putere, precum ºi definirea
responsabilitãþii sociale în promovarea
obiectivelor asumate.

Într-o perspectivã de 8-10 ani obiectivele
economice a României de plaseazã pe o
traiectorie secvenþializatã teleologic, în
sensul cã obiectivele economice pe termen
lung, derivate din misiunea formulatã pentru
perioada vizatã, dispun pe secvenþe de timp
determinate (termen scurt ºi mediu) de
obiective specifice, compatibile ºi con-
vergente cu conþinutul teleologic al
obiectivelor pe termen lung. În acest sens,
pe traiectoria strategicã vizatã, obiectivele
se înscriu pe un înfãºurãtor temporal, în
conformitate cu logica teleologicã, ºi, evi-
dent, cu logica deonticã, în particular, cu
logica decizionalã implicate în procesul de
raþionalizare a strategiei.

Formularea obiectivelor în cadrul
traiectoriei strategice a economiei româ-
neºti, pânã în anul 2010 implicã, drept o
premisã a raþionalizãrii, stabilirea priori-
tãþilor, sub forma unor obiective calitative,
ºi ataºarea secvenþei de timp necesarã
realizãrii lor.

(Urmare din numãrul trecut)

Violenþa
pe micul ecran

Ion BUCHERU

Chiar dacã în Europa (dintr-un complex
de cauze asupra cãrora nu ne putem opri)
nu s-au înregistrat �performanþele�
societãþii americane pe acest plan, opinia
publicã, cercetãtorii, factorii de decizie ºi
chiar instituþiile mass-media electronice au
acþionat, mai energic sau mai timid,
încercând sã previnã atingerea unor �cote
de alarmã� nedorite de nimeni.  Situaþia este
departe de a se fi rezolvat; existã însã un
început, existã reacþie, este evidentã intenþia
de a nu lãsa lucrurile sã degenereze. Citez
exemplul Marii Britanii:  Codul ITC
(Comisia Independentã de Televiziune,
echivalentul CNA-ului de la noi prevede
limitarea frecvenþei de prezentare a scenelor
de violenþã din emisiunile de ºtiri, pre-
cizându-se cã scenele în care apar oameni
uciºi sau care se aflã în pragul morþii vor fi
difuzate numai în situaþii excepþionale.
BBC a introdus în codul deontologic
propriu, printre alte prevederi, interdicþia
de a filma în plan-detaliu corpurile celor
decedaþi. Reglementãri asemãnãtoare, dar
vizând ºi alte aspecte,  au fost adoptate în
Franþa, Italia, Germania, Spania.

Aºa stau lucrurile în Europa, spre  care
tindem ºi ne dorim sã ne integrãm. Ce se
întâmplã la noi?

Dupã un început timid, de cãutare a
celor mai sigure cãi pentru audienþã,
televiziunile private au descoperit cã
violenþa este una din mãrfurile ce se
vând cel mai bine; ca urmare, au
oferit-o din belºug. Televiziunea publicã
n-a rãmas, nici ea, insensibilã la
provocare, chiar dacã n-a egalat
supralicitarea în materie declanºatã de
PRO TV ºi susþinutã, apoi, de toþi noii-
veniþi pe piaþa audiovizualului.

�Atacul� s-a produs prin repertoriul
cinematografic. Speculându-se sindromul
�fructului oprit� al telespectatorului
român, invocat la începutul acestor
însemnãri, o invazie de Schwartzenegeri,
de Bruce Lee, de Killeri în toate ipostazele,
a fericit publicul de la noi, cu atât mai mult
cu cât preþurile la casa de bilete a sãlii de

cinema fãcea tot mai greu accesibile filmele
de acelaºi tip aduse ºi ele, din abundenþã
în reþeaua cinematograficã. Dar excesul, ca
toate excesele, a produs saturaþie,
banalizând ceea ce pãrea extraordinar la
începuturi. În consecinþã, marfa atât de
vandabilã a violenþei a fost livratã sub alte
forme, cucerind treptat zonele mei credibile
ale ofertei de program, mai bine plasate
pentru a �trãi respiraþia� telespectatorului
plictisit sã vadã bulion pe post de sânge,
bãtãi trucate, imagine sinteticã etc.

