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Un senior al trecutului românesc

Mihail Kogãlniceanu
185 de ani de la naºtere

Dacã grecii au cãzut odatã subt jugul lui Filip, ºi în
urmã subt jugul romanilor, este pentru cã au voit sã fie
plateani, tebani, ateniani, spartiaþi ºi nu heleni; tot aºa
ºi strãmoºii noºtri au vroit sã fim ardeleni, munteni,
bãnãþeni, moldoveni ºi nu români; rareori ei au vroit
sã se priveascã între dânºii ca o singurã naþie; în
neunirea lor, dar, trebuie sã vedem izvorul tuturor
nenorocirilor trecute, a cãror urme, încã pânã astãzi,
sunt vii pe pãmântul nostru. Departe de a fi pãrtinitorul
unui sintiment de urã cãtre celelalte pãrþi a neamului
meu, eu privesc ca patria mea, toatã acea întindere de
loc unde se vorbeºte româneºte [ ]
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Apariþia
muncitorului de prisos
Dacã oamenii Europei preistorice ar fi
trebuit sã se hrãneascã exclusiv din
vânãtoare ºi pescuit, ei nu ar fi putut depãºi,
ca numãr, câteva milioane, chiar dacã
existenþa lor s-ar fi întins pânã în zilele
noastre. În ceea ce priveºte oraºele, ele ar
fi fost de neconceput: cum sã se hrãneascã
aglomerãri urbane (oricât de mici) din surse
atât de nesigure? Agricultura itinerantã ºi
apoi cea stabilã a permis primul salt
demografic ºi apariþia oraºelor  cetãþi pe
valea fertilã a marilor fluvii, ºi intrarea lor
în istorie (Istoria începe de la Sumer).
De agricultura stabilã se leagã apariþia
primelor oraºe ºi a celor de mai târziu, care
nici nu erau altceva decât o adunare
structuratã de oameni, care se ocupau cu
agricultura, cu practicarea meºteºugurilor,
a comerþului ºi a organizãrii ºi conducerii
vieþii sociale. Epoca industrialã a permis
un mare salt demografic, concentrând în
oraºe mase mari de oameni ocupaþi cu
producþia în fabrici, cu construirea ºi
întreþinerea cãilor de comunicaþie, cu
producerea de unelte capabile sã sporeascã
producþia agricolã, cu prelucrarea
industrialã a surplusului etc.
Explozia demograficã a dus, în cele din
urmã, la apariþia megalopolisului. Trãim
încã sub zodia lui, dar acestea pãrãsesc

O implicare mai activã în spaþiul european
care sã stea la baza acreditãrii unitãþii.
Pentru cã în etapa actualã, importanþa
cercetãrii ºtiinþifice creºte, datoritã marilor
descoperiri în biologie, fiziologie,
biochimie, biotehnologie, informaticã,
precum ºi a transformãrilor social-politice
ºi a schimbãrii structurii de proprietate.
Cercetarea ºtiinþificã din agriculturã
trebuie sã rãspundã în primul rând sarcinilor
pe care le are Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor. Se cer stabilite
prioritãþile pe domenii de cercetare.

Prof.univ.dr.ing.
David DAVIDESCU,
membru
al Academiei Române
 Ce colaborãri interne ºi internaþionale
au avut;
 Care este potenþialul uman ºi
calificarea lui (doctorate, membrii ai unor
academii);
 Care sunt problemele prioritare, de
cercetare ºtiinþificã care trebuie abordate
în viitor pe fiecare domeniu de activitate.
Pe baza acestor concluzii, analizate de
un colectiv competent, se poate face o
clasificare în unitãþi cu activitate: excelentã,
foarte bunã, bunã, satisfãcãtoare, clasificare
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Pe marginea sondajului de opinie organizat de ISOP

Cercetarea ºtiinþificã agricolã
Dupã aproape 75 de ani de cercetare ºtiinþificã
sistematicã în agriculturã se simte nevoia ca
fiecare unitate de cercetare sã facã un bilanþ
al activitãþii care sã cuprindã:
 Ce a rezolvat definitiv de la înfiinþarea
unitãþii ºi pânã în prezent;
 Ce a rezolvat parþial ºi dacã cercetãrile
meritã sã fie continuate;
 Care au fost nerealizãrile unor
cercetãri începute ºi abandonate;
 Câte lucrãri conþinând rezultatele
cercetãrilor au fost publicate;

Un incendiu care a solidarizat
conºtiinþa naþionalã

Prof.univ.dr. Nicolae RADU
Decanul Facultãþii de Sociologie-Psihologie
Director ªtiinþific al ISOP

Omul care ºi-a zidit
viaþa în temeliile statului
românesc modern

Astãzi ºtiinþa a ajuns sã fie a patra
putere în stat. Dovadã sunt cele 7 þãri
superindustrializate, care dupã cel de al
doilea rãzboi mondial au facilitat
introducerea în producþie a rezultatelor
cercetãrilor ºtiinþifice proprii sau au
cumpãrat patente ºi invenþii din alte þãri ºi
au ajuns prin industrializare sã domine
economia mondialã.
ªi la noi în þarã, dacã am compara
producþiile agricole din anul 1938,
considerat ca un an bun, de referinþã, cu
producþiile medii obþinute astãzi, se
constatã cã de la 1000 kg/ha boabe
producþia de grâu sau porumb în 1938, s-a
ajuns astãzi la producþii medii 2500-3000
kg/ha boabe, aceasta datorându-se
introducerii de noi tehnologii, ca rezultat
al cercetãrii ºtiinþifice.
De curând a avut loc o consfãtuire
convocatã de Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor privind cercetarea
ºtiinþificã în agriculturã. S-a prezentat mai
mult partea organizatoricã a cercetãrii
ºtiinþifice. Nu s-au prezentat prioritãþile în
cercetarea ºtiinþificã din agriculturã. S-a
subliniat mai mult faptul cã unitãþile de
cercetare din agriculturã sunt în primul rând
unitãþi de producere de sãmânþã cu potenþial
de producþie ridicat, material sãditor pomicol
ºi viticol, de soiuri raionate de cercetarea
ºtiinþificã ºi de reproducãtori de elitã.
Cercetarea ºtiinþificã sistematicã în
România are o vechime de aproape 75 de ani.
În aceastã perioadã cercetarea ºtiinþificã a
rezolvat multe probleme ºi multe rezultate au
fost introduse în practicã, ceea ce s-a reflectat
în creºterea producþiei la unitatea de suprafaþã.

Muzeul satului

La rândul sãu, MAAP poate sã propunã
el însuºi teme de cercetare pe care sã le
scoatã la licitaþie (concurs), ca de exemplu:
 Soiuri (hibrizi) ºi tehnologii pentru
obþinerea unei producþii de 10 t/ha boabe
la culturile de cereale;
 Sporirea ºeptelului de taurine ºi ovine
prin tehnologii de valorificare superioarã
a pajiºtilor din zona montanã;
 Strategia conservãrii, depozitãrii ºi
folosirii apelor de suprafaþã ºi subterane,
pe bazine hidrografice, din România;

 Soiuri (hibrizi) ºi tehnologii pentru
obþinerea de producþii de 70 t/ha la
tuberculifere ºi rãdãcinoase;
 Program naþional pentru ridicarea
producþiei medii de lapte pe þarã cu 1000
litri pe vacã furajatã, în timp de 10 ani,
prin însãmânþãri artificiale, folosind tauri
de elitã cu calitãþi dovedite ºi prin
urmãrirea computerizatã a descendenþilor;
 Noi surse de energie pentru
agriculturã;
 Produse noi pentru combaterea
biologicã a bolilor ºi dãunãtorilor din
culturile agricole;
 Program naþional pentru protecþia ºi
conservarea solului;
 Cercetãri pentru creºterea
coeficientului de fotosintezã la plantele
agricole;
 Studiul patrimoniului naþional genetic
ºi biologic al speciilor folosite în
agriculturã;
 Program naþional pentru conservarea
biodiversitãþii speciilor vegetale ºi animale;
 Program naþional de integrare a
producãtorilor agricoli cu industria
prelucrãtoare;
 Studiul tendinþelor de deºertificare a
unor areale agricole, cauze ºi tehnologii de
combatere a fenomenului.
Temele de cercetare ºtiinþificã trebuie
atribuite unor echipe interdisciplinare,
iar îndeplinirea obligaþiilor din
contractele de cercetãri se cer controlate
periodic de un organ special ºi deosebit
de calificat.
(Continuare în pag.4)

treptat þãrile care au ajuns în epoca
postindustrialã, pentru a se dezvolta în þãrile
aflate în curs de industrializare.
Oraºul postcomunist de la noi este într-o
situaþie specialã. El a parcurs epoca
industrialã, dar a ratat  pentru moment 
saltul spre cea postindustrialã ºi, din acest
motiv, producþia lui de mãrfuri este slab
competitivã. În plan uman, efectele sunt
drastice. Muncitorul nostru este prea puþin
calificat pentru a produce la nivelul tehnicii
de vârf, ºi mulþi din ei sunt trecuþi de mult
de vârsta ºcolarizãrii fireºti. De unde bani
ºi rãgazul istoric necesar? ªi ce sã faci cu
cerinþele de cãruþe, sape, roabe ºi alte unelte
primitive cerute de satul actual în contextul
marilor întreprinderi?
Omul de prisos este, la noi,
muncitorul, de care nu mai are nevoie
industria, ºi nu este vorba de un om sau
câteva mii, ci de sute de mii, iar ºansa
relansãrii întreprinderilor din categoria
celor care au caracterizat comunismul în
anii 60-80 întârzie. Desigur, ºcolile
profesionale ºi gimnaziile continuã sã
arunce pe piaþa muncii valuri de tineri, dar
ei sunt preluaþi în meserii prea evoluate,
când nu intrã de la început în categoria
ºomerilor. Întreprinderile particulare
denumite mici ºi mijlocii, sunt, de regulã,
primitive, sub raportul cerinþelor umane, ºi
puþin stabile în climatul economic actual.
În aceste întreprinderi vor lucra temporar,
la negru, cei mai mulþi din actualii
muncitori, vor fi plãtiþi prost ºi nu vor avea
perspective profesionale deosebite.
Aruncaþi dintr-un loc în altul, ei vor sfârºi

prin a-ºi forma o conºtiinþã de
supravieþuitori, de învârtiþi, de zilieri, de
oameni dominaþi de hazard.
Din perspectiva opusã, deproletarizarea
marilor întreprinderi acþioneazã la fel de
negativ. Vechii muncitori au devenit þãrani,
tejghetari, barmani, dughengii, pendulând
continuu de la un patron la altul, ajungând
rapid la faliment, atunci când încearcã
punerea pe picioare a unor mici ateliere.
Hoardele de muncitori-þãrani, din
perioada interbelicã, zilieri în veºnicã
miºcare pentru a gãsi ceva de lucru, reapar
azi sub forma grupurilor de absolvenþi ºi a
muncitorilor disponibilizaþi  ºi ei
rãtãcitori, în cãutare de lucru, unde se
nimereºte, inclusiv la cules de cãpºuni în
Spania, ºi de rozinci în Scoþia.
Acumularea primitivã de capital din anii 20
ºi 30 se repetã în prezent. Dar, în condiþii
tot mai grele. Cãci atunci satele evoluau,
unele deveneau târguri, oraºele se dezvoltau
devenind din agrare industriale, din
industriale în puternic industrializate. Azi,
evoluþia este exact opusã: unele oraºe
puternic industrializate pierd platformele,
redevenind vechile târguri de odinioarã,
altele cad la nivelul de comune, chiar dacã
pe hârtie mai sunt considerate localitãþi
urbane. Oraºele sunt practic decapitate
economic. Satele au aceeaºi soartã prin
pierderea marilor întreprinderi agricole
(CAP-urile, urmeazã la rând IAS-urile).
Durerile involuþiei sunt mai mari
decât cele ale evoluþiei, iar apariþia
muncitorului de prisos este abisul uman
caracteristic postcomunismului. De aceea
adevãrata definiþie a postcomunismului
este, sub raport uman, întoarcerea
dureroasã spre trecut.
Vezi Opinia naþionalã nr. 328
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Consultaþii pentru studenþi

Eficienþa economicã ºi echitatea socialã
în condiþiile economiei de piaþã
Prof.univ.dr. Gheorghe RÃBOACÃ
Cu toate cã aparent sunt ireconciliabile, cu conþinut ºi naturã diferite,
eficienþa economicã ºi echitatea socialã constituie doi parametri esenþiali
în definirea unui sistem economic bun. Experienþa istoricã aratã cã un
sistem economic este bun ºi viabil în mãsura în care el produce cât mai
mult posibil ºi în condiþii de eficienþã economicã ridicatã ºi asigurã
distribuþia acestei producþii în conformitate cu principiul echitãþii sociale.
Contribuþia ºi importanþa celor doi termeni în definirea performanþelor
unui sistem se dezvãluie mai ales dacã þinem seama de funcþiile ºi rolul lor
specifice. Eficienþa economicã, aparþinând producþiei, reprezintã mijlocul
fundamental al sistemului, limita pânã la care se pot întinde distribuþia ºi
consumul. De menþionat cã ºi echitatea socialã, deºi se circumscrie repartiþiei
ºi în genere laturii sociale a sistemului economic, exercitã de asemenea, tot
un rol de mijloc asupra acestuia. Deºi determinatã de producþie, repartiþia
exercitã ºi ea o influenþã activã asupra producþiei ºi eficienþei: aceastã incidenþã
este largã, în sensul cã rolul sãu activ poate fi stimulativ, deci pozitiv, dupã
cum în alte cazuri poate fi negativ, de frânã a producþiei ºi eficienþei economice.
În practicã, însã, corelaþia eficienþei economice cu echitatea socialã
se dovedeºte încã ºi astãzi o problemã controversatã ºi, mai ales, complexã
ºi nerezolvatã. Deºi importanþa acestei corelaþii, în teorie, este larg
recunoscutã de orice cetãþean, în practicã orice corectare a inechitãþilor ºi
armonizarea cu eficienþa economicã includ uneori rezistenþe nebãnuite.
Buna împletire a eficienþei cu echitatea genereazã armonizarea
progresului economic cu progresul social, dupã cum erorile care se
sãvârºesc în acest domeniu genereazã convulsii, bulversarea ordinii
sociale, micºorarea performanþelor economice ale sistemului, mergând
pânã la incapacitatea acestuia de a face faþã cerinþelor dezvoltãrii durabile.
Cazul Japoniei ºi, mai ales, al Germaniei, pentru a ne opri doar la aceste
douã exemple, demonstreazã importanþa deosebitã care s-a acordat, în mai
multe momente ale organizãrii acestor þãri pe baze moderne, armonizãrii
cerinþelor eficienþei economice cu cele ale echitãþii sociale. De altfel, sistemul
economic capitalist s-a dovedit capabil sã armonizeze mai bine cerinþele sociale
cu eficienþa producþiei, asigurând condiþii de depãºire a crizelor sociale ºi
economice, corelaþii mai bune între progresul economic ºi progresul social.
Elocvente sunt, poate, mai ales, erorile sãvârºite de fostele þãri
socialiste, inclusiv România, în armonizarea eficienþei economice cu
echitatea socialã. Având ca trãsãturi dominante conducerea centralizatã,
sufocarea iniþiativei ºi a capacitãþii de creaþie a membrilor societãþii prin
tot felul de formule egalizatoare ºi nivelatoare, începând cu proprietatea
socialistã unicã ºi terminând cu omogenizarea veniturilor s-a ajuns
inevitabil, la afectarea gravã a eficienþei economice.
Încercarea de substituire a eficienþei economice cu o ratã înaltã de
acumulare era unica soluþie pentru menþinerea unui ritm alert de creºtere
economicã. Însã tensiunile sociale n-au întârziat sã aparã, afirmându-se
chiar în sfera satisfacerii nevoilor, care a devenit posibilã la nivel minim
ºi nu la unul maxim, aºa cum era predicþia Legii economice fundamentale
a acelei societãþi. Modul de concepere ºi aplicare a echitãþii în repartiþie
a afectat grav eficienþa economicã ºi de aici atât posibilitãþile extinderii
producþiei, cât ºi, fireºte, însãºi finalitatea sistemului.
Practica economicã de astãzi aratã însã cã nici sistemul economic
cãtre care România tranziteazã nu este scutit de erori în aplicarea echitãþii
sociale, în armonizarea acesteia cu eficienþa economicã. Dimpotrivã,
problema ce face obiectul studiului de faþã, prin neajunsurile ºi erorile pe
care le include este departe de a fi ieºit din actualitate ºi de a asigura
dezvoltarea durabilã: societatea se polarizeazã tot mai mult, sãrãcia ºi
excluderea socialã capãtã dimensiuni care micºoreazã continuu
funcþionalitatea economicã a sistemului, securitatea ºi liniºtea publicã1.
Referindu-se la aceste realitãþi perpetue ºi la unele tendinþe mai noi,
profesorul francez Michel Didier subliniazã cã riscul apariþiei unei
societãþi mai dure, mai conflictuale, mai inegale ne ameninþã în mod serios.
Societatea contemporanã este sfâºiatã între economic ºi social; dacã nu
se va progresa pe calea dreptãþii sociale, se accentueazã constrângerea,
vor apare efecte perverse, reacþii de repliere, economia nu va putea
funcþiona normal, ea va suferi ºi noi toþi o datã cu ea2.
În România, în condiþiile tranziþiei, erorile împletirii eficienþei
economice cu echitatea socialã au condus la eºecuri ale economiei de
piaþã înainte ca aceasta sã-ºi dovedeascã virtuþile.
Iatã, aºadar, sursele interesului larg pentru o analizã mult mai
cuprinzãtoare ºi aprofundatã a problemelor armonizãrii echitãþii sociale
cu eficienþa economicã, decât este posibil în prezentul studiu.

Conþinutul ºi natura eficienþei economice
ºi echitãþii sociale
Eficienþa economicã este un fenomen rezultativ, cu apartenenþã clarã la
sfera economiei. În schimb, echitatea socialã este un fenomen socio-psihologic
care, aplicat repartiþiei, un alt fenomen economic, urmeazã sã favorizeze ºi
sã stimuleze producþia, eficienþa economicã într-un înalt grad, durabil.
Natura diferitã a acestor douã concepte nu este un argument pentru
separarea ºi izolarea lor, atâta timp cât ele sunt douã faþete ale aceleiaºi
realitãþi, în relaþii de dependenþã ºi interdependenþã.
Soluþionarea acestei probleme dupã criteriul decisiv al nevoilor
practicii ºi nu dupã vreo doctrinã oarecare este hotãrâtoare pentru
înfãptuirea unei societãþi democratice, parteneriale, durabile.
Eficienþa economicã este un fenomen complex care poate fi exprimat
sub forme foarte diferite. Oricare ar fi însã formele de exprimare, esenþa
lor este întotdeauna aceeaºi: o diferenþã sau un raport între efectul
economic ºi efortul economic. Cu cât diferenþa sau raportul dintre aceºti
termeni este mai mare, cu atât eficienþa economicã, gradul de profitabilitate
sau rodnicia efortului fãcut sunt mai mari. În consecinþã, eficienþa
economicã este termenul cheie al producþiei ºi al sistemului economic în
ansamblu: de mãrimea eficienþei economice depind posibilitãþile de
extindere a producþiei ºi a consumului. Orice societate care nu-ºi asigurã
premisele unei înalte eficienþe economice nu poate extinde sau menþine
nici producþia ºi cu atât mai puþin consumul, nivelul general de trai.
Eficienþa economicã este, deci, coordonata principalã a sistemului
economic, astfel cã nici o alegere nici o opþiune nu se pot face în afara
acestui criteriu, fãrã a se diminua capacitatea de competiþie, nivelul producþiei ºi al consumului, apariþia unor mari tensiuni, declinul economic ºi social.
Economiºtii recunosc, în unanimitate, cã eficienþa economicã este
determinatã de o infinitate de factori, materiali, tehnologici, umani, între
care ºi cei sociopsihologici. Cu toate acestea, unii economiºti, între care ºi
Alfred Marshal, separã socialul în ansamblu de economic, considerându-l
o externalitate a pieþei. Profesorul francez Bernard Guerrien, referinduse la originea dotãrilor membrilor societãþii cu diverse bunuri ºi mãsura
în care repartiþia acestora are un caracter mai mult sau mai puþin just,
aratã: Pentru neoclasici, rãspunsurile la astfel de întrebãri nu trebuie
date de economiºti, ci ele aparþin mai degrabã domeniilor politicii sau
moralei. Economistul trebuie sã considere dotãrile iniþiale sau orice stare
realizatã ca un dat ºi sã procedeze la comparaþii cu alte stãri realizabile,
fãrã a trebui sã introducã vreo noþiune, oricare ar fi ea, de dreptate socialã3.
Remarcãm, însã, cã autorul citat nu neagã totuºi necesitatea considerãrii
echitãþii sociale cel puþin ca factor al moralei, ca stimul vom spune noi,
precum ºi în actul decizional politic. Alþi economiºti, chiar dacã îi acordã
un rol mai puþin însemnat, situeazã echitatea socialã alãturi de eficienþa
economicã, în rândul marilor concepte moºtenite în teoria economicã4.
În schimb, profesorul american John Galbraith, punându-ºi întrebãri
foarte actuale, ca, de exemplu, care este natura societãþii perfecte în
contextul larg al istoriei ºi cum poate fi construit un viitor mai sigur ºi
mai bun pentru toatã lumea, rãspunde cã fiecare cetãþean trebuie sã se
bucure de libertãþi individuale, de bunãstare, de egalitate rasialã ºi etnicã,
de ºansa unei existenþe care sã-i ofere satisfacþii, precum ºi cã trebuie
recunoscut cã nimic nu neagã atât de clar libertãþile individuale, precum
lipsa de bani. Sau le dimensioneazã pânã dispar în totalitate Aceste
motivaþii pecuniare sunt determinante. ªi, mai departe, se afirmã cu
claritate cã numai prin astfel de mijloace poate fi pãstratã o decenþã ºi o
preocupare în plan social, poate fi apãratã democraþia5.
Echitatea socialã, deºi are o pronunþatã naturã socio-psihologicã,
exercitã o influenþã puternicã asupra eficienþei economice; unele studii
mai vechi apreciazã cã circa 50% din creºterea productivitãþii muncii
este determinatã de factorii socio-psihologici. Aceastã influenþã poate
atinge astãzi proporþii ºi mai mari în condiþiile creºterii rolului muncii
intelectuale, de creaþie ºi de inovare.
Oricât ar pãrea de surprinzãtor, echitatea socialã este diferit definitã
ºi abordatã în literatura de specialitate. În unele cazuri, echitatea este

identificatã cu egalitatea, în timp ce în altele se subliniazã un conþinut
mai complex, de egalitate-inegalitate.
Astfel, echitatea este consideratã o tratare egalã, nediscriminatorie ºi
nesubiectivã a celorlalþi prin aplicarea normelor ºi regulilor existente. Echitatea
se referã deci la o egalitate în faþa drepturilor ºi datoriilor, a normelor6.
Accentul pus pe egalitate apare în bunã mãsurã îndreptãþit, dacã þinem
seama cã oamenii se nasc liberi ºi egali; totuºi, aceasta nu ne împiedicã
sã observãm cã, în multe cazuri, egalitatea de fapt nu coincide cu egalitatea
de drept. În ansamblu, însã, egalitatea civilã ºi egalitatea politicã sunt
asigurate, pe cât timp egalitatea economicã ºi egalitatea socialã nu sunt
asigurate. În consecinþã, apare limpede cã elucidarea conceptului de
echitate socialã presupune înþelegerea relaþiilor umane, mai ales în condiþii
de inegalitate.
Cunoaºterea inegalitãþilor este absolut necesarã. Nu orice diferenþe
sunt inegalitãþi; într-adevãr, pentru unele diferenþe (fizice) nu se pune
problema corectãrii sau eliminãrii; alte diferenþe sunt nedrepte, inechitabile
ºi se cer eliminate sau corectate; în fine, alte diferenþe sunt drepte,
echitabile ºi se cer protejate.