Primul pas în aceastã campanie l-a
reprezentat �reality show-ul� ºocant. Am
fãcut astfel cunoºtinþã cu aºa-numitele
�sporturi extreme�, sau programe �real TV�
în care competitorii îºi rup gâtul, se zdrobesc
de stânci, ziduri ºi parapete, cad în prãpastie,
intrã cu bolizi scãpaþi de sub control în
spectatorii adunaþi de-a lungul pistei etc.
Arena sportivã, simbolul încercãrii omului
cu competitorii, dar mai ales cu sine însuºi,
locul care a inspirat englezilor nobilul
concept de �fair-play�, s-a transformat
într-un spaþiu al dementei �rulete ruseºti�,
în care viaþa omului nu mai conteazã, unde
se filmeazã bãtãi generalizate între sportivi
ºi arbitri, între sportivi ºi public, capete
sparte, picioare rupte, pumni în figurã,
agresiuni sãlbatice, toate filmate cu o
extraordinarã �voluptate a rãului�. S-a recurs
chiar la montaje care concentreazã cele mai
ºocante cadre, pentru a nu se dilua, cumva,
violenþa din mesajele editate de alþii cu
momente de respiro. Asemenea montaje au
fost împinse cãtre emisiunile tip magazin,
programate în week-end la orele prânzului
ºi prezentate drept �curiozitãþi�. Evident,
telespectatorii � mai ales copiii � le privesc
cu mare atenþie, pentru cã prezentatorul
emisiunii nu uitã sã sublinieze: �ceea ce veþi
vedea este real, chiar s-a petrecut!�

Pasul hotãrâtor în aceastã escaladare
iresponsabilã a fost însã fãcut prin
pãtrunderea violenþei, sub toate formele
sale, în structura telejurnalelor. A fost
atacatã astfel, ºi aproape cuceritã, cea mai
importantã zonã de audienþã, prime-time-ul.
ºi cea mai credibilã emisiune din oferta de
program TV. Se ºtie bine: un om, oricât de

ancorat în realitate ar fi, nu se poate miºca
în toate palierele ºi tronsoanele realitãþii, nu
poate dobândi informaþii relevante prin
contact direct cu toate mediile sociale.
Tocmai de aceea, el se aºeazã, searã de searã,
în faþa ecranului pentru �a lua pulsul�
realitãþii prin intermediul telejurnalului,
indiferent cã acesta se intituleazã
Observator, Focus, ªtirile PRO TV, Jurnal
TVR etc. Principala emisiune de ºtiri a zilei
devine astfel un veritabil raport cotidian
asupra �stãrii naþiunii� ºi chiar a �stãrii
lumii�, prezentat nu de oficialitãþi, ci de un

post TV. În aceastã oglindã, care se vrea � ºi
trebuie sã fie � nedeformatã, oamenii îºi
privesc, searã de searã, oraºul, þara,  globul,
viaþa scursã în rãstimpul celor 24 de ore
rezumate în telejurnal. Dacã aceastã oglindã
este mincinoasã, existã puþine ºanse ca alte
surse mediatice, alte canale sã o poatã
corecta eficient; imaginea se fixeazã aºa cum
au construit-o autorii telejurnalului.

Ce au început sã vadã românii, searã de
searã, prin intermediul acestei emisiuni?
Crime, violuri, tâlhãrii, agresiuni corporale,
pãrinþi care-ºi agreseazã sexual fetiþele,
psihopaþi de toate tipurile etc. Iatã ce spune
în acest sens, �declaraþia de principii� datã
publicitãþii la 15 februarie de cãtre
conducerea Departamentului de ºtiri al
Antenei 1, cu ocazia numirii unui nou
director în persoana lui Radu Coºoarcã;
citãm: �Analizând oferta emisiunilor de ºtiri
de la toate posturile importante din România,
Antena 1 a remarcat tendinþa tot mai
accentuatã de reflectare facilã a subiectelor

senzaþionale, de utilizare a secvenþelor de o
duritate excesivã, de mediatizare a cauzelor
de violenþã,  aberaþii sexuale, dificienþã
mintalã, promiscuitate etc. Astfel de
informaþi au  existat dintotdeauna. Credem
cã ponderea lor în emisiunile de ºtiri a
crescut nejustificat sub imperiul competiþiei
audiovizualului acerbe. Periferia societãþii
apare astfel supradimensionatã, distor-
sionând imaginea vieþii de zi cu zi din
România�  Credem cã interesul celor care
ne privesc este sã primeascã informaþii cu
adevãrat importante ºi utile, explicaþii ale

fenomenelor complexe din societatea
noastrã, prognoze autorizate despre
evoluþiile viitoare� În emisiunile noastre�
vom reduce ponderea subiectelor de tip
infracþional, urmãrindu-le doar pe cele de
anvergurã. Vom evita difuzarea imaginilor
ºocante, imorale, sângeroase�.