Modele practice de împletire a echitãþii sociale
cu eficienþa economicã
În practica economicã mondialã contemporanã sunt cunoscute douã
modele de referinþã în ce priveºte împletirea echitãþii cu eficienþa
economicã: modelul socialist ºi modelul economiei de piaþã (capitalist).
Modelul socialist se caracterizeazã, în principal, prin tendinþa de
egalizare ºi uniformizare a membrilor societãþii sub urmãtoarele aspecte:
 ca poziþie faþã de mijloacele de producþie; dominaþia absolutã a
proprietãþii socialiste, de grup ºi de stat, cu tendinþa de extindere continuã
a acesteia din urmã;
 ca nivel de ºcolarizare, prin generalizarea forþatã a învãþãmântului
general ºi liceal;
 ca nivel de venituri din muncã ºi îndeosebi de venituri totale (din
fondurile sociale de consum), pornindu-se de la presupusa tendinþã de
omogenizare a membrilor societãþii sub aspectul proprietãþii, al poziþiei
faþã de aceasta, sub aspectul nivelului de ºcolarizare, sub aspectul rãspunderii
aºa-zis crescânde ºi egale decurgând din calitatea fiecãrui membru al
societãþii de participant la conducerea economicã ºi a societãþii în ansamblu;
 caracteristicile menþionate ºi conducerea centralizatã a economiei
au determinat estomparea sau chiar anularea posibilitãþilor de iniþiativã a
maselor, diminuarea capacitãþii de creaþie, interesul redus de inovare ºi
performanþã al oamenilor;
 eficienþa economicã a înregistrat niveluri scãzute ºi evoluþii
descrescânde, incapabile sã susþinã creºterea producþiei ºi a nivelului de
trai al populaþiei;
 pentru menþinerea unui ritm susþinut de creºtere economicã, în
absenþa unei eficienþe economice corespunzãtoare, a fost nevoie sã se

Concepþii teoretice asupra armonizãrii echitãþii
sociale cu eficienþa economicã
Concepþia neoclasicã se întemeiazã pe 3 principii:
 indivizii sunt atomi identici ai societãþii, care nu pot fi abordaþi la
nivel de grup;
 individul este o fiinþã raþionalã care ºtie sã-ºi stabileascã obiectivele,
restricþiile ºi sã-ºi procure satisfacþiile;
 fiecare individ îºi urmeazã interesul personal, fãrã a se preocupa de
alþii. Mai mult, acestui model de abordare a problemei i se poate asocia,
în concepþia liberalã, noþiunea de utilitarism, conform cãreia individul
cautã maximum de rezultat (plãcere), limitând pierderile ºi eforturile.
Cu alte cuvinte, individul se comportã în termenii eficienþei maxime,
fãrã amestecul vreunui concept de echitate, justiþie sau dreptate socialã.
În aceastã viziune, cãutarea interesului personal nu este un obstacol în
calea realizãrii bunãstãrii societãþii, ci chiar încercarea fiecãruia de
realizare a interesului general. Aceasta este faimoasa mânã invizibilã a
pieþei, care demonstreazã existenþa unei ordini economice ºi sociale
spontane, naturale, bazate pe interesul personal al indivizilor. De aici
respingerea de cãtre gândirea liberalã a oricãrei intervenþii a statului în
sfera economiei ºi încrederii absolute în virtuþile lui. În ce priveºte
protecþia, concepþia neoclasicã socoteºte cã familia este aceea care asigurã
solidaritatea intergeneraþionalã. Riscurile generate de piaþã sunt acoperite
de fiecare individ prin economisire din precauþie, asigurãri private; în
fine, pentru cei mai sãraci revine bisericii sã asigure o asistenþã caritabilã.
Gândirea reformatã a noilor liberali se distinge prin aceea cã:
 apãrã în continuare dezvoltarea responsabilitãþilor individuale,
considerându-se cã, în acest fel, se evitã efectele perverse;
 include ºi o idee de recunoaºtere a fenomenului social; în speþã, ea
recunoaºte cã piaþa, capitalismul genereazã injustiþii sociale împotriva
cãrora trebuie sã se lupte;
 statul poate sã-ºi organizeze o politicã socialã, dar acesta trebuie sã
asocieze progresul social la eficacitatea economicã înaltã a capitalismului.
Analiza lui J.S. Mill prefigureazã politica socialã a noilor liberali, astfel:
 justiþia socialã nu se opune nici capitalismului, nici pieþei ºi nici
competitivitãþii economice;
 justiþia socialã nu trebuie sã caute o egalizare absolutã care ar fi
pãguboasã (dezstruoasã), ci un echilibru bun între justiþia socialã ºi
eficacitatea economicã, eliminându-se inegalitãþile injuste8;

Coordonate ale politicii de armonizare
a echitãþii sociale cu eficienþa economicã
În epoca contemporanã, o societate este democraticã ºi, deci, cu ºanse
de afirmare ºi de dezvoltare durabilã, dacã asigurã realizarea drepturilor
fundamentale ale omului.
Acest obiectiv cu caracter imperativ, recunoscut unanim la scarã
internaþionalã, poate fi realizat, dacã se asigurã împletirea echitãþii sociale
cu eficienþa economicã.
Armonizarea echitãþii sociale cu eficienþa economicã este însã un
proces delicat ºi complex ce poate fi soluþionat în mãsura în care, în

Direcþii ºi politici de armonizare
apeleze permanent la cote înalte ºi deseori crescânde de acumulare ºi de
investiþii, afectându-se grav nivelul general de trai al populaþiei;
 modelul socialist de împletire a echitãþii socialiste cu eficienþa
economicã a suferit un eºec total, prãbuºindu-se, pe de o parte, datoritã
subiectivismului în conceperea ºi aplicarea echitãþii socialiste, iar pe de
altã parte, pentru cã pe astfel de baze inechitabile eficienþa economicã
era necorespunzãtoare nevoilor; sistemul ºi-a dovedit lipsa de viabilitate,
incapacitatea asigurãrii unei dezvoltãri durabile.
Modelul de piaþã
Întemeindu-se pe proprietatea privatã ºi pe tendinþa absolutizãrii
acesteia, modelul de piaþã se caracterizeazã prin:
 diferenþierea puternicã ºi polarizarea crescândã a membrilor societãþii;
un numãr restrâns de oameni deþine ponderi crescânde din avuþia naþionalã;
 valorile materiale se distribuie de cãtre piaþã, în timp ce valorile sociale,
inclusiv drepturile, se precizeazã prin legi; în timp ce drepturile se distribuie
egal, nu depind de merite sau de eforturi, bunurile materiale se distribuie pe
bazã de merite, dupã eforturi ºi privilegii, sau diverse erori de apreciere;
 se pretinde ca mecanismele de piaþã, adicã mâna invizibilã sã
ofere fiecãrui individ ceea ce meritã, cã remuneraþia este egalã cu
contribuþia; aceastã credinþã a unora cã, în toate cazurile, avem de-a face
cu o echitate socialã este consideratã greºitã. Astfel, A.M. Okun, în cartea
sa Egalitatea v.s. eficacitate, examineazã obiecþiile împotriva credinþei
cã întotdeauna remuneraþia reflectã contribuþia;
 piaþa lasã în afara posibilitãþii de a trãi, categorii întregi de populaþie
 copii, tineri în curs de formare a aptitudinilor de muncã; bãtrâni, în curs
de a pãrãsi sau au pãrãsit piaþa muncii; ºomerii, eliminaþi mai mult sau
mai puþin temporar din muncã (involuntar inactivi). Toate aceste exemple
ºi altele aratã cã venitul personal determinat exclusiv de piaþã este un
criteriu ce nu poate fi aplicat unei societãþi care este de fapt construitã
pe realitãþi mult mai complexe;
 piaþa este foarte imperfectã pentru cã fiecare individ, fie el patron,
fie angajat sau cetãþean intrã într-o corporaþie pentru a smulge avantaje
suplimentare faþã de propria sa contribuþie;
 diferenþele determinate de piaþã sunt sursã de inegalitate ºi mizerie,
de marginalizare ºi excludere pentru cei trimiºi în ºomaj;
 pentru a atenua întrucâtva aceastã nedreptate (inechitate), statul îºi
asumã obligaþia sã acorde indemnizaþii de ºomaj;
 ºansele ºomerilor, în condiþiile mecanismelor pieþei, sunt inegale în
înfruntarea dificultãþilor existenþei;
 remunerarea bãneascã ºi echitatea nu fac totdeauna casã bunã, uneori
opoziþia lor este ireconciliabilã;
 întrucât piaþa creeazã inegalitãþi excesive, bogaþii sunt tot mai bogaþi,
iar sãracii sunt tot mai sãraci, societatea fiind grav ameninþatã. Pentru
supravieþuire este necesar ca statul sã caute un nou echilibru cu ajutorul
echitãþii, al justiþiei sociale.
Modelul de piaþã, cu toate caracteristicile arãtate, se menþine în
funcþiune pentru cã:
 cetãþenii nu vor sã plãteascã preþul egalizãrii globale, aºa cum au
stat lucrurile în cazul modelului socialist falimentat;
 deºi fiecare cetãþean îºi realizeazã interesul personal, totuºi, acesta
ajunge sã se situeze într-o concordanþã cu interesul general;
 în perioada crizelor, modelul de piaþã s-a dovedit adaptabil,
eliminându-se, cel puþin pentru o perioadã, riscul unui eºec de proporþii;
 piaþa, în calitate de componentã decisivã a modelului, ºi echitatea
socialã nu se exclud, în mod imperios; unele extinderi de drepturi care au
avut loc în timp nu au condus neapãrat la condamnarea modelului ºi nici
la o scãdere alarmantã a eficienþei economice a pieþei;
 deºi n-a servit întotdeauna libertãþii, proprietatea privatã rãmâne
una din puþinele bariere care împiedicã tendinþele imanente guvernelor
de a încãlca iniþiativa, drepturile, viaþa ºi libertãþile indivizilor;
 libera iniþiativã ºi piaþa, deºi sunt generatoare de noi inegalitãþi,
unele inacceptabile, altele fireºti, totuºi, modelul pe ansamblu este creator
de eficienþã, de bogãþie;
 dacã inegalitãþile sunt limitate prea mult, existã pericolul ca bogãþia
realizatã (eficienþa) sã fie mai micã, în aºa fel încât toatã lumea pierde;
 statul democratic trebuie sã intervinã pentru a realiza un echilibru
între libertãþile individuale, dreptatea socialã ºi eficienþa economicã;
aceastã corectare a inegalitãþilor se face prin organizarea asistenþei sociale
la un nivel acceptabil ºi compatibil cu alte cerinþe ºi obiective, precum ºi
a unor redistribuiri de venituri;
 echilibrul optim între eficienþa economicã ºi echitatea socialã este o
problemã care se cere realizatã nu doar ex-post, ci ºi prin încercarea de alocare
de resurse care sã previnã starea de precaritate ºi de excludere socialã7;
 armonizarea echitãþii sociale cu eficienþa economicã este o problemã
ce se cere rezolvatã în funcþie ºi de condiþiile concrete ale fiecãrei þãri, pentru
a se putea spera în asigurarea dezvoltãrii durabile a societãþii de astãzi.

organizarea ºi construcþia instituþionalã a statului, se þine seama de un
ansamblu de principii ºi cerinþe.
Principii de bazã ale împletirii echitãþii cu eficienþã economicã
Experienþa istoricã îndelungatã pune în evidenþã principii esenþiale,
ca de pildã:
 împletirea echitãþii sociale cu eficienþa economicã se cere realizatã
în orice condiþii de evoluþie economicã; evident, în raport cu condiþiile
concrete, specifice avântului sau declinului economic;
 într-o societate democraticã, nimeni nu poate fi lãsat de o parte;
este necesarã asigurarea accesului tuturor membrilor societãþii, fãrã
deosebire, la o existenþã mulþumitoare pentru fiecare;
 ºansa de integrare în societate, care se oferã tuturor membrilor
acesteia, trebuie acompaniatã în mod obligatoriu de asigurarea promovãrii
tuturor, în funcþie de posibilitãþile ºi aspiraþiile fiecãruia; fãrã aceastã
condiþie, eficienþa economicã poate fi grav afectatã;
 asigurarea de oportunitãþi economice pentru toþi membrii societãþii
se cere însoþitã de recunoaºterea rezultatelor personale obþinute ºi
combaterea, în acest scop, a tuturor factorilor care le estompeazã sau
limiteazã. Numai astfel se pot armoniza oportunitãþile tuturor cu aspiraþiile
ºi programele viitoare ale fiecãruia;
 recunoscând meritele personale ºi, deci, incompatibilitatea unei
remuneraþii egslizatoare sau nivelatoare a cetãþenilor, societatea nu poate
totuºi sã accepte unele surse de venituri (nemeritate):
 câºtigurile din exploatarea prin regimul de monopoluri;
 câºtigurile obþinute prin deturnarea unor fonduri de economii ºi
împrumuturi garantate cu poliþe ºi ipoteci imobiliare;
câºtigurile din lipsã de loialitate; vânzarea de informaþii din interiorul
firmei;
 câºtigurile corporaþiilor care achiziþioneazã acþiunile altor corporaþii;
 câºtigurile funcþionarilor cumpãraþi, când pãrãsesc o societate comercialã;
 câºtigurile supradimensionate ale directorilor de corporaþii;
 câºtigurile obþinute din vânzarea produselor contrafãcute;
 îmbogãþirea membrilor societãþii, în condiþiile economiei capitaliste
este compatibilã cu principiile echitãþii sociale, dacã nu genereazã costuri
sociale ºi costuri ale mediului ambiant;
 combaterea ruperii periculoase a societãþii în puþini bogaþi ºi foarte
mulþi sãraci, împiedicarea creºterii sãrãciei ºi polarizãrii sociale pot fi
realizate în bunã mãsurã pe baza aplicãrii principiului impozitãrii progresive;
 remuneraþia dupã merite nu poate fi aplicabilã tuturor membrilor
societãþii, cum ar fi persoane vârstnice; mame singure ºi cu copii minori;
handicapaþi fizici ºi psihici; persoane cu slujbe temporare. Aceastã
împrejurare obiectivã reclamã sprijinirea categoriilor defavorizate din
resurse constituite special;
 pensionarii sunt o categorie defavorizatã cãrora li se recunosc
meritele personale din trecut; în consecinþã, venitul lor trebuie sã fie
îndestulãtor ºi sigur, protejat, în condiþii de inflaþie indexat ºi actualizat;
 este necesarã þinerea în frâu a inflaþiei; miºcarea liberã a preþurilor
este devastatoare pentru încercarea de armonizare a echitãþii cu eficienþa
economicã; agenþii economici se dezintereseazã de investiþii, de creºterea
producþiei ºi a locurilor de muncã; cetãþenii de rând ºi, în special, cei
sãraci îºi vãd amputate veniturile ºi puterea de cumpãrare; unii dintre
aceºtia pot beneficia de indexare (salariaþii, pensionarii), dar alþii nu au
acest privilegiu (þãranii, liberii profesioniºti º.a.);
 asigurarea unui ritm constant, continuu de creºtere economicã este
condiþia idealã a împletirii echitãþii sociale cu eficienþa economicã; în aceste
condiþii, se creeazã mai multe locuri de muncã ºi oportunitãþi de câºtig, precum
ºi combaterea preferinþelor unora pentru inactivitate ºi protecþie socialã.
Economia pe piaþã singurã nu poate realiza aceste principii; ea conduce
dimpotrivã la distribuþie inechitabilã ºi nefuncþionabilã a veniturilor; o
mare parte a veniturilor depãºeºte veniturile meritate; în consecinþã, se
acumuleazã o bogãþie care îºi are izvorul în venituri nemeritate. Mai mult,
analizele recente aratã cã mecanismele pieþei realizeazã o distribuþie din
ce în ce mai inegalã, mai inechitabilã ºi din ce în ce ami puþin funcþionalã.
Consecinþele imediate ale acestor tendinþe sunt, în principal, douã:
 sentimentele largi de nedreptate ºi de inechitate devin o frânã tot
mai puternicã în calea eficienþei economice ºi în dezvoltarea economiei;
 economia de piaþã poate sã contribuie la împletirea echitãþii sociale
cu eficienþa economicã numai în condiþiile combinãrii armonioase a
acþiunii pieþei cu statul.
Economia socialã de piaþã  un model practic de armonizare a
echitãþii sociale cu eficienþã economicã9
 Economia socialã de piaþã este un model de referinþã, pe care viitorul
societãþii omeneºti se poate sprijini cu certitudine; el se întemeiazã, pe de
o parte, pe libertatea pieþei, pe de altã parte, pe ordinea ºi armonia socialã;
 socialul, în acest model al economiei sociale de piaþã, exprimã
obiectivele necesare realizãrii echitãþii, adicã a unei asemenea armonii
de interese, opþiuni ºi categorii sociale care sã punã în valoare puterea
coeziunii sociale, capacitatea acesteia de a da un impuls dezvoltãrii,
progresului economic ºi social;