Aprecierile aparþin nu unui analist sau
comentator al fenomenului, care poate greºi
sau exagera din dorinþa de a-ºi demonstra
teza, ci vin din partea unui operator important
al pieþei audiovizualului românesc, autorul
unei emisiuni (Observator) premiate timp de
trei ani de cãtre APTR pentru seriozitate,
profesionalism, echidistanþã; ele sunt, deci,
de maximã credibilitate. Fenomenul era, , de
altfel, atât de vizibil chiar ºi fãrã monitorizãri
speciale (care au fost fãcute, totuºi, de cãtre
CNA, dupã cum se va vedea imediat), încât
el a scandalizat � cum spuneam � persoane,
foruri, instituþii, provocând vii reacþii în presã.
Rãmâne de discutat cât anume din
angajament a fost respectat de cãtre noul

director al informaþiilor Antenei 1 în perioada
de la instalare; personal, înclin sã cred cã
intervenþia sa se simte, chiar dacã nu a
schimbat radical situaþia la postul respectiv.

Este interesant de urmãrit mecanismul
prin care violenþa a pãtruns în emisiunile de
ºtiri, ajungând sã le domine ºi sã le  altereze.
De fapt, subiectele cu ºi despre violenþã nu
s-au �strecurat� în telejurnale, ci au atacat în
forþã. Într-un interval foarte scurt, ponderea
cantitativã a ºtirilor extrase din aceastã zonã
a ajuns majoritarã în economia emisiunilor
informative. Aceasta  a fost prima cale de atac.
�La sfârºitul unui inventar de nenorociri
individuale se mai dau ºi câteva ºtiri despre
ce se întâmplã în economia româneascã sau
ce legi s-au mai votat�, aprecia � poate
exagerând, dar reflectând, totuºi, o realitate
indiscutabilã � Rãzvan Popescu, membru al
CNA, în interviul citat la începutul acestor
consideraþii.

Pentru a nu rãmâne în zona dezideratelor
ºi a apelurilor morale ºi moralizatoare, trebuie
subliniat cã o asemenea politicã  editorialã  este
descalificantã pe plan strict profesional.
Minciuna conþinutã în alterarea proporþiilor
este la fel de gravã, ba chiar mai gravã decât o
minciunã punctualã, lesne detectabilã ºi uºor
de demonstrat, pentru cã distorsioneazã
adevãrul unei întregi realitãþi sociale. Rãzvan
Popescu, în calitatea sa oficialã ºi dispunând
de mijloacele de monitorizare ale CNA, aratã
în încheierea interviului: �în ultimele trei luni,
violenþa pe micul ecran s-a triplat, ceea ce în
realitate nu s-a întâmplat�.

Consecinþele sociale ale �noutãþii�
intervenite în structurarea emisiunilor
informative sunt sugerate de Attila Gasparik,
membru al CNA: �Aceste ºtiri se bazeazã pe
fapte care existã�, dar alegerea lor cu
obstinaþie,  accentuarea ºi dramatizarea lor duc
la subminarea statului, creeazã în populaþie o
stare de nesiguranþã, de neîncredere în ideea
de stat ºi în situaþiile sale� Cetãþeanului i se
creeazã o stare de isterie care duce la
extremisme, mai ales politice�.

Când realitatea ultimelor 24 de ore nu oferã
suficient senzaþional negativ, când violatorii,
psihopaþii ºi criminalii îºi iau un temporar
repaus, ameninþând astfel sã compromitã

audienþa telejurnalelor din acea searã, editorii
� coordonatori intrã în panicã. pentru a nu-ºi
dezobiºnui telespectatorii fideli de ororile
cotidiene, ei �schimbã rangul� unor fapte,
�gonfleazã� importanþa altora ºi pãstreazã
astfel procesul de nenorociri. Un copil este
lovit în plex de o minge, pe un teren de fotbal
ºi întâmplarea îi provoacã moartea; fapt tragic,
desigur, ºi nedorit de nimeni, dar -  în ultimã
instanþã � întâmplare, accident, apreciat ca
atare chiar de cãtre ziarele profilate pe ºtiri-
bombã ºi fapt divers apãrute a doua zi, care
l-au publicat acolo unde îi era locul ºi pe spaþiul
tipografic meritat.  �Observatorul� Antenei 1
a gãsit însã de cuviinþã sã transforme subiectul
într-un eveniment de importanþã naþionalã ºi
sã-l întindã pe un numãr impresionant de
minute, afectându-i un trimis special la faþa
locului (undeva, în provincie), mijloacele
tehnice necesare unei transmisiuni directe.
S-a realizat astfel un dialog stupefiant între
reporter ºi prezentatorul din studio, în care �
la un moment dat � au fost introduºi pãrinþii
copilului decedat, mizându-se pe exploatarea
�la cald� a sentimentelor unor oameni gâtuiþi
de durere. La ce bun ºi în virtutea cãror reguli
sau principii jurnalistice, o asemenea abordare?