 realizarea armonizãrii sociale ºi economice în cadrul modelului nu
se face automat, spontan de cãtre mâna invizibilã a pieþei, de cãtre
forþele cererii ºi ofertei, ci cu ajutorul puterii publice. Statul este acela
care urmãreºte atingerea obiectivelor ºi componentelor consensului social;
 în cadrul consensului social, factorul uman  munca, cetãþeanul 
este primordial; în acesta se includ persoane, obiective ºi mãsuri; consensul
social este o ordine socialã, un mod de organizare ºi acþiune prin care se
asigurã coerenþa termenelor, responsabilitãþilor ºi avantajelor ce se rãsfrâng
asupra agenþilor economici, asupra forþelor economice ºi sociale;
 în economia socialã de piaþã, rolul predominant al forþelor pieþei nu
este diminuat, economia funcþionând pe baza concurenþei. Statul, prin
consensul social, conceput ºi realizat prin parteneriat ºi concertare, nu
face altceva decât sã integreze echitatea socialã forþelor pieþei, în scopul
de întãri ºi mai mult eficienþa acesteia;
 intervenþia puterii publice vizând integrarea echitãþii sociale în forþele
pieþei se face prin îmbunãtãþirea formelor de organizare, de gestionare ºi
conducere la nivel microeconomic (inclusiv prin codecizie ºi cogestiune),
prin folosirea tuturor instrumentelor care pot influenþa cererea ºi oferta
(bancare, financiare etc.);
 economia socialã de piaþã  promovatã în Germania ºi ulterior, ºi în
alte þãri nord-europene  a sporit rolul profitului, inclusiv pe termen lung,
a introdus influenþa ecologicã în determinarea eficienþei economice, a asigurat
armonizarea intereselor individuale cu cele colective ºi generale, respectarea
drepturilor sociale ale angajaþilor ºi cetãþenilor, valorificarea influenþei
puternice a acestui model în sporirea eficienþei economice, în desfãºurarea
progresului economic ºi social, în dezvoltarea economicã ºi socialã durabilã.
Studiile efectuate în þãrile care au aplicat modelul economiei sociale
de piaþã pun în evidenþã ºi o serie de neajunsuri ale intervenþiei statului în
armonizarea echitãþii sociale cu eficienþa economicã; statului i se
reproºeazã, mai întâi, faptul cã lucreazã ca o gãleatã gãuritã, risipind
resursele colectate, întrucât genereazã:
 cheltuieli administrative;
 incitarea agenþilor economici ºi a salariaþilor la reducerea efortului
ºi creºterea eficienþei;
 face loc fraudei;
 genereazã efecte perverse;
 mari resurse se cheltuiesc inutil datoritã efectelor prag, adicã
depãºirea veniturilor celor ce nu primesc ajutoare de cãtre cei ce primesc
resurse, primii considerându-se nedreptãþiþi.
În al doilea rând, statul este atenþionat cã trebuie sã vegheze la tendinþa
ca cetãþenii, inclusiv salariaþii, sã piardã o serie de drepturi pe care le
dobândiserã anterior, în special în materie de sãnãtate ºi de educaþie. În
acest sens, în mod deosebit se evidenþiazã faptul cã fii de muncitori ºi
þãrani, cu acelaºi nivel de studii, ca ºi fii de medici, ingineri, manageri
etc., n-au acces la posturile cele mai bune, ceea ce genereazã imense
dezamãgiri ºi sentimente de adâncã frustrare.
Aceastã problemã este consideratã cu atât mai gravã, cu cât accesul
la posturi mari înseamnã putere de decizie, informaþie, remuneraþii ºi alte
venituri mari care consolideazã puterea ºi bogãþia unora în defavoarea
altora, împiedicând permeabilitatea structurilor sociale, în conformitate
cu meritele personale ºi cu cerinþele eficienþei economice.
Politica economicã ºi finalitatea ei socialã. Instrumente ºi restricþii
Statul trebuie sã þinã seama cã maºina care poate sã concilieze
eficienþa economicã cu echitatea socialã este politica.
Politica este o formã de acþiune socialã prin care se creeazã reguli de
convieþuire în condiþii de securitate în societate; se creeazã instituþii, se
organizezaã ºi se conduce societatea în ansamblul ei.
Absenþa organizãrii conduce la haos, risipã ºi la rãzboi perpetuu.
Politica economicã permite puterii publice sã ia decizii care sã permitã
economiei sã funcþioneze cât mai bine; ea are menirea sã modifice evoluþia
naturalã (spontanã) a pieþei. Mai precis, statul, prin intermediul politicii,
pune socialul, echitatea socialã în slujba creºterii eficienþei economice.
Politica economicã, adicã alegerea obiectivelor economice, se
întemeiazã pe 3 finalitãþi:
 solidaritatea;
 justiþia (echitatea) socialã;
 ameliorarea continuã a nivelului de viaþã.
Teza de bazã a politicii statului trebuie sã fie distribuþia echitabilã a
veniturilor. Distribuþia cât mai corectã, echitabilã a veniturilor nu are reguli
fixe. Rolul determinant în precizarea acestor reguli îl au caracteristicile
sistemului. Distribuirea proprietãþii, în general a puterii, stã la baza
distribuirii veniturilor. Acesta este de fapt un circuit închis, consuetudinal.
Accentul în distribuþie este pus pe întreprinzãtor. Eliminarea acestui
dezechilibru ºi echilibrarea puterii de negociere impun ca muncitorii sã
se protejeze prin unirea în sindicate. Cum însã sindicatele manifestã o
tendinþã de slãbire a forþei lor, este necesar ca statul sã susþinã muncitorii
nesindicalizaþi, în special în ce priveºte asigurarea de sãnãtate, asigurarea
de ºomaj, asigurarea salariului minim, evoluþia salariului net în raport cu
preþurile, dar ºi cu evoluþia veniturilor din muncã ale celor defavorizaþi.
Politica statului vizeazã ca aceste finalitãþi sociale sã fie reflectate în
indicatori economici, cum sunt:
 rata de creºtere economicã;
 rata de ocupare a forþei de muncã;
 stabilirea preþurilor (inflaþie minimã);
 echilibrul comerþului exterior.
Instrumentele cele mai importante ale politicii economice, care asigurã
împletirea echitãþii sociale cu eficienþa economicã, sunt numeroase ºi
diverse, dar ele se pot rezuma succint astfel:
 politicã bugetarã;
 politicã monetarã;
 politicã de venituri (definitã ca acþiuni ale puterii publice asupra
formãrii veniturilor agenþilor economici ºi populaþiei);
 politica concurenþei;
 politica de schimb;
 politica legislativã;
 utilizarea întreprinderilor publice.
Obiectivele alese de puterea publicã au, totuºi, grade scãzute de
libertate, deoarece trebuie sã þinã seama de numeroase restricþii:
 unele obiective, cel puþin în anumite limite, sunt contradictorii;
 restabilirea ocupãrii depline se face prin apelarea la relansarea
creºterii economice prin scãderea impozitelor; dar aceasta creºte puterea
de cumpãrare, este în avantajul producãtorilor strãini, pentru cã firmele
naþionale reacþioneazã lent la creºterea cererii; se reduce ºomajul, dar
echilibrul exterior se realizezaã dificil ºi creºte deficitul comercial;
 teoria economicã a demonstrat conflictul între ocuparea deplinã
(diminuarea ºomajului) ºi efortul de a realiza stabilitatea preþurilor (lupta
împotriva inflaþiei). Acest conflict aratã cã nu se poate realiza decât unul
din aceste obiective; totuºi, credem cã o politicã de investiþii care asigurã
ºi creºterea productivitãþii ºi o sporire a ocupãrii forþei de muncã ar putea
conferi speranþa unei inflaþii reduse;
 factori externi interzic o creºtere economicã prea rapidã, pentru a
nu se agrava deficitul tranzacþiilor curente;
 finanþarea protecþiei sociale impune creºterea cotizaþiilor sociale în
loc de sporirea salariilor directe.
Aceste restricþii aratã cã modelul practic de piaþã, în general, include
posibilitãþi relativ limitate de promovare a echitãþii sociale, precum ºi
dificultãþi în operaþionalizarea lor. Speranþele cele mai justificate de
împletire a echitãþii sociale cu eficienþa economicã le include modelul
economiei sociale de piaþã. Problema reclamã studii speciale, care, din
pãcate, se lasã încã aºteptate.
1. Aceste aprecieri se regãsesc în multe analize corecte, cum este ºi aceea a
profesorului american John Kenneth Galbraith în cartea Societatea perfectã, Editura
Eurosong &Book, 1997.
2. Michel Didier, Economia. Regulile jocului, Editura Humanitas, Bucureºti,
1994, p.254-257.
3. Bernard Guerrien, Economia neoclasicã, Economie, 7, Editura Humanitas,
Bucureºti, 1993.
4. Paul Wonnacott, Ronald Wonnacott, Economics, Ediþia a III-a, 1986.
5. John Kenneth Galbraith, Societatea perfectã, Eurosong & Book, 1997, p. 27.
6. Cãtãlin Zamfir, Lazãr Vlãsceanu, Dicþionar de sociologie, Editura Babel,
Bucureºti, 1993.
7. A se vedea în acest sens mai ales, Michel Didier, Economia. Regulile jocului.
Editura Humanitas, Bucureºti, 1994, p.250-252.
8. Ideea lui J.S. Mill privind suprimarea avantajelor ºi privilegiilor care nu se
datoresc cu nimic meritelor personale rãspunde cerinþelor de intensificare a eficienþei
economice; susþinutã ºi de J.J. Servan Schreiber prin propunerile acestuia de
impozitare negativã.
9. Modelul economiei sociale de piaþã a fost conceput ºi realizat dupã al doilea
rãzboi mondial, în Germania de cãtre Ludwig Erhard.

11 martie 2002

OPINIA NAÞIONALÃ 329

O preocupare de prim ordin:

pag. 3

Pregãtirea pentru examenul de licenþã

Profesorii rãspund întrebãrilor adresate de
Opinia naþionalã.

III

Confirmând faptul cã, într-adevãr, la Universitatea Spiru Haret pregãtirea studenþilor pentru
susþinerea examenului de licenþã reprezintã una din preocupãrile primordiale, la redacþie
continuã sã soseascã rãspunsuri date de profesori întrebãrilor adresate de Opinia naþionalã.
În cele ce urmeazã, reluãm întrebãrile ºi publicãm o parte din rãspunsurile primite.

1. Cu ce capital de experienþã intraþi în pregãtirea examenului de licenþã ?
2. Ce forme ºi ce modalitãþi de pregãtire, special realizate pentru studenþii din ultimul an, intenþionaþi sã
organizaþi ?
3. Ce aþi întreprins pentru ca experienþa sã circule ºi ce ºanse în plus oferiþi studenþilor în acest an universitar
pentru a intra la examenul de licenþã cu o mai mare încredere în forþele proprii ?
4. Care este, în opinia dvs., momentul decisiv al opþiunii pentru tema lucrãrii de diplomã, care marcheazã
ºi începutul activitãþii în vederea elaborãrii acestei lucrãri?
5. Puteþi oferi exemple concrete privind rezultatele preocupãrilor în acest domeniu ?

Prof. univ. dr.
Gheorghe NISTOREANU ,
Facultãtea de Drept

1 Pregãtirea examenului de licenþã din
vara anului 2002 o realizez, în contextul în
care, din 33 de ani vechime în învãþãmântul
universitar, de peste 25 de ani asigur
conducerea lucrãrilor de licenþã. Ultimii 8
ani, de la introducerea examenelor scrise
la licenþã, în calitate de decan, profesor,
membru al comisiilor de corectare sau
contestaþii, m-am ocupat de îndrumarea
studenþilor pentru pregãtirea ºi susþinerea
acestui important examen din viaþa lor, de
la o promoþie la alta.
Pe mulþi dintre studenþii pe care i-am
coordonat în elaborarea lucrãrilor de licenþã
i-am urmãrit ºi îndrumat ulterior susþinerii
licenþei, inclusiv prin parcurgerea studiilor
postuniversitare, câteva sute, sau a
doctoranturii.
2. La disciplina Drept penal al cãrei
titular sunt, disciplinã inclusã în Programa
examenului de licenþã, pregãtirea acestui
important moment o realizez începând chiar
din prima zi în care susþin cursul de Drept
penal  partea generalã cu studenþii anului
II. Impunând exigenþã studenþilor, stabilind
o ºtachetã ridicatã ºi formând o mentalitate
potrivitã pentru studiul permanent, în mod
firesc, în ultimul an de studii, nu mai sunt
probleme deosebite pentru pregãtirea
examenelor scrise de la licenþã.
3. Transferul experienþei îl realizez, în
primul rând, prin elaborarea ºi publicarea
cursurilor. Astfel, în anul 2001 am pus la
dispoziþia studenþilor cursul intitulat:
Sinteze pentru examenul de licenþã la
disciplina Drept penal. În acest an, cel
târziu în luna aprilie, prin Editura ALL, în
raport de ultimele modificãri legislative, voi
publica o nouã lucrare ce va sta la dispoziþia
studenþilor din ultimul an de studii.
În al doilea rând, periodic prezint
studenþilor bibliografia ce trebuie parcursã,
doctrinã, practicã, legislaþie care sã le ofere
lejeritate ºi siguranþã în fixarea instituþiilor
fundamentale ale dreptului penal.
4. Apreciez cã momentul cel mai
potrivit al alegerii subiectului lucrãrii de
licenþã este sfârºitul primului semestru al
anului III. Trecând de jumãtatea studiilor
universitare ºi cu un timp rezonabil ce
depãºeºte un an calendaristic pentru
documentare ºi elaborarea lucrãrii de
licenþã, studenþii pot da performanþã ºi
realiza lucrãri excepþionale. O altã formulã
pentru alegerea subiectelor, poate fi legatã
de activitatea ce se desfãºoarã în cercurile
ºtiinþifice ale studenþilor, inclusiv cele
organizate la nivel naþional. Aº aminti în
acest sens, cã în cadrul Asociaþiei Naþionale
a Tinerilor Juriºti din România (A.N.T.J.R.)
foarte mulþi studenþi sunt implicaþi în
activitãþi ºtiinþifice, unele reprezentând
teme ale lucrãrilor de licenþã. În cadrul
manifestãrilor naþionale ce s-au desfãºurat
în ultimul an la Sinaia, Galaþi ºi Herculane,
studenþii noºtri au probat o pregãtire ºi
valoare deosebitã, apreciatã laudativ de
cadrele didactice, cercetãtorii, judecãtorii,
procurorii, avocaþii sau notarii care fac parte
din respectiva asociaþie.

Prof. univ. dr.
Rodica TRANDAFIR,

decanul Facultãþii de
Matematicã - Informaticã
1. Examenul de licenþã reprezintã
încununarea unei activitãþi laborioase, realizatã
în cei patru ani de studiu, rod al colaborãrii dintre
studenþi ºi profesori. În organizarea pregãtirii
acestui examen se þine seama de gradul de
instruire teoreticã ºi aplicativã a studenþilor la
disciplinele care fac obiectul acestui examen ºi
de elaborarea lucrãrii de licenþã.
2. 3. Pregãtirea acestui examen cere cu
necesitate o atenþie deosebitã din partea
studenþilor sprijiniþi de cadre didactice cu
o bogatã experienþã în coordonarea
lucrãrilor de licenþã. Putem afirma cã
pregãtirea studenþilor pentru acest examen
începe cu primele cursuri din planul de
învãþãmânt, a cãror tematicã se regãseºte
în tematica examenului de licenþã.

O altã modalitate de sprijin a studenþilor este
oferitã de cursurile opþionale care dau
posibilitatea orientãrii studentului spre domeniul
dorit  deci matematicã sau informaticã.
Dupã alegerea temei lucrãrii de licenþã,
studentul beneficiazã pe tot parcursul
elaborãrii lucrãrii, de sprijinul
coordonatorului ºtiinþific.
Am venit în sprijinul studenþilor prin
cursuri de sintezã ºi consultaþii care au
contribuit la aprofundarea unor teme cerute
la examenul de licenþã.
Toate acestea au contribuit la sporirea
încrederii studenþilor în forþele proprii ºi
la obþinerea unor rezultate bune.
În ultimul an, dupã depãºirea tensiunii
de examen din luna mai, studenþii
beneficiazã de o sãptãmânã de pregãtire
intensivã pentru finalizarea lucrãrii.
4. Momentul decisiv al opþiunii pentru
tema de licenþã este, în opinia noastrã, în
anul III, când studentul îºi alege singur
tema lucrãrii dintr-o serie de teme propuse.
Tema este discutatã cu coordonatorul ºtiinþific care îi oferã studentului îndrumarea
necesarã elaborãrii ºi definitivãrii lucrãrii.
De asemenea, studenþii sunt încurajaþi
sã propunã noi teme, care, dupã discutarea
în consiliul profesoral, pot fi aprobate ca
teme de lucrãri pentru examenul de licenþã.
5. Preocupãrile cadrelor didactice din
facultatea noastrã în acest domeniu constau
în alegerea cu grijã a temelor propuse pentru
lucrãrile de licenþã, în îndrumãrile
competente acordate de coordonatorii
ºtiinþifici cu o vastã experienþã în domeniu
ºi în atenþia deosebitã vizând evaluarea
acestora, în aºa fel încât aceasta sã fie foarte
apropiatã de evaluarea comisiei la care
studentul susþine acest examen.
Putem afirma cã experienþa noastrã ºi
rezultatele primului an, în care studenþii
noºtri au susþinut acest examen, au
confirmat punctul nostru de vedere.

Prof. univ. dr.
Ion ZÃVOIANU,

Facultatea de Geografie
1. Acest capital de experienþã vizeazã, pe
lângã pregãtirea teoreticã dobânditã, ºi
practicile de specialitate efectuate în primii trei
ani de studii în regiuni cu mare complexitate
a condiþiilor geografice, sub îndrumarea
competentã a personalului didactic, unde se
iniþiazã în efectuarea cercetãrilor de teren.
Dupã primul an de studii, practica de
specializare se face la Buºteni, dupã cel de-al
doilea an la Orºova, sub coordonarea conf.
univ. dr. Ioan Povarã, iar în cel de-al treilea an
se iniþiazã o practicã itinerantã pentru
cunoaºterea aspectelor de geografie fizicã ºi
umanã din Podiºul Transilvaniei ºi Munþii
Apuseni. De un real folos sunt, de asemenea,
aplicaþiile de teren organizate la pedologie
(conf. univ. dr. M. Parichi), în care studenþii
deprind metodologia de diagnosticare a
solurilor, de diagnosticare ºi cartare a solurilor,
de întocmire a hãrþilor de sol, hãrþi corelative
ºi interpretative. Dupã practica din primul an
de studii, cei mai buni studenþi încep activitãþi
de cercetare individualã în orizontul local,
rezultatele fiind prezentate ºi analizate în
ºedinþele cercurilor ºtiinþifice. Uneori, aceste
teme sunt alese pentru lucrãrile de licenþã ºi
aprofundate în continuare.
2. În concepþia noastrã, se disting douã
categorii de activitãþi. Sunt, pe de o parte,
activitãþi de pregãtire teoreticã, axate pe
problemele tematicii examenului de licenþã ºi
susþinute de cele mai competente cadre
didactice. Sunt organizate cursuri opþionale cu
probleme speciale de geomorfologie (conf.
univ. dr. A. Cioacã), pedologie (conf. univ. dr.
M. Parichi), hidrologie (prof. univ. dr. I.
Zãvoianu), climatologie (conf. univ. dr. Rodica
Povarã), geografie umanã ºi economicã (prof.
univ. dr. I. Iordan), regiuni geoeconomice ale
lumii (prof. univ. dr. I. Marin). Pe de altã parte,
este bine organizatã activitatea de realizare a
lucrãrilor de licenþã. În acest sens, se acordã
consultaþii, colective ºi individuale, cu
program inclus în orarul semestrial, care
asigurã coordonare de lucrãri. În ultimul
semestru de studii, studenþii vin la consultaþii
ºi îndrumãri ºi în afara acestor ore de program,
direct la cabinetele cadrelor didactice. Se
asigurã în felul acesta modul de realizare a
materialului cartografic ºi de redactare a
lucrãrilor. Un spor de calitate se constatã la

lucrãrile care se bazeazã pe cercetãrile de teren
efectuate de studenþi sub îndrumarea cadrelor
didactice în vacanþa de varã de la sfârºitul celui
de-al treilea an de studii.
3. Pentru iniþierea studenþilor, cadrele
didactice cu multã experienþã au elaborat
îndrumãtoare detaliate pentru abordarea
studiilor cu caracter monografic sau pe
specialitãþi (prof. univ. dr. doc. Gr. Posea, prof.
univ. dr. Ion Iordan). Deprinderile formate în
cadrul practicilor de specialitate ºi al aplicaþiilor
de teren, cercetãrile proprii întreprinse ºi uneori
comunicate la cercurile ºtiinþifice ºi pregãtirea
teoreticã corespunzãtoare asigurã studenþilor
o datã cu încrederea în forþele proprii ºi mari
ºanse de reuºitã.
4. Momentul opþiunii pentru tema lucrãrii
de licenþã diferã în funcþie de interesul individual
ºi de gradul de implicare. Sunt studenþi care din
al doilea an, dupã practica de specialitate din
primul an, încep activitatea de cunoaºtere a
orizontului local, adunã datele de teren ºi le
prezintã prelucrate în cadrul cercurilor ºtiinþifice
sau la seminarii. Aprofundarea ºi extinderea
investigaþiilor continuã pânã la realizarea
lucrãrilor de licenþã. Majoritatea studenþilor
opteazã însã pentru tema lucrãrii de diplomã în
anul III de studii, deoarece în vacanþa de varã
dintre anii III ºi IV studenþii sunt obligaþi sã
efectueze cercetãri de teren pentru lucrare,
activitate controlatã ºi îndrumatã de cadrele
didactice care coordoneazã lucrãrile respective.
5. Sistemul de organizare a cursurilor
de pregãtire teoreticã ºi implicarea directã
a cadrelor în realizarea lucrãrilor de licenþã
au fãcut ca, la primele douã promoþii de
absolvenþi ai Facultãþii de Geografie, gradul
de promovabilitate la examenul de licenþã
sã fie de peste 90% din numãrul total al
celor care s-au prezentat.