Enumerând (în lucrarea Fenomenul
Televiziune capitolul consacrat informaþiei)
trãsãturile (caracteristicile) care recomandã un
fapt de viaþã pentru a fi transformat în informaþie
TV, pe lângã noutatea, importanþa, interesul
public, adãugãm (ca un element esenþial)
relevanþa, natura semnificativã a acelui fapt în
raport cu un fenomen, un proces, o tendinþã din
viaþa socialã. În aceastã opticã, un jaf armat,
comis la o casã de schimb  valutar, chiar dacã
intrã în structura unui telejurnal, meritã sã ocupe
cel mult secundele necesare unui enunþ de
crainic video-sincron; când însã autorul jafului
este un ofiþer de poliþie, omul plãtit sã asigure
ordinea publicã, iar revolverul cu care se trage
este chiar arma din dotare, achiziþionatã cu bani
publici, faptul capãtã alt gabarit, altã
semnificaþie; el exprimã un fenomen care meritã
din plin atenþia telejurnalului. Numai cã, din
pãcate, coordonatorii telejurnalelor judecã altfel
lucrurile.

(Va urma)
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Când te saturi de violenþã, treci pe tvRM !

Luni
11 februarie 2002

 6:00   Matinal

        - Informaþii utile, sfatul medicului,

           gimnasticã, revista presei, interviuri

          ºi muzicã

10:00  Drept civil (4)

11:10  Dreptul muncii (2)

12:20  Controlul poluãrii. Documentar

12:45  Drept diplomatic ºi consular (2)

13:20  Drept roman (20)

14:00  ªtiri

14:15  Din folclorul românesc

14:40  Cãlãtor prin peºteri gorjene (1)

          Documentar

15:05  Sociologie juridicã (2)

16:00  Pedagogie generalã (9)

16:40  Drept penal � partea specialã (2)

18:00  Ora de economie. Starea lumii 2001

19:00  Drôme. Documentar

19:55  Varietãþi muzicale

20:30  Actualitãþi

21:15  Ora de românã (r)

21:50  Jazzul la el acasã (1)

22:40  Program muzical nocturn

Marþi
12 februarie 2002

 6:00   Matinal

          - Informaþii utile, sfatul medicului,

            gimnasticã, revista presei, interviuri

           ºi muzicã

10:00  Bazele contabilitãþii (10)

10:30  Cum sã începem o afacere ? (3)

           Documentar

10:55  Economie politicã (11)

11:40  Istoria economicã a României (9)

12:10  Geografie economicã mondialã (8)

13:10  Asigurãrile în economia de piaþã.

           Documentar

13:35 Ferestre spre Europa (2) Documentar

14:00  ªtiri

14:15  Melodii populare româneºti

14:40 Cãlãtor prin peºteri gorjene (2)

           Documentar

15:10  Limba românã (9)

15:35  Etnografie ºi folclor (1)

16:00  Club internaþional (r)

18:00 Ora de economie. Societãþile

           comerciale ºi acquis-ul comunitar

19:00 Diplomaþia sub lupã. Terorismul

           internaþional (2)- (r)

19:55  Piese concertante la vioarã

20:30  Actualitãþi

21:15 Film artistic: �Cântecul Tibetului�

           (China)

23:00 Program muzical nocturn

Miercuri
13 februarie 2002

 6:00   Matinal

           - Informaþii utile, sfatul medicului,

            gimnasticã, revista presei, interviuri

           ºi muzicã

10:00  Cercetãri de marketing (4)

10:25  Bazele informaticii (9)

10:55  Regenerare urbanã. Documentar

11:25  Psihologia educaþiei (19)

11:55  Informaticã pentru sociologie (6)

12:25  Psihologie experimentalã (9)

13:15  Program educaþional. Documentar

14:00 ªtiri

14:15  Drept internaþional public (9)

15:15  În slujba adevãrului (r)

16:10  �De dragoste ºi de joc�

16:40  Lingvisticã generalã (5)

17:25  Mihai Eminescu la Casa Arghezi

18:00 Ora de economie. Economia

           mondialã încotro?