Conf. univ. dr. Ioan Vlad,

prodecan al
Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi
Administrative, Braºov
1. Contrar folclorului universitar
maliþios, alimentat mai ales de cei de la stat,
învãþãmântul superior privat braºovean câºtigã
teren, se impune ºi adesea realizeazã ºi
performanþe de top nu doar braºovean, ci chiar
naþional. O astfel de performanþã s-a realizat
prin examenul de licenþã (20-24 septembrie
2001), sinonim cu prima promoþie a Facultãþii
de ªtiinþe Juridice ºi Administrative din
Universitatea Spiru Haret, specializarea
Administraþie publicã, facultate unicã în
Braºov. Rezultatele de la licenþã sunt obþinute
în faþa unei comisii externe, de la o facultate
concurentã de acelaºi profil, de stat, cu tradiþie
ºi firmã, din Universitatea Lucian Blaga,
Sibiu, iar în fruntea comisiei au fost doi mari
specialiºti în dreptul administrativ  prodecanul
(prof. univ. dr. Doina Péticã  preºedinte) ºi
decanul facultãþii sibiene (prof. univ. dr. Ovidiu
Ungureanu). S-au prezentat la licenþã, din cei
31 de absolvenþi, doar 23, din care însã au
promovat 22, adicã aproape 96%. Iar dintre
aceºtia cu medii de 9 ºi 10, respectiv 60%. Cu
un asemenea nivel de promovare s-ar putea
mândri orice facultate, fie ea de stat sau privatã,
în condiþiile în care procentele frecvente se
situeazã între 50-60-70%. Examenul de
licenþã, precum ºi susþinerea lucrãrii s-au

desfãºurat într-un climat de exigenþã maximã
ºi de echitate deplinã, aprecia ºefa promoþiei,
Mirela Drilea. Iar comisia a descoperit, pe
lângã o pregãtire amplã ºi profundã, mai ales
în lucrãri, elemente reale de originalitate,
contribuþii ºtiinþifice promiþãtoare, sclipiri ale
vocaþiei de viitori cercetãtori, ca ºi germenii
unor propuneri legislative incitante. Ca þinutã,
limbaj, mijloace de comunicare ºi regie
didacticã, absolvenþii s-au dovedit cu adevãrat
universitari. Mãcar pe cei de media 10 meritã
sã-i cunoaºtem: Mirela Drilea, Dorina Ghiba,
Clementin Isprãvnicelu, Adina Pãcurariu,
Elena Popescu ºi Constantin Vasile. Preºedinta
comisiei de examen ºi-a exprimat mulþumirea
ºi a apreciat calitatea pregãtirii promoþiei ºi a
instituþiei ºi prin oferta unui loc de muncã la
facultatea de profil din Sibiu, unde a avut loc
examenul pentru ºefa promoþiei, cât ºi prin
acceptarea calitãþii de profesor asociat al
facultãþii braºovene.
Acesta este capitalul de experienþã cu
care am pornit la pregãtirea examenului de
licenþã 2002.
În ceea ce ne priveºte, echipa
managerialã a facultãþii a gestionat pentru
prima datã întregul proces al pregãtirii ºi
susþinerii licenþei, iar experienþa dobânditã
în metodologia realizãrii lucrãrilor de
licenþã, a planificãrii, organizãrii ºi susþinerii
pregãtirii, pe discipline, a studenþilor, în
asigurarea cadrului organizatoric reprezintã
un capital însemnat pentru 2002.
2. Pe lângã formele ºi modalitãþile
reglementate pentru pregãtirea licenþei, mai
intenþionãm: sã îmbunãtãþim metodologia
proprie de realizare de cãtre studenþi a lucrãrilor
de diplomã, sã o difuzãm ºi sã verificãm
asimilarea ei; sã optimizãm relaþia student 
conducãtor ºtiinþific pe parcursul realizãrii
lucrãrilor de licenþã, pentru a asigura o calitate
ridicatã certã a lucrãrilor; sã lãrgim mult
profilul de teme pentru lucrãrile de diplomã,
numãrul de discipline din care sã facã parte
temele ºi lista conducãtorilor lucrãrilor de
licenþã; sã þinem permanent treazã atenþia
studenþilor în semestrele VII ºi VIII pentru
pregãtirea lucrãrilor; permanenta legãturã cu
îndrumãtorii; pregãtirea disciplinelor de
examen de licenþã, prin controlul respectãrii
agendei prestabilite pentru pregãtirea licenþei;
sã folosim ocazia sesiunii de comunicãri
ºtiinþifice studenþeºti din mai 2002 pentru
susþinerea de cãtre studenþi a unor pãrþi din
lucrãrile de licenþã, ca un exerciþiu didactic
pregãtitor ºi ca o modalitate de control.
3. Am comunicat promoþiei 2002, în
detaliu, experienþa, învãþãmintele ºi concluziile
de licenþa 2001; studenþii sunt în legãturã cu
absolvenþii de anul trecut ºi pot afla direct de
la ei informaþiile necesare; dat fiind cã gheaþa
a fost spartã, ºi pentru studenþi ºi pentru
organizatori, pãºim pe un teren cunoscut, cu
mai multã siguranþã ºi optimism, dar ºi cu un
plus de exigenþã faþã de noi înºine.
4. Momentul opþiunii pentru tema lucrãrii
de diplomã cred cã trebuie sã fie semestrul
doi din penultimul an de studiu. Acesta poate
fi ºi începutul activitãþii de pregãtire a lucrãrii,
dar este ºi la latitudinea studentului sã-l
stabileascã atunci când dovedeºte disponibilitate, prin respectarea unui calendar al
pregãtirii, a termenelor de control fixate de
decanat.
5. Pregãtirea licenþei 2002 decurge
normal, conform celor planificate.

Zi de zi, cartea ºi computerul asigurã buna pregãtire a studentului
la Universitatea Spiru Haret

Conf. univ. dr.
Angela POPESCU,

Facultatea de Management
Financiar-Contabil
1. În acest sens,dispun de experienþa
multor ani de cercetare ºtiinþificã în
domeniul economic, ani în care am îndrumat
studenþi ºi am realizat multe contracte de
cercetare ºtiinþificã în domeniul cercetãrii
fundamentale, dar ºi aplicative, implicândui la elaborarea lor într-un mod concret ºi pe
unii studenþie din anii terminali.
2. Recomandarea testelor-grilã ºi a celor
mai noi publicaþii apãrute în literatura românã
ºi strãinã de specialitate, în funcþie de tema
aleasã; folosirea Internetului, ca o metodã
nouã, cu valenþe complexe de pregãtire ºi
performanþã modernã a unui viitor economist.
3. Am încurajat ºi ajutat sistematic pe
studenþi sã treacã la folosirea, în rezolvarea
problemelor impuse de tema respectivã, a
metodelor matematice ºi statistice de analizã ºi
previziune a fenomenelor economice ºi sociale,
având în vedere accesul studenþilor la
laboratoarele de informaticã ale facultãþii. I-am
îndrumat sã utilizeze calculatorul electronic în
rezolvarea problemelor statistico-matematice
impuse de fiecare temã în realizarea celor mai
complexe ºi sugestive reprezentãri grafice.
4. Tema lucrãrii se contureazã în anul II de
studiu, în anul III se începe documentarea ºi
redactarea primelor capitole, în aºa fel încât ºi
studentul ºi îndrumãtorul sã aibã timp sã
discute conþinutul lucrãrii, aportul personal al
fiecãrui student, cu punctele forte ale lucrãrii.
5. Toate aceste îndrumãri au gãsit o
mare aderenþã în rândul acestei categorii
de studenþi, care îºi cunosc bine interesul.
Un argument în acest sens îl constituie
faptul, deloc nesemnificativ, cã existã
studenþi care se documenteazã apelând la
informaþiile cuprinse în lucrãrile elaborate
de organisme cu vocaþie internaþionalã:
Banca Mondialã, Eurostat, Biroul de
Statisticã ONU ºi se prezintã cu lucrãri cu
înalt nivel ºtiinþific.

Lector univ. dr.
Marinicã DOBRIN,

Facultatea de Management
Financiar-Contabil
1. Procesul de învãþãmânt trebuie astfel
desfãºurat încât cei mai mulþi sã reuºeascã.
Organizarea pregãtirii examenului de
licenþã este o problemã permanentã, care stã
în atenþia conducerii facultãþii, a cadrelor
didactice ºi, nu în ultimul rând, a studenþilor
din anii terminali ºi preterminali.
Încã de la începutul anului universitar au
fost afiºate tabele cu profesorii coordonatori pe
disciplinele de învãþãmânt, precum ºi liste cu
temele reprezentative pentru lucrãrile de
diplomã. La bibliotecã ºi la librãria facultãþii
existã un ghid cu exemple de teme ºi planuri de
lucrãri de diplomã. De asemenea, s-au afiºat
zilele ºi orele de consultaþii pentru pregãtirea ºi
elaborarea lucrãrilor de diplomã ale studenþilor.
La sesiunile ºtiinþifice anuale din facultate
studenþii sunt îndrumaþi sã participe cu lucrãri
care demonstreazã preocupãrile lor de
cercetare în domeniul ºtiinþelor economice ºi
care, mai târziu, devin subiecte pentru
proiectele de diplomã.
Pe Internet se poartã un dialog sistematic
cu studenþii care pun întrebãri sau solicitã
sprijin pentru facilitarea accesului în instituþii,
societãþi comerciale etc., sau pentru obþinerea
unor informaþii cu caracter aplicativ necesare
întocmirii ºi elaborãrii lucrãrii de diplomã.
2. Succesul sau insuccesul studenþilor
la examenul de licenþã consider cã aparþine
atât studenþilor, cât ºi profesorilor.
Datã fiind experienþa mea economicã,
pedagogicã ºi metodicã am cãutat ca, în cazul
celor peste 100 de lucrãri de diplomã
coordonate, sã colaborez îndeaproape cu
studenþii ºi sã le explic: ce reprezintã lucrarea
de diplomã ºi în ce constã procesul de constituire
ºi elaborare a acesteia; ce trebuie sã cuprindã
structura planului lucrãrii de diplomã; cum
trebuie sã se facã documentarea ºi sistematizarea
materialului documentar ºi bibliografic; cum se
folosesc tabelele , cifrele, graficele etc.; cum se
formuleazã contribuþiile proprii în elaborarea
rezultatelor cercetãrii; ce erori de redactare se
pot strecura în elaborarea lucrãrii de diplomã;
în ce constã sub raport metodologic susþinerea

lucrãrii de diplomã (conþinutul ºi prezentarea
speech-ului, pregãtirea ºi prezentarea
materialului demonstrativ etc.).
3. Lucrarea de diplomã trebuie sã fie o
rezultantã a preocupãrilor studenþilor din
anii anteriori, în ceea ce priveºte studiul individual, munca în echipã, experienþa
acumulatã în timpul orelor de practicã în
cadrul instituþiilor publice, agenþilor
economici cu capital de stat, mixt sau privat.
Am invitat în timpul orelor de consultaþii
câþiva studenþi care au reuºit sã obþinã rezultate
bune la examenul de licenþã în sesiunile de
examene din anii precedenþi, pentru a dialoga ºi
a împãrtãºi din experienþa lor în privinþa modului
de pregãtire, elaborare ºi susþinere a lucrãrii de
diplomã. În prezent, lucrez cu un colectiv de
colegi ºi studenþi la un GHID, care sã sugereze
rãspunsuri la cel puþin câteva întrebãri: când, cum
ºi pentru ce trebuie întocmitã, susþinutã ºi
promovatã lucrarea de diplomã?
4. Din testele ºi chestionarele date
studenþilor la diverºi ani de studii, precum ºi
din discuþiile purtate cu colegii a rezultat cã
momentul decisiv al opþiunii pentru tema lucrãrii
de diplomã ar trebui sã fie anul III (cursuri de
zi), respectiv, anul IV ( cursuri cu frecvenþã
redusã). Sigur cã existã ºi pãreri contrare: - nu
este prea devreme? Chiar avem nevoie de atâta
timp pentru a pregãti un examen? ..
Din ºtiinþa mea, în practica internaþionalã
sunt necesari cel puþin doi ani.
5. În acest an universitar am observat o
preocupare mai mare în ceea ce priveºte
interesul studenþilor pentru: alegerea temelor
ºi a cadrelor didactice coordonatoare,
participarea frecventã ºi activã la consultaþiile
sãptãmânale, studierea materialelor culese din
sursele bibliografice din literatura internã ºi
strãinã, cercetarea materialului aplicativ,
redactarea pe calculator a graficelor, tabelelor,
diagramelor, în vederea sistematizãrii ºi a
elaborãrii finale a lucrãrii de diplomã.
Majoritatea studenþilor mei se aflã în
grafic cu pregãtirea ºi elaborarea lucrãrii
de diplomã.
Studenþii au înþeles cã succesul depinde,
în primul rând, de dorinþa de a învãþa ºi de
capacitatea de a depune eforturi susþinute
ºi permanente.
Motivarea studenþilor este un obiectiv fundamental care conþine mulþi parametri
interesanþi, dar ºi unii dificili. Din aceste
considerente profesorul, tutorele, trebuie sã
caute ºi sã gãseascã în mod continuu modalitãþi
de motivare interne ºi/sau externe, pentru a
menþine viu interesul tinerilor pentru studiu.
Desigur cã în sistemul de învãþãmânt nu se
întâmplã de la sine acest fenomen. Studenþii nu
fac totdeauna ceea ce doresc profesorii sã facã,
dacã nu-i determinã sã doreascã aceste lucruri
ºi, în principal, aceasta este filosofia motivãrii.

Dr. Elena POTECEA,
Facultatea de
Medicinã Veterinarã

1. În procesul de îndrumare a
studenþilor aflaþi în faþa examenului de
licenþã mã sprijin pe experienþa didacticã
ºi pedagogicã acumulatã în decursul anilor,
dar ºi pe activitatea de cercetare de peste
25 ani ºi responsabil de programe de
cercetare în domeniul bolilor infecþioase ale
animalelor, în cadrul Institutului Naþional
de Cercetãri Veterinare PASTEUR.
2. Registrul acestor forme ºi metode este
larg. Menþionez printre acestea discuþiile
periodice, analizele care au asigurat îndrumarea permanentã a studenþilor anilor V ºi VI,
care au optat pentru lucrarea de licenþã la
disciplina de Boli infecþioase ale animalelor.
Sub supravegherea directã a avut loc ºi
întocmirea planului de elaborare a lucrãrii de
licenþã.
3. Am asigurat îndrumarea efectivã ºi
punerea la dispoziþie a unui bogat material
bibliografic, ajutor în ceea ce priveºte modul
de documentare, în interpretarea rezultatelor din
literaturã ºi a celor obþinute în elaborarea
lucrãrilor cerute de tematica lucrãrilor de licenþã.
Transfer experienþã în prezentarea rezultatelor
în cadrul lãrgit, mod de a realiza ºi prezenta
iconografia, discuþii cu fiecare student pe baza
tematicii ºi a rezultatelor lucrãrilor de licenþã, în
special asupra eficienþei practice a acestora.
4. În opinia mea, studentul opteazã
pentru tema lucrãrii de licenþã, în funcþie de:
a) cea ce doreºte sã practice dupã
terminarea facultãþii;
b) de posibilitatea de a-ºi efectua
lucrãrile impuse de tematicã;
c) de afinitatea faþã de un anumit domeniu
(curs) sau faþã de un anumit cadru didactic.
Momentul opþiunii definitive este legat
de cele menþionate la punctele a, b ºi c.
Tematica lucrãrii poate fi aleasã din anul I,
când poate începe sã lucreze efectiv.
5. Pânã în prezent (în perioada 20002002), sunt înscriºi la disciplina de Boli
infecþioase ale animalelor 17 studenþi. Nota
la examenul de licenþã a fost de 8, 93.

Paginã realizatã de
Adela DEAC

În numãrul
urmãtor al revistei,
vom continua
publicarea
rãspunsurilor
primite la
redacþie.
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Caragiale 150

Pasiune statornicã
pentru opera unui geniu
Actualitatea unui interviu
de acum 30 de ani cu ªerban Cioculescu
Valeriu RÂPEANU
Nu cred cã mã înºel. Dar în tot ce s-a scris despre Caragiale în zilele care au marcat
împlinirea a o sutã cincizeci de ani de la naºterea lui, contribuþia lui ªerban Cioculescu n-a
fost amintitã aºa cum se cuvenea. Nu mã refer la numãrul citãrilor din studiile ºi ediþiile
sale, ci la faptul cã ar fi fost o obligaþie moralã ºi intelectualã relevarea contribuþiei hotãrâtoare pe care criticul, istoricul, editorul a adus-o la retipãrirea în condiþii ºtiinþifice a
operei lui Caragiale, la studierea vieþii ºi operei lui. Sã nu spun cã în acest moment aniversar
a lipsit un volum între coperþile cãruia sã fie înmãnuncheate contribuþiile numeroase ale
lui ªerban Cioculescu la cunoaºterea operei lui Caragiale. Discutând zilele trecute aceastã
absenþã, o distinsã cronicarã a fenomenului teatral îºi explica faptul prin viziunea
predominant istoricã a lui ªerban Cioculescu privitoare la opera lui Caragiale. Ceea ce nu
e inexact. Aistorismul de azi, fãrã îndoialã, a avut un rol în acest proces de amnezie. Nu
unul esenþial. Dar factorul care declanºeazã uitãrile porneºte  ca ºi în cazul Perpessicius,
editorul lui Eminescu  dintr-un normativ nescris, tacit de a se ºterge din memoria colectivã
nume ºi opere, de a le lãsa sã alunece într-o uitare din ce în ce mai compactã.
ªerban Cioculescu a fost mai întâi editorul lui Caragiale, începând cu volumul
IV, apãrut la Fundaþia pentru literaturã ºi artã Regele Carol II, dupã decesul lui
Paul Zarifopol. A tipãrit din 1938 pânã în 1942 patru volume. În 1940 a apãrut, la
aceeaºi editurã, Viaþa lui I.L. Caragiale, o carte fundamentalã a istoriei literare care
s-a bucurat ºi de aprecierea lui N. Iorga atât de mult rezervat faþã de generaþia noilor
critici, mai ales când se afla în faþa unuia care, precum ªerban Cioculescu, îl susþinuse
tenace pe Tudor Arghezi. Nu vom alcãtui aici o bibliografie a ceea ce a realizat
ªerban Cioculescu pe tãrâmul cunoaºterii operei ºi vieþii lui Caragiale. Destul sã
spun cã dupã 1948, când fusese interzis de la orice activitate publicã, ªerban
Cioculescu a continuat cu o splendidã devoþiune sã cerceteze  în ce condiþii de
lipsuri materiale, consecinþa ostracizãrii sale  acest subiect care i-a fost drag ca
lumina ochilor. Aºa i-am vãzut noi, tânãra generaþie, care în 1950 am pãºit în sala de
lecturã a Bibliotecii Academiei unde se aºeza ca oricare alt cititor ºi scormonea presa
timpului pentru a descoperi tot ce nu fusese descoperit despre I.L. Caragiale.
 De câteva decenii numele dumneavoastrã s-a legat de editarea, reeditarea, comentarea ºi apoi de exegeza criticã
a vieþii ºi operei lui Caragiale. Aþi putea
împãrtãºi ascultãtorilor noºtri cum s-a
dezvoltat sau mai bine zis cum s-a ivit
aceastã pasiune pentru Caragiale?
 Cred cã întâi m-a tras aþa cãtre el, ca
sã spun o vorbã româneascã, în locul
conceptului arid de afinitate electivã sau
de afinitãþi elective, adicã, spiritul
umorului îl aveam ºi eu latent. Pot sã spun
cã opera lui Caragiale mi l-a deºteptat ºi mi
l-a ascuþit. În viaþã, ce m-a susþinut întotdeauna a fost humorul ºi chiar în ceasurile
rele hazul de necaz pe care l-am fãcut ºi care
cred cã e o moºtenire caragialeascã.
 ªi o constantã a operei lui Caragiale.
 O constantã fãrã îndoialã. Gândiþi-vã
la Ion al lui, la Partea Poetului ºi atâtea
altele.
 Norocul culegãtorului.
 Eu vorbesc de bucãþile simbolice ale
lui în care el s-a arãtat pe el însuºi, în dosul
acestui simbol. M-aº gândi mai întâi la
eroul lui sucit...
 Cãnuþã om sucit. O bucatã atât de
modernã. Existã în opera lui Caragiale
ideea aceasta de contratimp.
 Da, fãrã îndoialã, eu cred chiar cã
ideea conducãtoare a operei lui este ideea
destinului în contratimp. Viaþa în contratimp. Este ºi tâlcul bucãþii Douã lozuri
ºi al atâtor ºi atâtor bucãþi ale lui, În vreme
de rãzboi. Destinul omului þinând de o
clipã ºi clipa aceea este nefavorabilã.
 Este o constantã a operei lui
Caragiale, care îl face un precursor al
literaturii moderne. Când a-þi început
propriu-zis editarea operei lui Caragiale,
dupã Paul Zarifopol?
 Imediat dupã moartea lui Paul
Zarifopol. Pentru cã se întâmplase cã, cu
puþine zile înainte, ba chiar în ajunul
morþii lui, fratele meu sã-l întrebe: E, când
apare volumul patru? Iar el sã rãspundã:
domnule Radu, volumul patru o sã-l facã
domnul ªerban. ªi atuncea fratele meu,
surprins pentru cã în toatã seara aceea, la
cafeneaua respectivã, Zarifopol întreþinuse
pe toþi cu spiritul sãu scãpãrãtor, ºampanizant i-a spus: Nu se poate maestre,
dumneata eºti un om tânãr în plinã putere.
Avea 59 de ani.
 A fost o moarte neaºteptatã.
 Da, o moarte subitã. La care el a
rãspuns: cordul. Îºi cunoºtea punctul slab.
ªi în mai puþin de 12 ore dupã aceste
cuvinte a ºi murit.
 Opera lui Caragiale v-a prins numai
prin farmecul ei? Bineînþeles, înþelegând
prin farmec mult mai mult decât conceptul
obiºnuit sau aþi fost prins de epoca
propriu-zisã?
 Da, m-a interesat. Eu am apucat o
parte din epoca lui Caragiale. În ce sens.