19:15  Muzicã uºoarã

20:30  Actualitãþi

21:15  Jazzul la el acasã (2)

22:05  Noua culturã ºi artã chinezã

22:40  Program muzical nocturn

Joi
14 februarie 2002

6:00    Matinal

          - Informaþii utile, sfatul medicului,

            gimnasticã, revista presei, interviuri

           ºi muzicã

10:00  Drept penal. Partea specialã (3)

11:15  Dreptul muncii (3)

12:30  Societatea americanã. Documentar

12:55  Drept penal. Partea generalã (2)

13:30  Drept roman (21)

14:00  ªtiri

14:15  Pieþe de capital ºi Burse de valori (5)

14:40  Limba latinã (10)

15:15 Patrimoniu cultural al umanitãþii.

           Documentar

16:10 Istorie ºi civilizaþie francezã (3)

16:40 Provence . Documentar

17:35 Culturã ºi civilizaþie hispanicã

18:00 Ora de economie. Metode moderne

           de instruire practicã

18:40 Piese concertante la vioarã

19:00  Sãnãtate pentru toþi

19:25 Patrimoniu cultural al umanitãþii.

           Burgos. Documentar

20:30  Actualitãþi

21:15  Nemuritorul jazz (1)

22:20  William Merritt - picturã

22:45  Program muzical nocturn

Vineri
15 februarie 2002

 6:00   Matinal
         - Informaþii utile, sfatul medicului,
            gimnasticã, revista presei, interviuri
           ºi muzicã
10:00  Economie politicã (12)
10:45  Bazele contabilitãþii (10)
11:15 Cum sã începem o afacere (5)
           Documentar
11:40  Statisticã economicã (7)
12:05  Matematici pentru economiºti (6)
12:35 Mici întreprinzãtori � mici afaceri.
           Documentar
13:05  Biroticã (8)
14:00  ªtiri
14:15  Limba românã (9)
15:00  Muzeul Teatrului Naþional
15:40  Culturã ºi civilizaþie europeanã (2)
16:45  Dansul de la �A� la �Z�
17:30  Istoria literaturii române (9)
18:10 Dicþionar economic. Dezvoltare
          durabilã
        Invitat: prof.univ.dr. Gh.Zaman, membru
           corespondent al Academiei Române
18:35 Dialog juridic. Consultaþii juridice
           cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu
19:00  Lumea în clipa 2000 - talk�show de
           Marian Oprea
20:00  Concert de orgã
20:30  Actualitãþi
21:15  Notre Dame de Paris (1)
22:25  James Whistler - graficã
22:45  Program muzical nocturn

Sâmbãtã
16 februarie 2002

 6:00 Matinal

          - Informaþii utile, sfatul medicului,

            gimnasticã, revista presei, interviuri

          ºi muzicã

 9:00   Ora de românã

 9:30   Bazele informaticii (10)

10:00 Universitaria

10:35  Din viaþa Universitãþii Spiru Haret

10:55  Pedagogie generalã (10)

11:30  Calendar literar

12:30  Dicþionar economic. Dezvoltare

           durabilã (r)

12:55  La rampã � ºansoneta

13:30  Litera ºi spiritul legii - talk-show de

           prof.univ.dr. Corneliu Turianu

14:30  Opera din Pekin. Documentar

15:05  Filosofie ºi culturã. Societatea de

           azi ºi valorile sale

16:00  In slujba adevãrului � talk-show de

           conf.univ.dr. Petre Buneci

17:00  Lumea sporturilor

18:00  Lumea copiilor. Invitaþie la dans

19:00 Diplomaþia sub lupã. Terorismul

           internaþional (3)

20:05  Muzicã popularã

20:30  Actualitãþi

21:15  Notre Dame de Paris (2)

22:20  Balet � spectacol ºcoalã

22:45  Program muzical nocturn

Duminicã
17 februarie 2002

 6:00   Matinal

           -Informaþii utile, sfatul medicului,

           gimnasticã, interviuri ºi muzicã

 8:00   Sãnãtate pentru toþi (r)

 8:25   Dialog juridic (r)

 8:45   Istorie ºi credinþã pe meleaguri

           gorjene (1) Documentar

 9:15   Armonii celeste

 9:55   Lumea copiilor. Invitaþie la dans (r)

10:45  In laboratorul de creaþie: Uniunea

           scriitorilor

11:45  �Murgule, coamã rotatã� � cântece

           gorjeneºti

12:00  Lumea în clipa 2000 (r)

13:00  Varietãþi muzicale instrumentale

13:30  Club internaþional

15:05 Cele mai frumoase grãdini.

          Documentar

15:50  Cultura Sanxingdui. Documentar

16:25  �La cãsuþa cu izvor�- Melodii

           populare vâlcene

17:05  Idei în dezbatere. Istoria reformei

           învãþãmântului românesc (5) (r)

17:45  Concert cameral

18:45 Corrot � naturã în atelier.

           Documentar

19:40  Romanþe ºi cântece de petrecere

20:30  Actualitãþi
21:00  Main Street � jazz

21:55  Parcul naþional. Documentar

22:55  Program muzical nocturn

ECONOMIA
ÎN PRIM PLAN
Evoluþii, tendinþe,Evoluþii, tendinþe,Evoluþii, tendinþe,Evoluþii, tendinþe,Evoluþii, tendinþe,

fenomenefenomenefenomenefenomenefenomene
la scarã naþionalãla scarã naþionalãla scarã naþionalãla scarã naþionalãla scarã naþionalã

ºi mondialãºi mondialãºi mondialãºi mondialãºi mondialã
Luni, 11 februarie orele 18,00
Ora de economie. Starea lumii 2001.

Realizator: Constantin Mecu

Marþi, 12 februarie orele 18,00
Ora de economie.

Societãþile comerciale ºi acquis-ul comunitar.

Realizatori: Constantin Mecu  ºi Mariana Baicu

 Miercuri, 13 februarie orele 18,00

Ora de economie. Economia mondialã încotro?

Realizator: Constantin Mecu

 Joi, 14 februarie orele 18,00

Ora de economie. Metode moderne de instruire

practicã. Realizator: Constantin Mecu

 Vineri, 15 februarie orele 18,00

Dicþionar economic: Dezvoltare durabilã. Invitat

prof.univ.dr. Gheorghe Zaman, membru corespon-

dent al Academiei Române. Emisiune de Eugen

Ghiorghiþã

Pentru urmãtoarele emisiuni aºteptãm
propunerile ºi sugestiile dumneavoastrã la
telefon 334.99.93 sau fax 334.49.50. Scrieþi-
ne pe adresa: Televiziunea România de
Mâine, ªoseaua Berceni nr.24, Bucureºti, Sec-
tor 4, pentru Departamentul Economic.

La tvRM

În curând, o nouã emisiune:

Maeºtrii artei
româneºti

Nu peste multã vreme, Televiziune România de Mâine va lansa o nouã
emisiune sãptãmânalã intitulatã Maeºtrii artei româneºti. Conceputã ca
o emisiune pluridisciplinarã la care vor fi invitate personalitãþi marcante
ale artei lirice, teatrale, plastice româneºti, îndrãgite ºi aplaudate de publicul
din þara noastrã, care au dus faima culturii noastre peste hotare, emisiunea
va cuprinde mãrturisiri revelatoare despre cariera acestor interpreþi, amintiri
despre profesorii lor ºi despre cei ce le-au fost parteneri, puncte de vedere
asupra situaþiei de astãzi a culturii noastre.

Emisiunea se va constitui ca o adevãratã istorie vie a culturii
noastre contemporane, fiind însoþitã de înregistrãri audio ºi video,
mãrturii fotografice revelatoare.

Realizatã de Carmen Stoianov, muzicolog ºi de Valeriu
Râpeanu, istoric ºi critic literar, profesori ai Universitãþii Spiru Haret
ºi de studenþi ai facultãþilor de Muzicã ºi de Filosofie ºi Jurnalisticã,
emisiunea va avea durata de o orã.

Primele emisiuni vor fi dedicate cunoscuþilor baritoni de talie
internaþionalã Dan Iordãchescu (care va apãrea împreunã cu cele
douã fiice: Cristina ºi Irina, ce alcãtuiesc �dinastia Iordãchescu�) ºi
David Ohanesian, cel ce a creat, printre alte roluri, nemuritorul rol
al lui Oedip de Enescu, în þara noastrã.

Urmãriþi, în curând, la postul de Televiziune România de Mâine
emisiunea Maeºtri artei româneºti care vã prilejuieºte reîntâlnirea
cu nume de referinþã ale culturii noastre contemporane.
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Studenþi ai Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
în tabãra de la Predeal

Metodã,Metodã,Metodã,Metodã,Metodã,
mãiestriemãiestriemãiestriemãiestriemãiestrie
ºi... multãºi... multãºi... multãºi... multãºi... multã
miºcaremiºcaremiºcaremiºcaremiºcare
în activitateaîn activitateaîn activitateaîn activitateaîn activitatea
practicãpracticãpracticãpracticãpracticã

Conf.univ.dr. Elena MUREªAN

Într-un cadru feeric, beneficiind din plin de condiþii climaterice favorabile,
studenþii Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport participã în aceastã perioadã la
cursul de învãþare ºi desãvârºire a mãiestriei la schi în staþiunea turisticã Predeal.