Oraºul de provincie, Turnu Severin, în care
am copilãrit pânã la întâiul rãzboi mondial,
în timpul ocupaþiei nemþeºti ºi pânã în anul
universitãþii 1920, provincia începutului
acestui secol semãna destul de mult cu
sfârºitul secolului trecut. Am mai apucat
parada cu negustori încinºi cu ºorþul verde,
am apucat taifasul, cheful.
 Vã amintiþi ce spunea Dimitrie
Anghel în Steluþa, cã oraºele de
provincie sunt ca niºte muzee care
pãstreazã lucruri de mult apuse.
 Da. Într-adevãr. Dar chiar Bucureºtii
copilãriei mele, cu sacale, cu felinare pe
care le aprindea cu prãjini înalte ºi le
stingea mucurile cãtre dimineaþã, sacagii
care strigau, oltenii cu coºurile lor, toate
acestea aminteau de epoca lui Caragiale.
V-aº spune o anecdotã cu Caragiale, pe
care desigur o cunoaºteþi, dar poate alþi
ascultãtori ai noºtri n-o cunosc. Caragiale
credea cã e un om fãrã noroc, cã e un om
blestemat. Într-o dimineaþã, întorcându-se
cu Vlahuþã de la o petrecere, oltenii
începuserã sã-ºi desfacã marfa. ªi un
oltenaº avea cele douã coºuri pline cu
splendide portocale, unele roºii, unele
sângerii. Vlahuþã, ca un copil, a luat o
portocalã sângerie, a desfãcut-o ºi i-a
arãtat-o lui Caragiale triumfãtor. Caragiale
alege ºi el una sângerie. Când o deschide:
uscatã. ªi atunci o teribilã privire de reproº
îl sãgeteazã pe negustor. Oltenaºul
intimidat îi spune: Cucoane nu sunteþi
obligaþi s-o luaþi. Alegeþi alta. Dar
Caragiale: Nu, mãi bãiete. Pleacã. Fugi
cu marfa. Crezi tu cã portocala era seacã?
Mâna mea a uscat-o, mã. Fugi mã cã îþi
stric toatã marfa.
 Avea aceastã obsesie a norocului.
 Da, avea aceastã obsesie ºi el se
credea un om fãrã noroc.
 Un ghinionist.
 Da, dar ghinionul comportã ºi posibilitatea unei ºanse sau neºanse. Dar el se
credea urmãrit de o neºansã permanentã.
 Nu credeþi cã ideea aceasta de noroc
la Caragiale provine dintr-o veche
înþelepciune popularã? Nu credeþi cã
gândirea lui venea dintr-un fond mai vechi
popular?
 Da, fãrã îndoialã. Prin faptul chiar cã,
în limba noastrã, cuvântul noroc înseamnã
destin. Ei doar au stele cu noroc, cum
spune ºi Eminescu în Luceafãrul, cã
poporul zice noroc bun ca o urare, deoarece existã ºi noroc rãu, adicã nenorocul.
 Spuneþi-mi acum volumul al IV-lea
al Operelor lui Caragiale a apãrut. În ce
stadiu vã aflaþi cu urmãtoarele volume?
 Noi suntem într-un impas cu
urmãtoarele volume pentru cã pe mine
m-au luat pe dinainte multe alte treburi ºi
profesionale, ºi obºteºti, la fel academicianul Rosetti e foarte ocupat ºi mai
tânãrul nostru ºi atât de simpatic confrate

Din 1958 a început noua ediþie Caragiale flancat de academicianul Al. Rosetti ºi
colegul nostru Liviu Cãlin pentru cã numele lui nu reprezenta o garanþie ideologicã.
Apariþia primului volum a ºi fost întâmpinatã cu severe critici ideologice, autorul
articolului întrebându-se cât este de nouã noua ediþie Caragiale. Ceea ce, în mod
evident, lovea în ªerban Cioculescu. Din pãcate, totuºi, noua ediþie a ajuns numai la
volumul patru. Fiind director al Editurii Eminescu am tipãrit treisprezece volume
semnate de ªerban Cioculescu. La sãrbãtorirea vârstei de 80 de ani în Aula Academiei
Române, ªerban Cioculescu amintea cã jumãtate din opera lui de pânã atunci fusese
tipãritã de Editura Eminescu. Cei ºase ani pânã la încetarea sa din viaþã au înclinat
balanþa în favoarea Editurii Eminescu. Dintre acestea aº aminti numai masivul volum
de peste 600 de pagini Viaþa lui Caragiale  Caragialiana, apãrut în 1977, într-un
tiraj de 28.000 de exemplare.
Interviul pe care îl publicãm acum are povestea lui. Fiind vicepreºedinte al
Radio Televiziunii Române ºi dat fiind respectul pe care i-l arãtasem lui ªerban
Cioculescu, fiind  aºa cum a mãrturisit  primul care a venit în casa lui sã-i
solicite un articol în vremea când era ostracizat  i-am solicitat acest interviu.
Înregistrarea din ziua de 18.IV.1971 a avut loc în biroul sãu de director al
Bibliotecii Academiei Române. A fost difuzat ºi dupã aceea a rãmas în Fonoteca
Radioului. În anii 70, dupã ce plecasem de la Radio Televiziune, am vrut sã-l
public, însã ni se rãspundea cã banda nu mai exista. Ultima tentativã din anii 90
a cãpãtat acelaºi rãspuns. Sâmbãta trecutã însã doamna Puºa Roth, cunoscuta
realizatoare Radio, cãutând în Arhivã benzi pentru o emisiune Radio din seara
zilei de 30 ianuarie 2002, a aflat ºi banda pierdutã.
Publicãm acest interviu în forma în care a fost difuzatã în urmã cu treizeci de ani,
fãrã nici o omisiune. Ne vom reîntâlni cu ªerban Cioculescu, exegetul operei lui
Caragiale, cunoscãtorul pânã în amãnunte al vieþii lui ºi pe fermecãtorul povestitor,
cãruia îi plãcea sã plaseze anecdote semnificative. Aº vrea, în încheiere, sã amintesc
faptul cã anul acesta la 7 septembrie se vor împlini 100 de ani de la naºterea lui
ªerban Cioculescu. Poate vom ieºi din indiferenþa condamnabilã faþã de opera lui din
care, în 12 ani, n-a apãrut decât un titlu.
Liviu Cãlin e foarte ocupat. Dar noi n-am
renunþat la ideea de a strânge la un loc
totalitatea articolelor politice, precum ºi
corespondenþa care s-a îmbogãþit cu mult.
Aþi vãzut.
 Da, volumul pe care l-aþi scos în 1963,
foarte revelator.
 Da, sunt lucruri esenþiale în special
scrisorile cãtre Mihail Dragomirescu, care
au apãrut cu þârâita. Ultimul lot îl stãpâneau
urmaºii lui Gh. D. Mugur.
 Care a fost multã vreme director la
Radio.
 ªi Caragiale fãrã îndoialã în aceastã
corespondenþã cu Mihail Dragomirescu a
fost îndemnat sã-ºi dea în vileag anumite
idei estetice. ªi aceasta face preþul special
al acestei corespondenþe cãtre Mihail
Dragomirescu. ªi gestul acela sublim pe
care l-a fãcut când Mihail Dragomirescu
a vrut sã-l sãrbãtoreascã de ziua lui Titu
Maiorescu, ca un fel de bobârnac dat unuia
de care Caragiale se despãrþise cu 17 ani
înainte iar el, Dragomirescu, numai cu doitrei ani înainte, atunci Caragiale a
reacþionat: Cum, dar ºi dumneata ºi eu
suntem produs al ºcolii lui, nu se poate
ºi i-a trimis acea telegramã, acea scurtã
scrisoare, în care îºi recunoºtea greºeala.
 Nu credeþi cã aceastã scrisoare
reabiliteazã caracterul lui Caragiale?
 Da. Fãrã îndoialã. Caragiale nu era
un om care dacã dintr-un impuls urât, a
lovit pe cineva pe neaºteptat, sã se
încãpãþâneze pânã la sfârºit, el ºi-a dat
seama de greºeala lui ºi a vrut sã o
îndrepte. Ba chiar în 1909, când i s-a fãcut volumul omagial lui Titu Maiorescu,
la Convorbiri literare în vederea împlinirii vârstei de 70 de ani la 15 februarie
1910, Caragiale a reproºat organizatorilor
cã nu i-au cerut colaborarea. ªi atunci,
mi se pare, Simion Mehedinþi a spus:
Aºa e Caragiale, dacã îi ceream colaborarea nu mi-o dãdea ºi fiindcã nu i-am
cerut-o ne reproºeazã. Dar eu cred cã ar
fi scris ceva frumos.
 Ar fi scris pentru cã avea sentimentul
valorilor literare. O recitire a operei lui
Caragiale ºi o recitire a corespondenþei lui
ne aratã cã gusturile lui n-au avut mari
eclipse.
 Ai dreptate, adu-þi aminte cã în
Câteva pãreri, cred, la trei ani sau patru
dupã ce se certase cu Maiorescu, el îi
recunoºtea lui Maiorescu faptul cã este a
doua mare figurã din literatura acelui
moment alãturi de Hasdeu. Unul, spirit
creator, celãlalt spirit ordonator, comentator, deci el ºi-a dat seama de importanþa
lui Maiorescu.
 ªi a lui Hasdeu.
 Deºi Hasdeu îl împiedicase de la
obþinerea premiului academic.
 Am impresia cã el avea o ierarhie
ascunsã a valorilor de la care nu abdica.

 Fãrã îndoialã. El nu era un zeflemitor,
dumneata ºtii foarte bine cã ceea ce a
caracterizat Junimea era zeflemeaua, însã
puþini erau ca Pogor, zeflemiºti absoluþi,
adicã nimeni sã nu scape de bagatelizare.
Caragiale avea, cum spui dumneata  foarte
just , simþul valorilor, de aceea îl ridica în
slãvi ºi pe Eminescu, chiar dacã în petto el
prefera un lirism mai obiectiv ca al lui
Coºbuc.
 De aceea a avut admiraþie ºi pentru
Nicolae Grigorescu.
 Fãrã îndoialã. Pentru Odobescu. În
celelalte domenii pentru pianistul Dimitriu,
pentru Enescu, este unul dintre primii care
ºi-a dat seama de talentul Cellei
Delavrancea. Iar în ceea ce priveºte
gusturile sale în muzica româneascã ºi
astãzi  aproape  inatacabile.
 Zeul sãu era Beethoven, Babacul.
 Da, Babacul, Boierul. Este de
remarcat faptul cã nenea Iancu nu numai
cã era un mare meloman, autodidact, care
învãþa dupã ureche sã fluiere simfonii
întregi, dar era zguduit de muzicã,
plângea. La un spectacol muzical, un vecin

l-a vãzut strâmbându-se ºi acesta a crezut
cã vecinul sãu ºi-a adus aminte de cine
ºtie ce. Când colo aceastã schimonosire a
feþei era o încercare de a-ºi stãpâni
lacrimile. ªi nu a izbutit. ªi pe urmã a
izbucnit în lacrimi ºi ºi-a luat capul în
palme ºi a plâns. Era profund emotiv
Caragiale.
 Îl emoþiona nu ceea ce era la modã,
romantismul, post-romantismul, ci
lucrãrile de mare stricteþe componisticã:
simfonia a IV-a de Beethoven, adicã nu
simfoniile cele mai cântate. ªi-a dat seama
de valoarea lui Mozart. ªi, de asemenea,
aici este evidentã organicitatea ideilor sale
estetice, era împotriva compozitorilor care,
cum spunea el despre Wagner mai dã ºi
pe dinafarã. De aceea era ºi împotriva
teatrului naturalist, care nu era bine
construit.
 ªi a teatrului de idei. Aº mai releva o
laturã a lui Caragiale pe care a simþit-o
foarte bine Octavian Goga ºi a fãcut din
Caragiale modelul resonerului din
Meºterul Manole, Iancu Balteº.
Caragiale era în fond un înþelept care fireºte

realiza o sintezã între spiritul bãtrânesc
oriental ºi spiritul modern. Lecturile din
Anatol France au fost ultima lui satisfacþie
literarã se pare provocatã de laudele aduse
de Zarifopol acestui mare scriitor, care
astãzi este oarecum devalorizat, dupã mine,
pe nedrept. Înþelepciunea lui Caragiale care
a strâns în jurul lui studenþimea.
 Paul Zarifopol, Cerna.
 Veneau studenþii din toate centrele
româneºti, din Transilvania, Buda, Viena,
Lipsca, München. În jurul lui roiau tinerii
care ºi-au dat seama de înþelepciunea lui,
de aceastã sintezã veche ºi nouã.
 Iorga îi numea cu ironie savanþii
boboci pentru cã în momentul acela cei
doi nu mai aveau relaþii. Aº vrea sã
încheiem interviul nostru subliniind ceea
ce spuneaþi dumneavoastrã aici, aceastã
sintezã de înþelepciune, dumneavoastrã
fiind primul care a pus-o în evidenþã, nu
numai prin descoperirile de texte, ci ºi prin
comentariile critice.
 Poate cã exageraþi, dar în orice caz
acesta este semnul clasicitãþii.
 Vã mulþumim foarte mult.

Cercetarea ºtiinþificã agricolã
(Continuare din pag.1)
Nu toate domeniile pot beneficia simultan de aceeaºi atenþie. Trebuie sã fie alese
acelea care prezintã interes maxim ºi în care
activeazã oameni de ºtiinþã deosebit de
creativi, spirite inovatoare ºi întreprinzãtoare. Totodatã, trebuie avut în vedere
impactul rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice
asupra societãþii, industriei ºi exportului.
Tematica cercetãrii ºtiinþifice din
agriculturã ºi silviculturã trebuie adaptatã
la problemele concrete puse pentru obþinerea de produse diversificate, competitive,
de calitate ºi ale cãror tehnologii nu afecteazã mediul înconjurãtor.
Pe de altã parte, este necesarã o
implicare mai profundã în programele de
cooperare internaþionale. Universitãþile ºi
comunitatea academicã trebuie sã joace un
rol mai important în deschiderea drumului
spre viitor, sã devinã adevãrate centre de
creativitate ºi sã-ºi asume responsabilitãþi
pe termen lung. ªtiinþa este susþinutã de
societate pentru a servi scopuri publice, ea
nu trebuie limitatã la un club închis.
Pentru ca cercetarea ºtiinþificã sã-ºi
îndeplineascã toate aceste obiective este
necesar sã se dea atenþie deosebitã
formãrii de noi cadre de tineri cercetãtori capabili sã înþeleagã ºi sã cunoascã ultimele cuceriri ºtiinþifice din domeniu
ºi sã fie în stare sã participe în echipe la
programe de cercetãri internaþionale.

Astãzi, tinerii dotaþi intelectual evitã, în
general, sã se îndrepte spre unitãþile de
cercetare, în special din motive economice.
Trebuie stimulate ºi susþinute material
individualitãþile cu spirit de inovare ºi de
creativitate. Este necesarã formarea unui
corp de cercetãtori tineri de elitã, pregãtiþi
la centrele de excelenþã ºi la ºcoala internaþionalã, având mijloacele ºi cunoºtinþele
conceptuale necesare de informaticã ºi
modelare, de sisteme complexe.
Completarea acestui corp de elitã cu un
sector de specialiºti de cercetare-dezvoltare, care sã aibã ca obiectiv de bazã rezolvarea unor probleme concrete sau aplicarea
în practicã a rezultatelor cercetãrii, este, de
asemenea necesarã.
ªi tot atât de necesarã este implicarea
mai activã în spaþiul european al cercetãrii ºtiinþifice, în primul rând, prin
concentrarea programelor, împreunã cu
optimizarea resurselor.
Suntem responsabili de ceea ce lãsãm
urmaºilor noºtri. Agricultura înseamnã o
investiþie în ecosistem, uneori aceste
intervenþii pot fi agresive (defriºãri pe
terenuri în pantã, arãturi din deal în vale,
doze mari de îngrãºãminte ºi tratamente
fitosanitare excesive, irigaþii supradozate
care duc la sãrãturare secundarã etc.).
Agresivitatea asupra solului, apei ºi aerului
o exercitã ºi alþi factori: industria, arderea
combustibililor fosili, urbanizarea,
turismul, activitãþi de gospodãrie comunalã

etc. Tocmai de aceea este necesar un program naþional de protecþie ºi conservare a
solului, pe care trebuie sã îl lãsãm urmaºilor
noºtri fãrã a fi degradat.
Ne gãsim într-o etapã nouã, în plin
proces de globalizare, care înseamnã un
nou concept economic, echivalent cu faptul
cã dezvoltarea economicã poate sã aibã loc
doar prin interpãtrunderea tot mai puternicã
a ramurilor economice mondiale, adicã prin
concentrarea instituþiilor bancare, industriale, de comerþ etc. în mari concerne transnaþionale.
Globalizarea, noþiune care se referã,
în primul rând la economia mondialã,
s-ar putea traduce în plan naþional ºi prin
integrarea producãtorului agricol cu industria alimentarã, a sfeclei de zahãr, a
florii soarelui ºi cu unitãþile de
comercializare a produselor ce se obþin
din materii prime agricole. În modul
acesta agricultorul, producãtorul de
materii prime ar participa cu o cotã din
veniturile ce se realizeazã pe lanþul
industrializare-comercializare, venituri
care sunt de 5-10 ori mai mari, ºi atunci
producãtor agricol, producãtorul de
materii prime, va da atenþie nu numai
cantitãþii, ci ºi calitãþii materiei prime.
Interdependenþa dinamicã a globalizãrii economiei a devenit o realitate ºi
România nu se poate sustrage acestei
tendinþe, a unei dezvoltãri economice
reale, de piaþã.
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Mihail Kogãlniceanu
185 de ani de la naºtere

Omul care ºi-a zidit viaþa în temeliile
statului românesc modern
Într-una din memorabilele sale conferinþe
þinute la radio, Octavian Goga exclama cu un înalt
sentiment de preþuire pentru mentorul curentului
naþional de la 1840: Kogãlniceanu! Ce bloc
formidabil de stâncã, ce mare senior al trecutului,
personalitatea lui se aºterne dominatoare de-a
curmeziºul veacului al XIX-lea la noi, sentinþele
lui îºi pãstreazã valoarea axiomaticã în gândirea
neamului. Privit în diversele ipostaze de
îndrumãtor cultural sau istoric, de om politic
cumpãnind treburile interne sau urmãrind iþele
echilibrul internaþional, cu cât îl apropii mai mult
din orice parte la orice punct al vieþii sale, el
câºtigã în faþa celui mai exigent analist. Pe seama
unei judecãþi normale deprinse sã punã la cântar
oameni, stãri de lucruri cu gândul de a desluºi liniile
mari ale trecutului unui popor, Kogãlniceanu
apare ca o semnificare cu totul particularã.
Într-adevãr, din orice unghi am privit-o,
personalitatea lui Kogãlniceanu apare la fel de
mãreaþã ºi copleºitoare. Ca om de culturã ºi
îndrumãtor al ei, în numele unor principii
estetice înaintate, pe fãgaºul inspiraþiei naþionale
ºi folclorice, ca fãuritor de limbã literarã, ca
istoric ºi ca om politic, ca editor de cronici, ca
orator ºi profesor, ca prozator, Kogãlniceanu
deschide drumuri noi pentru cultura ºi istoria
noastrã, încât urmãrind evoluþia multor instituþii
moderne ºi forme de activitate spiritualã putem
spune cã la începutul lor a fost Kogãlniceanu.
Din anii fragezi ai copilãriri, Mihail
Kogãlniceanu a îndrãgit cronicile aflate în casa
tatãlui sãi ºi citea cu pasiune literatura ºi mai cu
seamã acel minunat roman popular, Alexandria,
una din lucrãrile cele mai rãspândite pe atunci
în þãrile româneºti, despre care vorbise cu emoþie
ºi Ion Heliade Rãdulescu. Încã tânãr, M.
Kogãlniceanu arãta interes pentru artele plastice
ºi pentru strângerea de cãrþi ºi reviste în limba
românã sau în limbile strãine pe care le învãþase:
franceza ºi germana.
La studii în strãinãtate, în Franþa ºi apoi în
Germania, obþinuse numeroase premii pentru
strãduinþa lui la învãþãturã. Dar ºi aici, ca ºi în
Moldova, Mihail Kogãlniceanu nu se
mulþumeºte numai cu cunoºtinþele primite în
ºcoalã. Spiritul sãu avid de cunoaºtere manifestã
un interes deosebit pentru lecturile extraºcolare,
din diverse domenii: istorie, literaturã, filozofie,
ºtiinþele naturii. Tânãrul Kogãlniceanu citeºte
cu pasiune ziare ºi reviste, se intereseazã de
evenimentele internaþionale, cu dorinþa
arzãtoare de a gãsi ºi pentru þara lui o cale mi
fericitã de dezvoltare ºi propãºire. În timpul
studiilor din Franþa ºi din Germania, el îºi
însuºeºte ideile progresiste ale vremii, lãsându-

se influenþat de concepþiile îndrãzneþe ºi
luminoase ale lui Montesquieu ºi Voltaire.
În atmosfera de efervescenþã intelectualã ºi
revoluþionarã a þãrilor prin care a trecut,
Kogãlniceanu n-a rãmas un simplu spectator
pasiv sau numai un harnic om de bibliotecã. Aici
el îºi consolideazã o concepþie de viaþã, o viziune
asupra istoriei în care prima principiul naþional,
ideea cã poporul sãu meritã ºi trebuie sã-ºi
gãseascã un rost de seamã în cadrul lumii
civilizate, cã românii sunt datori sã punã în

patru ani revista Propãºirea. Marele patriot ºi
animator cultural îºi propune ca publicaþia sa
Dacia literarã sã nu aibã un caracter local, sã nu
fie numai a unei singure provincii, ci, dupã cum
sugereazã ºi titlul defel întâmplãtor, sã fie a
populaþiei româneºti de pe teritoriul întregii Dacii,
cãci o vedea: o foaie care, fãcând abnegaþie de
loc, ar fi o foaie româneascã, ºi prin urmare s-ar
îndeletnici cu producþiile româneºti, fie din orice
parte a Daciei, numai sã fie bune. Dacia literarã
urmãrea realizarea unei literaturi originale,
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valoare specificul lor naþional în ordinea literarã
ºi politicã. Acestea sunt principii fundamentale
pe care se bazeazã întreaga lui activitate
culturalã ºi politicã, strãbãtutã pe tot parcursul
vieþii sale de un înalt ºi sobru patriotism.
Kogãlniceanu admirã frumuseþile naturale ºi
civilizaþia avansatã a Franþei, stimeazã poporul
francez, dar cu sufletul e necontenit la þara sa. Sunt
semnificative ºi emoþionante rândurile trimise
surorilor sale. În spiritul lor patriotic descifrãm
embrionul gândirii estetice a lui Kogãlniceanu din
programul revistei Dacia literarã: Mã întrebaþi
cum mã simt în Franþa. Rãu. E o þarã frumoasã,
bogatã, civilizatã, puternicã, dar cum nu sunt
francez, eu prefer patria mea. N-aº schimba sãraca
Moldovã nici pentru întâiul tron din lume.
La 27 octombrie 1837, se înscrie la
Universitatea din Berlin, în acelaºi an publicã în
Berlin trei lucrãri: Romänische oder Walachische
Sprache und Literatur (Limba ºi literatura
românã sau valahã), Esquisse sur lhistoire, les
moeurs et la langue des Cigains, connue en
France sous le nom de Bohémien (Schiþã asupra
istoriei, obiceiurile ºi limbii þiganilor, cunoscutã
în Franþa sub numele de boemianã), Histoire de
la Valachie, de la Moldavie et des valaques
transdanubiens (Istoria Valahiei, a Moldovei ºi a
valahilor de peste Dunãre).
În virtutea unor lucrãri atât de interesante ºi
de o atât de solidã þinutã ºtiinþificã, Mihail
Kogãlniceanu putea sã-ºi ia cu uºurinþã
doctoratul, dar un incident cu copiii domnitorului
Sturdza ºi cu un pastor ambiþios îl determinã sã
plece rapid în þarã. Era în 12 februarie 1838 când
pãrãsea Berlinul, pentru a ajunge peste o lunã, la
2 sau 3 martie, în Iaºi. În þarã va scoate
suplimentul literar al Albinei lui Gh. Asachi
(Alãuta româneascã), va redacta în 1840 revista
Dacia literarã, a cãrei Introducþie devine repede
un program estetic pentru întreaga epocã ºi pentru
scriitorii din toate provinciile româneºti, iar peste

profund naþionale, alimentatã din folclor, inspiratã
din gloriosul nostru trecut istoric: Istoria noastrã
 scria mentorul ei  are destule fapte eroice,
frumoasele noastre þãri sunt destul de mari,
obiceiurile noastre sunt destul de pitoreºti ºi
poetice, pentru ca sã putem gãsi ºi la noi sujeturi
de scris, fãrã sã avem pentru aceasta trebuinþã
sã ne împrumutãm de la alte naþii. Kogãlniceanu
urmãrea mãreþul þel al realizãrii dorinþei ca
românii sã aibã o limbã ºi o literaturã comunã
pentru toþi. El tipãreºte întâia revistã de studii
istorice, Arhiva româneascã, ºi întâiul corp de
cronici moldoveneºti ºi deschide strãlucitul sãu
curs de istorie naþionalã la Academia Mihãileanu,
în care spune printre altele cã: Lupta naþionalã
a românilor, carii mai trii veacuri au apãrat cu
sabia creºtinãtatea împotriva tuturor puterilor
Islamismului, domnia lui Alexandru cel Bun ºi a
lui Mircea cel Bãtrân, a cãror nume rãsunau de
la Marea Balticã pânã la Porþile Bizanþiei,
strãlucitele fapte a unui ªtefan cel Mare, blânda
figurã a lui Neagoe V. V., carele, ca Ludovic XII
a Franþei, lãsã sfãtuiri fiului sãu cum sã
domneascã; abdicarea lui Petru ªchiopu, care
preferã sã se scoboare de pe tronul Moldovei
decât sã plãteascã bir turcilor; chipul mãreþ ºi
întocmai ca al lui Achil, al lui Mihai Viteazul,
singurul voevod ce ajunse a uni pãrþile Daciei
vechi ºi a se putea întitula «Mihai, cu mila lui
Dumnezeu, domnul Valahiei, Moldovei ºi
Transilvaniei», inima de erou ºi geniul bãrbãtesc
a doamnelor Elena ºi Florica, patriotismul
preotului Farcaº ºi înalta înþelepciune a lui Miron
Costin, carele cu aceeaºi mânã purta sabia spre
apãrarea patriei ºi condeiul spre scrierea
analelor naþionale; rivalitatea, numai spre bine
a domnilor Matei ºi Vasile; marile planuri,
sprijinite de mari talente, a lui ªerban
Cantacuzino, pentru care tronul Valahiei se pãrea
mic ºi râvnea tronul Bizanþiei; apãrarea a
nouãsprezece plãieºti în cetatea Neamþului