Într-un grup organizat ºi disciplinat, conduºi de cadre didactice cu
experienþã, specializate în aceastã disciplinã, prof. univ. Forþu Alexandru,
împreunã cu asistenþii universitari Cãtunã George, Boeriu Cãtãlin ºi asist.
univ. medic Cãtunã Laura, depun eforturi pentru îndeplinirea obiectivelor
programei de studii, adaptate la condiþiile de zãpadã existente.

Cazarea studenþilor în perioada organizãrii cursului (20.01 � 03.03 2002)
este asiguratã la cãminele Clubului Sportiv ªcolar ºi Liceul Sportiv cu
program de educaþie fizicã din localitate. Conducerea acestora s-a strãduit
sã ofere an de an un confort sporit.

Cantina liceului oferã masã în condiþii avantajoase, mulþi studenþi apelând
la serviciile acesteia.

În aceastã perioadã, peste 350 de studenþi din anul I zi, FR ºi FF participã
la lecþiile practico-metodice, aplicaþii ºi excursii.

Nu este uºor sã schiezi 4-6 ore zilnic, efectuând sãptãmânal 26-28 de ore
practice, ºtiind cã schiul alpin ºi de fond nu trebuie sã lipseascã din pregãtirea
profesionalã a viitorilor profesori de educaþie fizicã. Dornici de a se autodepãºi
la promovarea normelor tehnice, studenþii participã în plus la ore de consultaþii
aproape în fiecare dupã amiazã.

Organizarea unor aplicaþii, unor excursii constituie parte integrantã din
cunoºtinþele pe care viitorii profesori trebuie neapãrat sã le stãpâneascã. Nu
întâmplãtor sunt alese trasee la Gârbova, Susai, Pârâul Rece, Trei Brazi, ºtiind
cã acestea sunt locurile foarte des umblate de colectivele ºcolare, iar conducerea
ºi organizarea lor aparþin aproape în exclusivitate profesorilor de educaþie
fizicã.

Materialele de schi, asigurate prin grija Fundaþiei România de Mâine a
Universitãþii Spiru Haret, oferã condiþii optime de desfãºurare a lecþiilor practice.

Printre studenþii prezenþi la cursul de schi, se numãrã ºi mulþi sportivi de
performanþã, campioni naþionali, antrenori, studenþi ai Facultãþii de Educaþie
Fizicã ºi Sport care alãturi de ceilalþi studenþi asigurã desfãºurarea diverselor
activitãþi din tabãrã.

O parte a activitãþii practice în aceastã tabãrã este rezervatã studenþilor de
la specializarea kinetoterapie care, pe lângã învãþarea probelor de schi, îºi vor
însuºi ºi mijloacele de recuperare prin sporturile de iarnã a diverselor afecþiuni,
cum ar fi cele respiratorii, motorii etc. De asemenea, aceºtia vor participa ºi la
stagiul de practicã clinicã la Sanatoriul din Predeal.

Cartea universitarã la Editura Fundaþiei România de Mâine
Un subiect de mare actualitate

Recent, Editura Fundaþiei România
de Mâine a lansat o carte care, pe lângã
subiectul ei de mare actualitate pentru
economia româneascã în tranziþie,
reprezintã suportul ºtiinþific al unei
discipline care figureazã în planurile de
învãþãmânt  ale opt facultãþi  din
Bucureºti ºi din provincie din cadrul
Universitãþii Spiru Haret.

Este vorba de cartea Relaþii valutar-
financiare internaþionale având ca autori
prof. univ. dr. C. Moisuc (coordonator),
prof. univ. dr. Ion Roºu-Hamzescu, asistent
drd. Elena Gurgu ºi economist Dan
Nicoarã. Studenþii Facultãþilor de
Management Financiar-Contabil ºi
Marketing ºi Comerþ Exterior dispun acum
de un manual pe o problematicã deosebit
de complexã, sistematizatã ºi actualã care
le permite însuºirea temeinicã a
problemelor din programa de învãþãmânt.

Actualitatea subiectului cãrþii derivã
din faptul cã România a intrat într-o etapã
în cadrul cãreia s-au desfiinþat monopolul
valutar al statului ºi monopolul de stat
asupra comerþului exterior, s-a introdus
dreptul oricãrei persoane fizice sau
juridice de a avea în proprietate, de a
deþine ºi folosi valute strãine, au fost
introduse convertibilitatea de cont curent
a leului ºi � în anumite condiþii �
convertibilitatea de capital. Fiecare agent
economic are dreptul, prin intermediul
bãncilor-dealer la care are cont curent, sã
efectueze vânzãri ºi cumpãrãri de valutã,
iar persoanele fizice sã facã aceleaºi
operaþiuni prin casele de schimb valutar.
Cunoaºterea temeinicã a problemelor
valutar-financiare internaþionale este o
necesitate obiectivã pentru orice
economist sau manager economic.

Tocmai pentru a satisface o astfel de
cerinþã, lucrarea Relaþii valutar-financiare
internaþionale cuprinde o vastã problematicã
monetarã internaþionalã, care este tratatã în
egalã mãsurã la nivel micro, macro ºi
mondo-economic. Astfel, sunt analizate
procesele ce au loc pe piaþa monetarã
(eurovalutarã) internaþionalã, organizarea,
funcþionarea ºi operaþiunile de pe piaþa
valutarã, de pe piaþa investiþiilor
internaþionalã, piaþa internaþionalã de capital
ºi piaþa creditului internaþional. Un spaþiu
special este acordat problemelor echilibrului

valutar-financiar ºi sistemului de balanþe cu
strãinãtatea. Un loc aparte îl deþine analiza
instituþiilor valutar-financiare ºi bancare
internaþionale, precum ºi a sistemului
monetar european ºi monedei unice
europene � euro. O secþiune specialã este
consacratã analizei tehnicilor plãþilor
internaþionale: clauzelor de platã din
controalele comerciale internaþionale,
instrumentelor de platã ºi credit (cambie,
biletul la ordin, cecul), modalitãþilor de platã
internaþionale (acreditivul, incassoul,
ordinul de platã), garanþiilor plãþilor
internaþionale. Prezintã, totodatã, o mare
actualitate ºi utilitate analiza problemelor
valutar-financiare internaþionale ale
României, cum ar fi convertibilitatea leului,
piaþa valutarã în România, balanþa de plãþi
externe a României, problema datoriei
externe, sursele financiare externe ale
României chemate sã asigure dezvoltarea
economicã durabilã º.a.

Lucrarea prezintã o utilitate majorã nu
numai pentru studenþii de la facultãþile
economice, dar ºi pentru lucrãtorii din unitãþile
bancare, agenþii economici, din administraþia
localã ºi ministere, care pot face cunoºtinþã ºi
pot studia o problematicã nouã care a apãrut
dupã 1990 ºi se va dezvolta în viitor pe mãsura
extinderii relaþiilor economice externe ale
României ºi integrãrii ei în Uniunea Europeanã.

Au apãrut:
� Mihai Constantinescu, Marius Amzulescu, Drept parlamentar (sintezã)
� Ioan Condor,  Radu Stancu, Drept financiar ºi fiscal român
� Vasile Creþu, Drept internaþional public
� D. Dinuicã, P. Buneci, Drept penal special. I
� Florin Fãiniºi, Dreptul transporturilor
� Constantin Enache, Constantin Mecu (coordonatori),
   Economie politicã (vol. I, II)
� Ionel Dumbravã, Management general
� Octavian Gh. Botez, Comerþul internaþional ºi comerþul exterior al României
� Gheorghe Manolescu, Adriana Sîrbea Diaconescu
   Management bancar
� Mircea Boulescu, Corneliu Bârnea, Auditul financiar, reorganizarea
  judiciarã ºi lichidarea societãþilor comerciale
� Emilian Dobrescu, Cristina Barna, Cristian Uþã, Raluca Zorzoliu,
  Economie politicã (Caiet de seminar)
� Marinicã Dobrin,
  Caiet de lucrãri practice la disciplina Bazele contabilitãþii
� Cicilia Ionescu, Cornel Ionescu,
  Contabilitatea în comerþul exterior
� Iosefina Moroºan,
  Analiza economico-financiarã în industrie, comerþ, turism ºi
  exploataþiile agricole
� Luminiþa Ionescu, Bugetul ºi contabilitatea instituþiilor publice
� Emil-Cãlin Dinga, Reflecþii economice I. Fenomene, cauzalitãþi ºi
  comportamente în tranziþia economiei româneºti
� Marin Dumitru, Lãcrãmioara Haiduc, Gestiunea financiarã a
  întreprinderii (grile, întrebãri recapitulative, probleme rezolvate ºi
  propuse spre rezolvare)
� Marius Daniel Mareº, Maria Andronie  ,
  Sisteme electronice de calcul
� Doina Fusaru, Marius Daniel Mareº, Gabriel Mihai,
  Visual Basic ºi Access
� Florian Tãnãsescu, Istorie socialã
� Ion Florea, Filosofie

Fotoreportaj de Dan BORZAN
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