MIHAIL KOGÃLNICEANU:

Suntem
o singurã naþie.
În neunire
trebuie sã vedem
izvorul tuturor
nenorocirilor
trecute
Dupã priveliºtea lumii, dupã minunele
naturii, nimicã nu este mai interesant, mai
mãreþ, mai vrednic de luarea noastrã aminte
decât Istoria.
Istoria, domnilor mei, dupã zicerea autorilor
celor mai vestiþi, este adevãrata povestire ºi
înfãþoºare a întâmplãrilor neamului omenesc; ea
este rezultatul vrâstelor ºi a experiinþii. Se poate,
dar, cu drept cuvânt, numi glasul sãminþiilor
ce au fost ºi icoana vremii trecute. Karamazin,
în alte cuvinte, o numeºte testamentul lãsat de
cãtrã strãmoºi strãnepoþilor, ca sã le slujeascã
de tãlmãcire vremii de faþã ºi de povãþuire
vremii viitoare.

În aceastã privire atât de importantã, istoria,
dupã Biblie, trebuie sã fie, ºi a fost totdeauna,
cartea de cãpitenie a popoarelor ºi a fieºtecãrui
om îndeosebi; pentru cã fieºtecare stare,
fieºtecare profesie aflã în ea reguli de purtare,
sfat la îndoirile sale, învãþãturã la neºtiinþa sa,
îndemn la slavã ºi la fapta bunã.
Domnitorul, prin istorie, se deºteaptã la
nobila ambiþie de a face lucruri mari ºi drepte
ºi, prin urmare, de a trãi în viitorime [ ]
Dãtãtorul de legi, bãrbatul de stat în istorie
învaþã tocmelele ocârmuirilor, puterea ºi
slãbiciunea lor, pricinile de sporire sau de scãdere
a staturilor, felurile de guvern subt care au înflorit
mai mult, legile care au avut înrâurirea cea mai

priinciosã sau cea mai stricãcioasã asupra puterii,
asupra culturii, asupra moralului noroadelor.
Oºteanul în istorie gãseºte pildele cele mai
drepte ºi mai adevãrate despre strategie; cãrturarul,
filosoful, în ea vãd înaintarea duhului omenesc,
rãtãcirile sale, descoperirile geniului, pricinile
neºtiinþei, ale superstiþiei ºi ale întunerecului.
Simplul particular în cetirea istoriei gãseºte
mângâiere pentru relele de faþã; ea îi aratã cã,
prin o tristã fatalitate, perfecþie n-a fost niciodatã
în lume, cã virtutea a fost prigonitã în viaþã, ºi
cã rãsplata ei, cele mai multe ori, nu i-a venit
decât dupã moarte. [ ]
Cât trebuie, dar, sã ne fie dragã aceastã ºtiinþã
înaltã, care, las-cã ne dã o petrecere folositoare ºi

împotriva armei întregi a lui Sobieþki,
mântuitorul Vienei, toate aceste figuri, toate
aceste fapte ar merita mirarea chiar a strãinilor,
când istoria noastrã ar fi bine cunoscutã. Vroiþi,
însã, un interes de roman, varietate de întâmplãri,
episoduri patetice, tragedii care sã vã scoatã
lacrimi în ochi, grozãvii care sã vã ridice pãrul
pe cap, apoi nu voi avea trebuinþã decât sã
povestesc cruzimile ºi viaþa aventurierã a lui Vlad
Þepeº, moartea vrednicã de un principe a lui
Despot Eraclitul, domnia lui Alecsandru
Lãpuºneanu, intrarea cazacilor sub Hmelniþki în
Moldova, care singurã este o poemã întreagã,
nãvãlirile tãtarilor, tãierea lui Brîncoveanu ºi a
familiei sale, una din cele mai triste priveliºti ce
istoria universalã poate înfãþiºa, catastrofa lui
Grigorie Ghica, în care se întâlneºte tot
neprevãzutul dramei, ºi câte alte scene grozave
ºi uimitoare, câte alte întâmplãri de cel mai mare
interes chiar pentru indiferenþi.
Mihail Kogãlniceanu ajunge sã fie suspectat,
persecutat ºi închis chiar de fostul sãu protector,
domnitorul retrograd Mihail Sturdza. Dar nimic
nu-l poate opri din drumul sãu luminos. Devine
conducãtorul partidei naþionale ºi un reprezentant
de seamã al revoluþiei de la 1848 din Moldova.
mai cu seamã prin ziarul sãu Steaua Dunãrii
(1855-1859) luptã pentru Unire, considerând,
chiar de la articolul-program, cã Unirea
Principatelor este ( ) dorinþã vie ºi logicã a
marii majoritãþi a românilor. Steaua Dunãrii este
jurnalul Unirii. Prin aceasta ea nu urmeazã unei
utopii: ea apãrã numai interesul vital al patriei.
Unirea Principatelor este singurul mod în stare
de a consolida naþionalitatea românilor, de a le
da demnitate, putere ºi mijloace pentru a împlini
misia lor pe pãmântul [ ] ce li s-a dat spre
moºtenire.
Alãturi de Alexandru Ioan Cuza, M.
Kogãlniceanu participã la înfãptuirea marilor
reforme sociale, ca dezrobirea þiganilor,
îmbunãtãþirea soartei þãranilor, secularizarea
averilor mãnãstireºti, pe care le susþine ºi prin
scrierile sale istorice ºi literare. În Fiziologia
provincialului la Iaºi, pe care o publicã în 1844,
în prieteneascã întrecere cu C. Negruzzi, criticã
aspru maimuþãreala, cosmopolitismul bogaþilor,
al femeilor á la mode, al oamenilor de lume, al
tinerilor anglomani ºi exprimã o înaltã preþuire
pentru þãrãnime: Þãranii, adecã muncitorii de
pãmânt, asemene nu pot sã-mi slujeascã tipului
meu: viaþa lor este aºa de ticãloasã în privire
cu a noastrã, caracterul lor este aºa de firesc,
compãtimirea mea pentru dânºii este aºa de mare
ºi de dreaptã încât mi-aº imputa ca o nelegiuire
cea mai micã glumã ce aº putea face asupra
unei stãri de oameni asupra cãreia razimã toate
prin cetirea ei ne îndestuleazã curiozitatea cea mai
nobilã, dar ne învaþã încã a fi buni, ne mântuie de
prejudeþe, ne sporeºte ispita prin ispita veacurilor
trecute ºi ne lungeºte, cum am zice, viaþa! [ ]
Ce interes mare trebuie sã aibã istoria
naþionalã pentru noi, îmi place a crede cã ºi dvoastrã o înþelegeþi ca ºi mine. Ea ne aratã
întâmplãrile, faptele strãmoºilor noºtri, care prin
moºtenire sunt ºi a noastre. Inima mi se bate
când aud rostind numele lui Alexandru cel Bun,
lui ªtefan cel Mare, lui Mihai Viteazul; dar,
domnilor mei, ºi nu mã ruºinez a vã zice cã
aceºti bãrbaþi, pentru mine, sunt mai mult decât
Alexandru cel Mare, decât Anibal, decât Cesar;
aceºtia sunt eroii lumii, în loc cã cei dintâi sunt
eroii patriei mele; pentru mine bãtãlia de la
Rãzboieni are mai mare interes decât lupta de
la Termopile, ºi izbânzile de la Racova ºi de la
Cãlugãreni îmi par mai strãlucite decât acelea
de la Maraton ºi Salamina, pentru cã sunt
câºtigate de cãtrã români! Chiar locurile patriei
mele îmi par mai plãcute, mai frumoase decât
locurile cele mai clasice. Suceava ºi Târgoviºtea
sunt pentru mine mai mult decât Sparta ºi Atena;
Baia, un sat ca toate satele pentur strãin, pentru
român are mai mult preþ decât Corintul, pentru
cã în Baia, avanul rigã al Ungariei, Matei
Corvinul, viteazul vitejilor, craiul crailor, cum
îi zicea Sixt al IV lea, rãnit de sabia moldovanã,
fu pus în fugã, ºi uitã drumul patriei noastre.
Trebuinþa istoriei patriei ne este neapãratã
chiar pentru ocrotirea driturilor noastre împotriva
naþiilor strãine. Neavând istorie, fieºtecare popor
duºman ne-ar putea zice cuvintele d-lui Aaron:
Începutul ce ai este necunoscut, numele ce porþi
nu este al tãu, nici pãmântul pe care lãcuieºti; soarta
ta aºa a fost ca sã fii tot dupã cum eºti: leapãdã-te
de începutul tãu, schimbã-þi numele, sau priimeºte
pre acesta ce þi-l dau eu, rãdicã-te ºi du-te din
pãmântul pe care lãcuieºti, cãci nu este al tãu, ºi
nu te mai munci în zãdar, cãci tu nu poþi fi mai
bine de cum eºti. ªi, în adevãr, toate aceste
cuvinte ni s-au zis de cãtrã strãini; începutul nostru
ni s-a tãgãduit, numele ni s-a prefãcut, pãmântul
ni s-a sfãºiat, driturile ni s-au cãlcat în picioare,
numai pentru cã n-am avut conºtiinþa naþionalitãþii
noastre, numai pentru cã n-am avut pe ce sã ne
întemeiem ºi sã ne apãrãm dreptãþile.
Domnilor, când aº fi aºa de norocit sã
dezvoltez mai mult în inima d-voastrã interesul
pentru istoria patriei, m-aº fãli cã am sporit în dvoastrã ºi iubirea cãtrã patrie, ºi cã, prin urmare,
am contribuit la pãstrarea naþionalitãþii; cãci ce
poate mai mult sã ne-o pãstreze decât aceastã

sarcinile, afarã de cele folositoare ºi care ne
hrãneºte pe noi leneºii ºi trândavii oraºelor.
Lupta înflãcãratã ºi munca plinã de abnegaþie
a lui M. Kogãlniceanu se împlinesc cu toate marile
evenimente din care s-a plãmãdit statul român
modern. Vorbind la 1859 despre atitudinea lui
unionistã, el realizeazã o admirabilã autocaracterizare, în care subliniazã consecvenþa poziþiei
sale de luptãtor pentru Unire: 20 de ani mai
înainte, în 1837, în istoria Þãrilor Române am
pledat cauza Unirii. La 1840 am fondat Dacia
literarã menitã de a pregãti unirea între diferitele
ramuri ale familiei române. La 1848, ca redactor
al Dorinþelor partidei naþionale din Moldova, am
scris ca cea mai mare dorinþã o coroanã a marilor
reforme: Unirea Principatelor. La 1855 am fondat
Steaua Dunãrii, cel dintâi ziar politic pe al cãrui
steag politic era scris: Unirea. ( ) La 1856 ºi
1857, când unioniºtii erau persecutaþi în averea
ºi persoana lor, eu am fost membru activ al
Comitetului Central al Unirii din Iaºi. ªi aºa sar putea continua firul evenimentelor cruciale din
istoria modernã a românilor la care Kogãlniceanu
a participat printre cei dintâi: dezrobirea þiganilor,
împroprietãrirea þãranilor, secularizarea averilor
mãnãstireºti, Rãzboiul de Independenþã,
reorganizarea învãþãmântului public.
Dar nu numai evenimentele politice, istorice
ºi sociale sunt strâns legate de uimitoarea lui
personalitate. N-am greºi dacã am spune cã el
este, poate, primul critic român, primul care a
încercat sã înjghebeze pentru cultura neamului
sãu o doctrinã esteticã, bazatã pe principii ferme,
cu mii de rãdãcini în viaþa spiritualã a acestui
popor. Om de gust, bun cunoscãtor al literaturii
noastre ºi al trecutului istoric, orientarea sa
criticã este de o înaltã þinutã intelectualã. În
criticã, el respinge mania imitaþiilor servile ºi
tendinþele de stricare a limbii prin latinizare

exageratã ºi propune afirmarea în literaturã a
fondului naþional. Opiniile sale despre
scrierile lui Alexandrescu, Cârlova,
Alecsandri, C. Negruzzi, Heliade sunt ºi astãzi
de o mare actualitate.
A încercat ºi creaþie originalã: nuvelele Iluzii
pierdute, Trei zile din istoria Moldovei, precum
ºi un început de roman ºi câteva comedii traduse
sau prelucrate. El rãmâne unul dintre cei dintâi
ºi cei mai mari oratori ai noºtri, încercând sã
rãspundã în numeroase discursuri, unele pãstrate
integral, altele în rezumat, dar cele mai multe
pierdute, la toate evenimentele care au frãmântat
viaþa poporului nostru între 1840 ºi 1890.
Personalitate puternicã ºi multilateralã,
istoricul pe care Goga îl numea, pe bunã
dreptate, un senior al trecutului românesc,
omul care ºi-a lãsat viaþa în temeliile statului
românesc modern, intelectualul patriot, cu un
larg orizont de culturã, care nu numai a
continuat o lucrare începutã de alþii, ci a tãiat
drumuri noi în vreme cu idei eliberatoare, cu
dorinþa fierbinte de a sprijinii cultura naþionalã
ºi unitatea spiritualã a tuturor românilor,
luptãtorul pentru emanciparea celor de jos ºi
echitate socialã, omul care a fost prezent la
toate rãspântiile hotãrâtoare ale istoriei noastre
din vremea sa (revoluþia de la 1848,
împroprietãrirea þãranilor, Unirea din 1859,
Rãzboiul de Independenþã, din 1877, orientarea
culturii în spiritul tradiþiilor naþionale etc.),
omul acesta care a dominat veacul al XIX-lea
s-a stins din viaþã la 20 iunie 1891, dupã ce
într-o cuvântare academicã rãsunãtoare îºi
definise pentru totdeauna crezul în virtutea
cãruia s-a desfãºurat activitatea lui socialpoliticã ºi culturalã, o activitate care stã ca o
ctitorie la temeliile statului român modern ºi
ale culturii noastre naþionale.

istorie, care ne aratã ce am fost, de unde am venit,
ce suntem, ºi, ca regula de trei, ne descopere ºi
numãrul necunoscut, ce avem sã fim! [ ]
Negreºit cã istoria Spartei, a Atenei, a Romei,
are mai mult interes decât a noastrã pentru tot
strãinul; dintâi, pentru cã grecii ºi romanii sunt
popoarele care pânã acum rezumã civilizaþia ºi
lumea vechie; al doilea, pentru cã înrâurirea lor
încã pânã astãzi se pãstreazã asupra noastrã prin
pravilile religioase ºi civile, prin ºtiinþe, prin arte,
prin pãmânt ce le-am moºtenit de la dânºii, ºi, în
sfârºit, pentru cã toatã instrucþia clasicã a junimii
încã atãzi se razãmã pe istoria grecilor ºi
romanilor ºi, mai ales, pentru cã faptele acestor
popoare s-au scris de niºte bãrbaþi ca Tucidid, ca
Tacit, ca Tit-Livie. Subt aceste priviri, eu singur
mãrturisesc interesul universal al istoriei grece
ºi romane; dar, în ce se atinge de curajul
individual, de îndrãzneala faptelor, de statornicia
apãrãrii, de mãrinimia ºi bãrbãþia voievozilor
noºtri, cari, deºi pe un teatru strimt ºi cu mici
mijloace, au sãvârºit lucruri uriaºe, în toate
acestea, domnilor mei, mã tem de a zice cã istoria
noastrã ar fi mai jos decât istoria a oriºicãrui
popor vechiu sau nou. Lupta naþionalã a
românilor cari, mai trii veacuri, au apãrat cu sabia
creºtinãtatea împotriva tuturor puterilor
Islamismului, domnia lui Alexandru cel Bun ºi a
lui Mircea cel Bãtrân, a cãrora nume rãsunau de
la Marea Balticã pânã la porþile Bizanþiei,
strãlucitele fapte a unui ªtefan cel Mare, blânda
figurã a lui Neagoe VV., carele, ca Ludovic al
XII lea a Franþei, lãsã sfãtuiri fiului sãu cum sã
domneascã; abdicarea lui Petru ªchiopu care
preferã sã se scoboare de pe tronul Moldaviei,
decât sã plãteascã bir turcilor; chipul mãreþ, ºi
întocmai ca al lui Ahil, al lui Mihai Viteazul,
singurul voevod ce ajunse a uni pãrþile Daciei
vechi ºi a se putea intitula:Mihail, cu mila lui
Dumnezeu, Domn Valahiei, Moldaviei ºi
Transilvaniei[ ] toate aceste figuri, toate aceste
fapte, ar merita mirarea chiar ºi a strãinilor, când
istoria noastrã ar fi mai bine cunoscutã. [ ]
Pe lângã acestea, istoria româneascã mai are
un interes ºi mai universal. Patria noastrã, prin
o vrednicã de toatã jalea soartã, a fost menitã
din cea mai bãtrânã vechime sã fie teatrul
nãvãlirilor ºi a rãzboaielor strãinilor. Înaintea
veleatului creºtinesc, gãsim pre Darie, pre
Alexandru cel Mare, pre Lisimah luptându-se
cu dacii, a cãrora pãmânt l-am moºtenit noi. O
sutã de ani dupã Hristos, întâlnim pre Decebal,
cel mai însemnat rigã barbar care a fost vreodatã,
mai mãreþ, mai vrednic de a fi pe tronul Romei,

decât miºeii urmaºi a lui August. În adevãr,
acest Decebal merita atât de puþin numele de
barbar cât ºi orice alt bãrbat mare care doreºte
a-ºi civiliza þara. [ ]
În poziþia noastrã de faþã, cea întâi datorie,
cea întâi însuºire trebuie sã ne fie modestia;
almintrelea, am putea merita aceea ce zice d-l
Eliad, cã numai naþiile bancrute vorbesc
necontenit de strãmoºii lor, bunãoarã ca ºi
eugheniºtii scãpãtaþi. Sã ne scoborâm din Ercul,
dacã vom fi miºei, lumea tot miºei ne va þinea;
ºi dimpotrivã, dacã, izgonind demoralizaþia ºi
neunirea obºteascã care ne darmã spre peire, ne
vom sili cu un pas mai sigur a ne îndrepta pe
calea frãþiei, a patriotismului, a unei civilizaþii
sãnãtoase ºi nu superficiale, cum o avem, atunci
vom fi respectaþi de Europa, chiar dacã ne-am
trage din hoardele lui Gengis-Han. Aºa dar,
domnilor mei, eu nu vã voiu ascunde cã legile,
cã obiceiurile, cã limba, cã începutul nostru se
trag din romani; istoria de mult a dovedit aceste
adevãruri; dar, încã o datã vã mai spun, sunt
departe de a mãguli o manie ridicolã, vorbinduvã de faptele romanilor, ca când ar fi ale noastre;
ci voiu face ceva mai folositor: mã voiu sili a vã
îndemna, cã, dacã vroiþi sã fiþi cunoscuþi de
adevãraþi fii ai romanilor, apoi sã faceþi ºi dvoastrã ceva care sã se poatã sãmãlui cu isprãvile
poporului de lume domnitor.
Înainte de a sfârºi, daþi-mi voie, domnilor
mei, sã chem luarea voastrã aminte asupra
cursului meu. Dacã grecii au cãzut odatã subt
jugul lui Filip, ºi în urmã subt jugul romanilor,
este pentru cã au voit sã fie plateani, tebani,
ateniani, spartiaþi ºi nu heleni; tot aºa ºi strãmoºii
noºtri au vroit sã fim ardeleni, munteni, bãnãþeni,
moldoveni ºi nu români; rareori ei au vroit sã se
priveascã între dânºii ca o singurã naþie; în
neunirea lor, dar, trebuie sã vedem izvorul
tuturor nenorocirilor trecute, a cãror urme, încã
pânã astãzi, sunt vii pe pãmântul nostru. Departe
de a fi pãrtinitorul unui sintiment de urã cãtre
celelalte pãrþi a neamului meu, eu privesc ca
patria mea, toatã acea întindere de loc unde se
vorbeºte româneºte [ ]

[Din Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie
naþionalã în Academia
Mihãileanã (1843)
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Cartea universitarã Exigenþe ale dezvoltãrii economice durabile
la Editura Fundaþiei
România de Mâine

B.P. HASDEU

Emil-Cãlin DINGA

Publicisticã

Reflecþii economice. I
Fenomene cauzalitãþi
ºi comportamente
în tranziþia economiei
româneºti

Pe linia continuatã de Mihai
Eminescu ºi Nicolae Iorga, publicistica
lui Bogdan Petriceicu Hasdeu este un
patrimoniu de mândrie naþionalã,
legitimatã plurivalent prin crezul lui
de-o viaþã în destinul nostru istoric ºi în
vocaþia europeanã a statului român
naþional unitar, ca factor de civilizaþie
latinã la gurile Dunãrii, ca element de
rezistenþã în faþa poftelor imperiale, dar
ºi ca iniþiator al unor importante
demersuri continentale, de naturã
politicã, economicã ºi mai cu seamã
culturalã. Aºa se face cã în publicistica
lui Hasdeu regãsim germenii întregii
sale creaþii monumentale ºi poate cã
niciunde în lume un simplu text de
revistã n-a deschis porþile unei creaþii
atât de ample, cum a fãcut-o scrisul
cotidian al lui B.P. Hasdeu. Acoperind
domenii precum folclor, lingvisticã ºi
filologie, istorie, cronici ºi articole
literare, filosofie, educaþie, economie,
Europa ºi interesul naþional românesc,
ediþia de faþã, apãrutã în cadrul Colecþiei
Mari ziariºti români, dobândeºte
însuºirea unui esenþial instrument de
lucru, la îndemâna tineretului studios,
pentru cunoaºterea universului
hasdeean ºi, prin el, a etapei istorice de
mare complexitate, în care s-au pus
bazele României moderne. Studiul
introductiv (B.P. Hasdeu, publicistul
român cu vocaþie europeanã), semnat
de Mihai Iordãnescu, alcãtuitorul
întregii ediþii, readuce în actualitate
însuºirile fundamentale ale scrisului lui
B.P. Hasdeu, în opoziþie cu multe dintre
legendele ºi ocultele care l-au
nedreptãþit sistematic pe marele nostru
clasic de-a lungul ultimelor ºase decenii
îndeosebi.

Abordând problematica fenomenologiei
tranziþiei economiei ºi societãþii româneºti, acest
prim volum din seria de Reflecþii economice
cuprinde 3 studii empirice ºi 6 articole de opinie
pe teme de o mare actualitate. Conceputã în 2
secþiuni distincte  A. Studii empirice ºi B.
Opinii, lucrarea analizeazã cu pertinenþã
fenomene acute specifice perioadei de evoluþie
atipicã a economiei, tranziþia de la economia
de comandã la economia de piaþã.
Definind caracteristicile procesului de
tranziþie din ultimul deceniu în România,
autorul ajunge la concluzia cã acestea au condus
la apariþia unui tip specific de ºomaj, pe care-l
numeºte ºomaj de tranziþie, generat de
constrângerile tehnice  restructurãri sau chiar
închiderea unor firme. În lucrare se
argumenteazã necesitatea de a se dinamiza
modul de cuantificare a ºomajului, luându-se
în calcul ºi durata ºomajului. Pe aceastã bazã
se realizeazã o serie de analize de ordin calitativ
ale noilor indicatori dinamici propuºi de autor.
Reflecþii de larg interes cuprinde
lucrarea ºi asupra unor aspecte
metodologice privind evaziunea fiscalã,
fenomen care, în viziunea autorului,
reprezintã modalitatea prin care subiecþii
economici rãspund presiunii fiscale, atunci
când aceasta depãºeºte un anumit prag
considerat necesar pentru iniþierea ,
menþinerea ºi dezvoltarea afacerii sau a
oricãrei activitãþi.
În Secþiunea B, autorul abordeazã
fenomene de acutã actualitate, cum sunt
economia subteranã  adversar sau partener;
economia coruptibilitãþii ºi fraudei;
constrângeri ºi praguri în relansarea economiei
româneºti; þinte dezirabile ale guvernãrii în
perioada de tranziþie; blocajul financiar,
corupþie ºi coruptibilitate, formulând pãreri ºi
concluzii desprinse din cercetarea unor
asemenea fenomene.
Prin intermediul registrului tematic, prin
rigoarea ºtiinþificã a demonstraþiilor, precum
ºi prin stilul personal folosit, lucrarea se
recomandã de la sine.

Privatizarea sectorului bancar reprezintã
pilonul unei economii de piaþã eficiente ºi a
fost doritã încã din 1993. Puþini au fost cei
care au înþeles legãtura directã care existã
între economie ºi sistemul bancar. Dacã
România reuºeºte sã-ºi stabilizeze ºi sã-ºi
dezvolte economia, abia atunci se poate
vorbi cu adevãrat de rolul pozitiv pe care
l-ar putea juca bãncile ºi de potenþiala reuºitã
a privatizãrii sectorului bancar. Cele douã
exemple reuºite de privatizare în sectorul
bancar au fost Banca Românã de Dezvoltare
(BRD), în prezent BRD  Societé Generale
(numãrul patru într-un clasament al
sectorului) ºi Banc Post (numãrul opt în
sector). Ambele bãnci s-au confruntat însã
cu unele probleme legate de creditele lor
neperformante (10-11% din portofoliul total
de credite la BRD ºi 5-6% la Banc Post).
Reforma fiscalã ar trebui sã stimuleze
întreprinderile sã obþinã mai mult profit, în
condiþiile în care acestea cheltuiesc mult,
consumã mult ºi se menþin pe linia de
plutire, cu o eficienþã modestã a muncii ºi
cu o competitivitate minimã, ceea ce
explicã faptul cã profiturile lor rãmân
reduse. O mãsurã controversatã adoptatã în
domeniul fiscal a fost reprezentatã de
introducerea cotei unice, de 19%, la TVA.
Agenþii economici au contestat aceastã
decizie prin prisma faptului cã taxa pe
valoarea adãugatã ar fi trebuit sã rãmânã la
o cotã redusã, pânã la maximum 11%,
pentru produsele de bazã. În multe þãri, rata
TVA este mult mai scãzutã decât în
România: în Japonia, 3%, în Turcia, Spania
ºi Luxemburg, 12%, iar în U.E., media este
de 15%. Consecvenþi ideii de integrare în
UE, finanþiºtii români au decis ºi
modificarea sistemului de accizare, prin
introducerea monedei unice europene 
euro, ca instrument de platã a accizelor.
Din dorinþa fireascã de a limita
restituirile ilegale de TVA, în care a fost
implicat pe criterii politice, Ministerul
Finanþelor a cãzut în cealaltã extremã,
aceea de a tergiversa rambursarea TVA,
creând, prin aceasta, imense prejudicii
agenþilor economici în cauzã. Asociaþia
Oamenilor de Afaceri din România a
semnalat în repetate rânduri (ex. 11 aprilie
2001), situaþia conform cãreia Ministerul
Finanþelor percepe penalitãþi pentru neplata
impozitelor, dar nu-ºi îndeplineºte obligaþia
legalã de a returna TVA-ul; sumele blocate
astfel ating sute de mii de miliarde, punând

Mihai CERNAT

Transport rutier
- Ghid legislativ -

Conceperea
ºi elaborarea
ziarului

Dupã 1989, România a înregistrat o
intensã activitate legislativã, materializatã în
legi, ordonanþe de urgenþã ºi hotãrâri ale
Guvernului. Repertoriul legislaþiei României
 evidenþa oficialã  cuprinde, pentru perioada
22 decembrie 1989  31 decembrie 2000, în
fondul activ un numãr de 4581 acte normative,
din care 1777 legi, 378 ordonanþe ale
Guvernului, 201 ordonanþe de urgenþã ale
Guvernului ºi 2825 hotãrâri de Guvern. La
acest numãr de 4581, sunt de adãugat ºi 550
de acte normative ale administraþiei publice
centrale de specialitate, ceea ce înseamnã cã
Repertoriul legislaþiei conþine referiri, în total,
la 5131 acte normative. Evidenþa lor este
deosebit de diferitã ºi pentru specialiºti, cu atât
mai mult pentru nespecialiºti. În aceste
condiþii, utilitatea lucrãrii apãrute este
evidentã. Meritoriu este, totodatã, faptul cã,
în elaborarea acestui Ghid legislativ, autorul
nu a fãcut o simplã muncã de reproducere a
actelor normative în vigoare ºi a celor
modificatoare, ci a operat în actul de bazã toate
modificãrile ulterioare, publicând o formã
finalã a actului în vigoare, aºa cum ar trebui
sã arate dupã numeroasele intervenþii pe text
fãcute de legiuitor. Articolele ºi alineatele
modificate au fost înlocuite, specificându-se,
între paranteze, la sfârºitul articolului sau
alineatului respectiv, actul normativ care
impune aceastã modificare. Atunci când un
articol sau alineat a fost abrogat, textul original
a fost eliminat ºi s-a menþionat doar titlul
actului normativ abrogat. Lucrarea de faþã
oferã o amplã informaþie, un real sprijin tuturor
specialiºtilor din domeniul transportului rutier,
fiind prima care pune la dispoziþie întreaga
legislaþie în vigoare din acest sector. Ea se
adreseazã, totodatã, studenþilor facultãþilor de
drept, care studiazã disciplina Dreptul
Transporturilor, ajutându-i, sub raport didactic,
metodologic, sã-ºi structureze cunoºtinþele,
folosind acest autentic îndrumar legislativ.

Manual destinat studenþilor de la
facultãþile de jurnalisticã, cartea
constituie, de fapt, o încercare de a
explica în ce constã activitatea,
extrem de complexã ºi marcatã de o
responsabilitate cu multiple faþete,
destinatã fabricãrii unei publicaþii
cotidiene. Autorul porneºte de la
premisa cã elaborarea ziarului este,
mai întâi, un proces dedicat
înþelegerii importanþei, din punctul
de vedere al fiecãrei publicaþii, a
întregii producþii publicistice
realizate pentru un anumit segment
de cititori. Este dezvoltatã apoi ideea
cã expresia graficã, pe care o
dobândeºte orice publicaþie în timpul
efortului de concepere ºi elaborare
la zi, nu este altceva decât o modalitate inteligentã de punere în valoare,
printr-o esteticã proprie presei, a
ideilor jurnalistice aflate în paginile
ºi articolele ziarului. Dintr-o
asemenea perspectivã, autorul
conferã secretariatului de redacþie un
rol cheie în scoaterea fiecãrei ediþii.
El insistã, de asemenea, asupra a ceea
ce se înþelege prin creativitate
jurnalisticã, pusã în evidenþã atât de
sinteza redacþionalã, cât ºi de cea
secretarialã, completate cu date
legate de designul ziaristic ºi, în
final, cu elemente esenþiale despre
managementul de presã.

probleme foarte mari în asigurarea finanþãrii
diverselor proiecte sociale ºi în plata salariilor.
Într-o primã etapã, au fost elaborate douã
proiecte de legi, privind regimul accizelor ºi
privind regimul TVA. Proiectul de lege privind
TVA nu prevede modificãri de cote,
urmãrindu-se unificarea celor 400 acte
normative în domeniu. Faptul cã, începând din
1992, s-au adoptat atâtea reglementãri pentru
accize ºi TVA a creat nu numai o dãunãtoare
instabilitate fiscalã, ci, a provocat multe
disfuncþionalitãþi în mecanismul de încasare a
impozitelor ºi taxelor.
O mare atenþie se acordã modalitãþilor
de rambursare a TVA, astfel încât
operaþiunea sã nu dureze mai mult de 30 de
zile, ceea ce reprezintã încã un vis pentru
beneficiarii cotelor respective. Se
preconizeazã includerea în TVA a unor taxe,
precum cea perceputã pentru fondul special
al drumurilor. Se opereazã ºi scutiri, în
special pentru liberi profesioniºti, mãrindu-

Reforma fiscalã

Mãsuri controversate,
legislaþie instabilã
Prof.univ.dr. Emilian M. DOBRESCU
fiscalitatea nu trebuie sã fie neutrã. Adicã,
nu poate sã fie aceeaºi ºi faþã de cel ce poate
sã-ºi cumpere ºi pâine ºi bijuterii, ºi faþã
de cel care nu poate sã-ºi cumpere nici
mãcar pâine.
Ministerul Finanþelor Publice lucreazã
pentru unificarea legislaþiei fiscale în vederea
simplificãrii acesteia, urmând ca în acest an
sã fie elaborat Codul fiscal ºi Codul de
procedurã fiscalã. Este necesarã unificarea
reglementãrilor fiscale pentru a nu mai apãrea
alte legi, iniþiate de alte instituþii, care sã
conþinã prevederi fiscale. Cele mai multe
hotãrâri de guvern sunt în domeniul fiscal.
Ideea este de a reduce taxele ºi impozitele,
pentru a micºora economia subteranã, a spus
primul-ministru Adrian Nãstase, care a mai
arãtat cã o acþiune în zona fiscalitãþii, condusã
într-un mod iresponsabil, ar putea crea

se plafonul de la 50 milioane lei la 150
milioane lei cifrã de afaceri. În ceea ce
priveºte Legea accizelor, se urmãreºte
stabilirea lor în lei (spre deosebire de situaþia
actualã, când se calculeazã în euro) ºi vor fi
corelate trimestrial cu rata inflaþiei. Se
redefinesc produsele ºi grupele de produse
care intrã sub incidenþa regimului accizelor,
prin adoptarea reglementãrilor în vigoare în
þãrile membre UE. Se acþioneazã pentru
eliminarea dublei impozitãri care se aplicã,
în prezent, produselor petroliere. Ca ºi în
cazul TVA, se reevalueazã sistemul scutirilor
ºi cel de acordare a unor facilitãþi. În ambele
domenii  accize ºi TVA  se înãspresc
sancþiunile pentru încãlcarea prevederilor
legale, urmãrindu-se  ºi pe aceastã cale 
întãrirea disciplinei bugetare.
Investiþiile strãine totale în România se
ridicau, la sfârºitul lui septembrie 2000, la

7,02 miliarde dolari SUA. Din aceastã
sumã, 4,9 miliarde dolari SUA reprezenta
participarea la capitalul societãþilor
comerciale, iar 2,12 miliarde  volumul de
investiþii în valutã angajat în contractele de
privatizare încheiate de FPS în perioada
ianuarie 1993  august 2000. Numãrul
societãþilor comerciale cu capital strãin
înfiinþate se ridica la 77.723, alte 144
societãþi fiind beneficiare ale unor investiþii
din partea cumpãrãtorilor strãini. Franþa
ocupã, în continuare, primul loc la
clasamentul dupã volumul investiþiilor în
þara noastrã, valoarea totalã a investiþiilor
franceze ridicându-se la 792,5 milioane
dolari SUA. Pe locurile urmãtoare se
situeazã Germania, cu 734,7 milioane
dolari SUA, Olanda, cu 697,8 milioane
dolari ºi SUA, cu 660,4 milioane dolari.
Dintre cele mai mari companii cu aport
strãin în România se pot menþiona: Daewoo
Automobile România, operatorii de
telefonie mobilã Mobil Rom ºi Mobifon,
Shell România (companie cu capital privat
strãin), Unilever, Romtelecom, Coca-Cola.
Atragerea investitorilor de portofoliu în
România a fost un proces greu ºi anevoios,
iar statisticile aratã clar cã ne aflãm pe
ultimul loc între þãrile Europei Centrale ºi
de Est ºi la acest indicator. În timp ce, la
nivelul anului 2000, Polonia contabiliza
1.500 miliarde dolari SUA, în România
investiþiile de portofoliu erau de doar 100
milioane dolari SUA. Cu valoarea de 7
miliarde dolari SUA a capitalului strãin
investit în perioada 1990-1999, România
se claseazã pe locul al patrulea ca volum al
investiþiilor strãine atrase pe ansamblul
þãrilor candidate la aderarea la UE, la mare
distanþã însã de ocupantele primelor trei
locuri: Polonia, cu 37 miliarde dolari SUA;
Ungaria, cu 20 miliarde dolari SUA ºi
Cehia, cu 16 miliarde dolari SUA. În timp
ce în Ungaria au fost investiþi cca 1.000
dolari SUA pe locuitor, în Republica Cehã
 cca 550 dolari SUA pe locuitor, în
România au fost investiþi cca 290 dolari
SUA pe locuitor. Sectoarele economiei care
au atras cele mai multe investiþii strãine
sunt: industria extractivã, prelucrãtoare,
construcþii de maºini, utilaje ºi echipamente
(împreunã având o pondere de 26%),
serviciile (24%), agricultura ºi industria
alimentarã (16%), comerþul cu ridicata
(17%), comerþul cu amãnuntul (8%),
transporturile ºi construcþiile (câte 2,5%),
turismul (1%).
Evident, o mai mare stabilitate
legislativã ar atrage mai mulþi investitori
de portofoliu în România.

Mituri ºi concepte ºtiinþifice
*
în perimetrul politicii economice
Prof. univ. dr. Victor STOICA,
Asistent univ. drd. Eduard IONESCU
Consecinþele intervenþiei statului în
economie
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societãþile respective în incapacitate de
platã. Facilitatea privind TVA zero pentru
exporturi devine astfel o piedicã, pentru
cã agenþii exportatori trebuie sã aºtepte luni
ºi chiar ani de zile pentru a încasa sumele
cuvenite din recuperarea TVA. Pe de altã
parte, dupã cum semnala reputatul analist
economic, fost ministru al economiei, Ilie
ªerbãnescu, tratamentul fiscal egal faþã de
oricare sector, faþã de oricare produs, este
un lux costisitor. pentru a realiza acest
model capitalist, s-a impus dublarea cotei
de TVA la alimentele esenþiale, precum ºi
majorarea acesteia de la 0% la 19%, în
cazul energiei termice ºi electrice casnice.
Cota unicã de TVA este o realitate pe care
doar þãri cu un înalt nivel de dezvoltare ºio pot permite: pentru simplul fapt cã doar
în acestea se ajunge, graþie veniturilor
ridicate, sã nu se resimtã dramatic cã pâinea
ºi bijuteriile sunt impozabile în consum la
fel. În þãri sãrace, precum România,

⇒ ªomajul
ªomajul provine din faptul cã un
lucrãtor potenþial ºi un angajator
potenþial nu ajung sã se punã de acord.1
Astfel, dacã luãm în seamã faptul cã, fie
condiþiile oferite de angajatori nu-i
satisfac pe lucrãtori, fie condiþiile dorite
de lucrãtori nu sunt rentabile pentru
angajatori, rezultã cã ºomajul nu este o
fatalitate inexplicabilã, nu este produsul
unei mecanici globale implacabile, ci este
rezultatul deciziilor umane într-un mediu
economic dat. Ameliorarea acestui mediu
este în atribuþiile statului2 care trebuie sã
îmbunãtãþeascã, pe de o parte activitatea
antreprenorialã, pentru cã, acolo unde nu
existã întreprinzãtori nu existã salariaþi
iar, pe de altã parte, sã favorizeze
libertatea contractualã, deoarece
ºomajul este rezultatul unei situaþii în
care numeroase contracte de muncã nu
pot fi semnate, de exemplu, datoritã
edictãrii salariului minim pe economie,
la care ne vom referi în continuare.
⇒ Salariul minim pe economie
Din purã demagogie, guvernul a mãrit
salariul minim pe economie mai rapid
decât ar fi posibilã creºterea productivitãþii
în majoritatea întreprinderilor. Cei mai
afectaþi sunt ºomerii tineri deoarece, dacã
un tânãr s-ar putea angaja cu un salariu
mai mic decât cel minim decretat, el ar
avea ºansa sã se profesionalizeze, sã-ºi
sporeascã, cu timpul, productivitatea,
astfel încât, în multe cazuri, într-o anumitã
perioadã de timp, el ar putea obþine un
salariu mai ridicat decât faimosul salariu
minim care este o veritabilã barierã la
intrarea pe piaþa muncii. Salariul minim
este o monstruoasã maºinã de a crea
sãrãcie ºi excludere Salariul minim
se bazeazã, în fapt, pe acea idee,
moºtenitã din romantismul revoluþionar, cã un angajator este, cu necesitate,
un exploatator ºi cã el trebuie forþat sã
plãteascã un salariu decent.3
Aºadar, salariul minim împiedicã adaptarea continuã a capacitãþilor umane la
remunerare, omoarã viitorul, fãrã a mai
pune la socotealã inevitabilitatea favorizãrii
muncii la negru. ªi, ca sã o citãm pe Margaret Thatcher: cea mai bunã politicã de
utilizare a forþei de muncã este de a nu avea
nici una!

* (Vezi Opinia naþionalã nr. 328)

⇒ Monopolul baterii de monedã
În domeniul monedei economiºtii
liberali s-au situat pe trei poziþii distincte
pe care le sintetizãm în continuare.
Milton Friedman este susþinãtorul
unei reguli de emisiune automatã, potrivit
cãreia autoritãþile monetare anunþã dinainte
rata de creºtere a masei monetare ºi se
angajeazã sã o menþinã, precum ºi a
existenþei unei rate de schimb flotante între
monedele naþionale.
Jacque Rueff considerã cã este
necesarã reîntoarcerea la etalonul aur,
respectiv la asumarea, de cãtre banca
centralã, a angajamentului de a converti la
un preþ fix propria sa monedã naþionalã
contra aur.
Friedrich A. Hayek susþine
denaþionalizarea monedei, adicã
sfârºitul monopolului public asupra
creaþiei monetare ºi, deci, libertatea de
intrare pe piaþa monedei pentru
producãtorii ºi utilizatorii privaþi. Cu
alte cuvinte, el preconizeazã instaurarea
concurenþei
pentru
producþia
monedelor, asemãnãtor producþiei
oricãrui alt bun.
Sã observãm cã nu este nimic liberal
într-un sistem în care preþurile variazã
între monede care sunt produsul
intervenþiei statului. Un sistem monetar
nu este liberal ºi, prin urmare, nici
optimal, dacã existã rate de schimb
flotante între monedele care sunt produse
de monopolurile publice ºi care
beneficiazã de privilegii particulare (de
exemplu, cursul forþat ºi controlul
schimburilor). Pentru ca monedele sã
rãspundã optimal nevoilor utilizatorilor
lor trebuie sã existe libertatea de intrare
pe piaþa monedei, respectiv sã înceteze
acordarea, de cãtre stat, a monopolurilor
bãncilor centrale. Trebuie privatizatã
moneda.
⇒ Sursã de instabilitate economicã
Politica
de
stabilizare
macroeconomicã este una dintre sarcinile
esenþiale ale Statului ºi una dintre
justificãrile majore ale existenþei lui. În
realitate, politica de stabilizare economicã
este inutilã, pentru cã stabilizarea s-ar
putea face mai bine într-o economie a
laisser-fair-ului, cu condiþia ca deciziile
sã fie luate de persoane responsabile.
De ce spunem cã statul este o sursã de
instabilitate economicã?
Sã evocãm triunghiul magic al
politicii economice:
Deplina utilizare a forþei de
muncã. Am vãzut pânã acum cã deplina

ocupare nu poate fi obþinutã decât prin
reîntoarcerea la libertatea contractualã pe
piaþa muncii ºi nu printr-o oarecare
politicã de ocupare sau de manipulare a
cererii
globale.
Absenþa inflaþiei. Inflaþia este produsul
unei creaþii monetare în exces ºi ea rezultã
din intervenþionismul statal. Aºa, dupã cum
ºtim, eºecul întreprinderilor publice
constituie un fenomen universal ºi inteligibil
(deoarece ele conduc la scãderea
responsabilitãþii), tot aºa întreprinderile
publice de producere a monedei produc
monede proaste.
Atunci când o politicã monetarã este prea
expansionistã ea este inflaþionistã; nici nu
s-ar pune problema nevoii de politicã de
stabilizare monetarã dacã statul nu ar crea
instabilitate monetarã!
Echilibrul extern. În speþã, este vorba
despre echilibrul balanþei de plãþi. Atunci
când o þarã se aflã în regim de schimburi
fixe, ea nu poate sã facã o politicã monetarã
independentã. Dacã, cu toate acestea,
autoritãþile monetare încearcã sã facã o
politicã monetarã mai expansionistã decât
cea a partenerilor ei, rezultã ieºiri de monedã
care se numesc deficit al balanþei de plãþi.
Se încearcã atunci sã se modifice balanþa de
plãþi, instaurându-se controale ale
schimbului, drepturi de vamã ºi alte mãsuri
contrare libertãþii schimburilor. Singura
soluþie constã din a pune în armonie politica
de schimb ºi politica monetarã, fie
abandonând pretenþia de a practica o politicã
monetarã, fie abandonând pretenþia de a
menþine rate de schimb fixe. Aceasta

înseamnã cã statul nu trebuie sã
practice politici economice, ci sã se
abþinã de a o face.4
*
Cetãþenii statelor moderne trãiesc sub
ameninþarea constantã a arbitrariului
statal ºi nu existã un mai mare risc. Ceea
ce trebuie sã impunem în domeniul
relaþiilor private este ordinea
contractului, adicã un dublu angajament
între persoane proprietare ºi responsabile.
A trece de la contractul voluntar dintre
proprietarii legitimi la constrângerea
statalã înseamnã a trece de la civilizaþie
la barbarie.
1
Sã nu uitãm însã nici faptul cã ºomajul
nu îºi are sursa în suprimarea locurilor de
muncã, ci în faptul cã nu se creeazã suficiente
noi locuri de muncã, deoarece sistemul de
incitare la angajare este nãruit de reglementãri
ºi fiscalitate. Legislaþia pretinsã cã protejeazã
lucrãtorii descurajeazã crearea de locuri de
muncã. Sistemul fiscal ºi social actual, care
pedepseºte în proporþii neobiºnuite crearea de
valoare, datoratã unui schimb contractual dintre
un angajator ºi un salariat, este un fenomen
esenþial în descurajarea ocupãrii.
2
Creºterea ºomajului se explicã, în mod
esenþial, prin intervenþia statului în contractul
de muncã, îndeosebi prin determinarea directã
a costului muncii (cazul salariului minim) sau
prin creºterea voluntaristã a salariului indirect
care modificã structura costului muncii dintre
salariul direct ºi salariul indirect, ceea ce
distruge incitaþiile productive ºi provoacã
ºomaj.
3
Idem, p. 417.
4
Idem, p. 436.
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L a tvRM:

Redactor prezentator: Bianca MOISESCU

ªtiri din
þarã ºi din
într
eaga
întreaga
lume
pentr
u
pentru
cele mai
lar
gi
largi
categorii
de
telespectatori

Programul

La tvRM

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
Luni

11 martie 2002
6:00 Matinal
- Informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri
ºi muzicã
10:00 Drept civil (9)
11:00 Bazele contabilitãþii (17)
11:30 Psihologia educaþiei (9)
12:00 Lingvisticã generalã (1)
13:00 Economie politicã (18)
14:00 ªtiri
14:15 Dreptul muncii (10)
15:30 Maeºtrii artei ºi culturii româneºti:
George Zaharescu (r)
18:00 Orizonturi economice. Recensãmântul populaþiei ºi al locuinþelor
19:00 Automobilele. Documentar
19:25 Din folclorul românesc
19:55 Lecþia de englezã (1) (Not yet but soon)
20:30 Actualitãþi
21:15 Sportul la ora adevãrului  talk-show
pe probleme de sport
22:30 Ora de românã (r)
23:00 În atelierul de creaþie: Dan Tãrchilã (r)
23:55 Program muzical nocturn

Vineri

15 martie 2002
6:00 Matinal
- Informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri
ºi muzicã
10:00 Drept penal  partea specialã (10)
11:10 Statisticã economicã (11)
11:35 Anatomie funcþionalã (2)
12:30 Literaturã englezã (3)
13:00 Istoria economicã a României (6)
13:25 Sisteme logice (3)
14:00 ªtiri
14:15 Drept penal (6)
14:45 Istorie ºi civilizaþie francezã (2)
15:20 Lingvisticã generalã (3)
16:00 Muzica pentru toþi. Portret de interpret: Liana Lungu (r)
17:00 Patrimoniul cultural al umanitãþii.
Documentar
18:00 Dicþionar economic: Impozitul pe
venitul global (2)
18:30 Dialog juridic. Consultaþii juridice
cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu
19:00 Lumea în clipa 2000. Adio libertãþi!
20.00 Din folclorul românesc
20:30 Actualitãþi
21:15 Muzicã popularã
21:45 Societatea româneascã  încotro? (4) (r)
22:15 Orizonturi economice. Surse ale dezvoltãrii durabile a economiei româneºti (3) (r)
23:15 Program muzical nocturn

Marþi

Miercuri

Joi

12 martie 2002

13 martie 2002

14 martie 2002

6:00 Matinal
- Informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri
ºi muzicã
10:00 Drept roman (25)
10:30 Istoria economicã a României (5)
11:05 Literaturã strãinã (1)
11:35 Anatomie funcþionalã (1)
12:35 Limba francezã  curs practic (4)
13:00 Sisteme logice (1)
14:00 ªtiri
14:15 Dreptul muncii (11)
15:25 Limba latinã (5)
15:55 Club internaþional. Maroc (r)
17:55 Orizonturi economice. Surse ale
dezvoltãrii durabile a economiei
româneºti (3)
18:55 Litera ºi spiritul legii. Sistemul fiscal
dupã 11 ani de tranziþie (r)
19:55 Pro Diplomaþia: Diplomaþia ºi
drepturile omului (1)
20:30 Actualitãþi
21:15 Jazz
21:45 Lumea sporturilor. ªcoala campionilor  Clubul sportiv ºcolar TriumfBucureºti. Info-sport (r)
22:45 Program muzical nocturn

6:00 Matinal
- Informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri
ºi muzicã
10:00 Drept penal (5)
10:30 Literaturã englezã (2)
10:55 Teoria comunicãrii (3)
11:35 Biroticã (5)
12:05 Istoria economicã a României (5)
12:35 Limba francezã contemporanã (1)
13:30 Bazele informaticii (17)
14:00 ªtiri
14:15 Drept constituþional (11)
14:45 Istoria literaturii române (2)
15:10 Geografie economicã mondialã (2)
15:40 Lingvisticã generalã (2)
16:30 Psihologia educaþiei (10)
17:00 În slujba adevãrului (r)
18:00 Orizonturi economice. Impactul
investiþiilor strãine asupra economiei româneºti
19:00 Asistenþa socialã. Documentar
19:35 Din folclorul românesc
20:30 Actualitãþi
21:15 Cultura americanã. Documentar
21:45 Lumea sporturilor. Maratonul lumii
22:45 Program muzical nocturn

6:00 Matinal
- Informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri
ºi muzicã
10:00 Drept penal  partea specialã (9)
11:15 Limba latinã (6)
11:50 Geografie economicã mondialã (3)
12:55 Istorie ºi civilizaþie francezã (1)
13:25 Metode ºi tehnici de cercetare în
sociologie (2)
14:00 ªtiri
14:15 Drept civil (10)
15:10 Limba francezã contemporanã (2)
15:40 Bazele contabilitãþii (18)
16:05 Sisteme logice (2)
16:35 Teoria comunicãrii (3)
17:25 Cultura ºi civilizaþia hispanicã (2)
18:00 Melodii populare româneºti
18:30 Cãlãtor prin peºteri gorjene. Documentar
19:00 Sãnãtate pentru toþi: Institutul de seruri ºi vaccinuri Ion Cantacuzino
19:30 Societatea româneascã  încotro? (4)
20:00 Piese concertante
20:30 Actualitãþi
21:15 Un campion mondial în Studioul tvRM
 Leonard Doroftei (r)
22:20 Universitaria. Literatura românã la
început de mileniu
22:45 Orizonturi economice. Recensãmântul populaþiei ºi al locuinþelor (r)
23:50 Program muzical nocturn

Duminicã

16:05 Muzicã pentru toþi  studenþi in-

Sâmbãtã

16 martie 2002
6:00 Matinal
- Informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, interviuri ºi muzicã
9:00 Ora de românã
9:35 Universitaria. Biblioteca ºi Universitatea. Convorbire cu Gh.Buluþã.
10:00 Atelier studenþesc: Studenþia profesorilor noºtri  convorbire cu Ion
Bucheru
10:30 Dicþionar economic. Impozitul pe
venitul global (2) (r)
11:00 Lecþia de englezã (r)
11:30 Puncte cardinale - talk-show de analizã-comentariu a ultimelor evenimente din politica internaþionalã ºi
româneascã
12:30 Ora de muzicã. În vizitã la Liceul de
muzicã Dinu Lipatti (3)
13:30 Litera ºi spiritul legii: Impactul social
al legii. Talk-show de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
14:30 Filosofie ºi culturã: Lucian Blaga 
filosof al culturii ºi al istoriei
15:30 Din folclorul românesc
16:00 În slujba adevãrului  talk-show de
Petre Buneci
17:00 Lumea sporturilor. Glorii ale sportului românesc: Mihaela Peneº 
campioanã olimpicã la 17ani
18:00 Muzica pentru toþi. Portret de interpret: Aneta Stan
19:00 Opera din Pekin. Documentar
19:35 Armonii celeste
20:30 Actualitãþi
21:00 Dezbateri culturale. Obiceiuri de
primãvarã
21:55 Pro Diplomaþia: Diplomaþia ºi drepturile omului (1) (r)
22:30 Orizonturi economice. Impactul investiþiilor strãine asupra economiei
româneºti (r)
23:30 Program muzical nocturn

17 martie 2002

terpreþi

6:00 Matinal
- Informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, interviuri ºi muzicã
8:00 Sãnãtate pentru toþi. Institutul de seruri ºi vaccinuri Ion Cantacuzino (r)

17:00 Lumea sporturilor: ªcoala campionilor  Clubul sportiv ºcolar Triumf (2)
18:00 Maeºtrii artei ºi culturii româneºti:
Ludovic Spiess

13:00 Muzicã popularã cu Ionuþ Sidãu.
13:30 Club internaþional: Suedia
15:30 Idei în dezbatere. Istoria reformei
învãþãmântului românesc (8) (r)

Opinia

naþionalã

Telefoane:
410.39.11 ºi
410.39.13,
interioare:
117, 122
Fax:
411.33.84

de studenþi
21:30 Calendar literar. Ion Creangã;
Al.Davila: Vlaicu Vodã  100 de ani

12:00 Lumea în clipa 2000: Adio libertãþi (r)

Engleza nu este o limbã grea,
dar ea va deveni ºi mai uºoarã
dacã veþi urmãri

Not yet but soon

În fiecare LUNI la ora 19,30 ºi în reluare SÂMBÃTÃ la ora 11,00

21:00 Lieduri ºi arii din opere interpretate

11:25 Din folclorul românesc

Pentru urmãtoarele emisiuni ale Departamentului economic, aºteptãm
propunerile ºi sugestiile dv. la telefon 334.99.93 fax. 334.49.50. Scrieþi-ne
pe adresa: Televiziunea România de Mâine, Departamentul economic 
ªos. Berceni nr. 24, sector 4, Bucureºti.

muzicã Dinu Lipatti (3) (r)

9:05 Corsica. Documentar

mentar

Luni, 11 martie orele 18,00: Orizonturi economice. Recensãmântul
populaþiei ºi al locuinþelor. Invitatul emisiunii: prof. univ.
dr. Ion Pãcuraru, secretar general al Societãþii Române de
Statisticã. Realizatorii emisiunii: prof. univ. dr. Victor
Axenciuc, lector univ. dr. Eugen Ghiorghiþã, împreunã cu
distinsul invitat vã vor da toate informaþiile privitoare la
eveniment.
Marþi, 12 martie orele 17,55: Orizonturi economice. Surse ale
dezvoltãrii durabile a economiei româneºti (III). Invitaþi:
prof. univ. dr. Gh. Rãboacã, conf. univ. dr. Ovidiu Ioan
Naneº. Moderator: prof. univ. dr. C-tin Mecu. Realizatori:
prof. univ. dr. Victor Axenciuc ºi dr. Stela Cristea.
Miercuri, 13 martie orele 18,00: Orizonturi economice. Impactul
investiþiilor strãine asupra economiei româneºti. Invitat:
prof. univ. dr. Costea Munteanu ºi dr. Voicu Boºcaiu.
Realizator: prof. univ. dr. Constantin Mecu.
Vineri, 15 martie orele 18,00: Dicþionar economic. Impozitul pe
venitul global (2). Invitat: prof. univ. dr. Marin Dumitru.
Realizator: lect. univ. dr. Eugen Ghiorghiþã.

23:00 Ora de muzicã. În vizitã la Liceul de

20:30 Actualitãþi

10:50 Simbolul eternitãþii în China. Docu-

Orizonturi
economice

Cursul de limba englezã pentru începãtori  ºi nu numai  prezentat de
asistentul universitar Doru Enache, pe postul nostru de televiziune.
Abordând o formulã ineditã, aceea a asociaþiilor, aceste lecþii de limba
englezã vã vor purta pas cu pas, din aproape în aproape, pe drumul învãþãrii
acestei frumoase (ºi foarte utile astãzi) limbi.
Explicaþiile amãnunþite ale tuturor problemelor întâlnite (fonetica,
vocabular, morfologie, sintaxã), cu un accent deosebit pe înþelegerea
pronunþiei corecte a cuvintelor, vã vor duce spre asimilarea ºi stãpânirea
unei limbi de largã circulaþie.
Vã veþi întâlni pe parcursul lecþiilor cu mari actori americani în secvenþe
din filme celebre, cu cântãreþii preferaþi ºi cu îndrãgite personaje de desen
animat.

8:30 Dialog juridic (r)
9:55 Corrot - natura în atelier. Documentar

Un nou ciclu de emisiuni

de la premierã
22:00 Puncte cardinale (r)

24:00 Program muzical nocturn
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Recentul incendiu devastator de la Muzeul Satului din
Bucureºti a resuscitat întreaga problematicã a patrimoniului
cultural românesc, vitregit deopotrivã legislativ, financiar ºi
organizatoric, în ciuda frecventelor semnale de alarmã trase de
forurile interne ºi de cele internaþionale. Întreaga opinie publicã
a vãzut, cu groazã, cum focul declanºat la Muzeul Satului  a
câta oarã în ultimii zece ani?  a anihilat rapid 17 case de o mare
valoare etnograficã ºi alte dependinþe cu numeroase piese
culturale unicat, dar lipsite de apãrare împotriva incendiilor ºi 
vai!  fãrã putinþa de a fi integral refãcute, pentru cã lipsesc nu
numai mijloacele financiare, ci ºi unii dintre meºterii populari
specifici zonelor sinistrate, singurii autorizaþi, prin puterea
tradiþiei, sã intervinã aici.
Incendiul a creat panicã, pagube incomensurabile ºi a
cutremurat sufletul celor pentru care spiritualitatea româneascã
nu poate fi înþeleasã, necum dezvoltatã în noul mileniu fãrã
conºtiinþa rãdãcinilor ei ancestrale în puterea de credinþã, de creaþie
ºi de sacrificiu a þãranului român. Aºa se ºi explicã faptul cã,
aparent paradoxal, tocmai un asemenea incendiu a solidarizat
conºtiinþa naþionalã ºi i-a conferit acea exemplarã hotãrâre de
rezistenþã, de împotrivire la rãu ºi de însumare a eforturilor în
numele salvãrii unui simbol naþional. Pentru cã, preþ de câteva
zile cu o asemenea intensitate, Muzeul Satului din Bucureºti a
fost resimþit drept unul dintre marile noastre simboluri naþionale.
ªi aºa va rãmâne, sperãm, în viitor.
Consiliul Naþional al Bisericii Ortodoxe, în frunte cu
Patriarhul Teoctist, Ministerul Culturii ºi Cultelor, numeroase
instituþii de învãþãmânt preuniversitar ºi superior, teatre, firme
comerciale de stat ºi particulare, pânã la nenumãraþii cetãþeni de
rând, de la elevi la pensionari, s-au regãsit în hotãrârea
nezdruncinatã de a reface Muzeul Satului. A rãmas ca o efigie
istoricã imaginea acelui bãtrân care dorea ca din modesta lui
donaþie bãneascã de pensionar sã poatã reface mãcar o ºindrilã
pe acoperiºul caselor mistuite de foc.
Dar hotãrâtoare nu este doar combaterea, ci
PREÎNTÂMPINAREA unor asemenea dezastre. Iar la acest capitol
al profilaxiei sunt foarte multe de fãcut ºi, mai ales, de îndreptat.
Legislaþia româneascã în acest domeniu a fost spartã prin acea
hotãrâre neghioabã care a dus, în urmã cu aproape 13 ani, la
deschiderea graniþelor pentru sustragerea ºi înstrãinarea unei bune
pãrþi din patrimoniul cultural românesc. ªi aºa a rãmas pânã astãzi
ºi tocmai la adãpostul erorilor de acest gen continuã sã se risipeascã
patrimoniul cultural naþional.
Recentul Raport al Poliþiei pe anul 2001 a fost primit cu ºi
mai mare îngrijorare decât cele din anii precedenþi, tocmai
pentru faptul cã el concretizeazã amploarea fãrã precedent a
fenomenului infracþional în domeniul patrimoniului cultural,
profesionalizarea autorilor de astfel de infracþiuni ºi a
traficanþilor, constituirea lor în reþele organizate care, în multe
cazuri, acþioneazã la comanda unor colecþionari români sau
strãini. Cu alte cuvinte, obiectele de patrimoniu cultural
românesc se furã pe rupte, se furã în stil mafiot, astfel încât la
preþul pierderilor rezultate din valorile înstrãinate, adesea peste
graniþã, se adaugã distrugerile incomensurabile care premerg
aceste sustrageri. De la cele 19 infracþiuni rezolvate de poliþie
în anul 2000 s-a ajuns la 257 cauze rezolvate în anul 2001,
dar au rãmas în lucru un numãr de alte 454 cauze la sfârºitul
anului 2001. Se furã tablouri celebre din muzee ºi din colecþii
particulare, se furã odoare de aur ºi argint, precum ºi icoane ºi
alte obiecte de cult din biserici, se furã monede antice, piese
strãvechi de ceramicã ºi se distrug, pânã la dispariþie, prin
sãpãturi neautorizate, ºantiere arheologice de o valoare
inestimabilã în Europa ºi în lume. Poliþia de Frontierã a raportat
pentru anul 2001 descoperirea unui numãr de peste 2000 obiecte
de patrimoniu care urmau sã fie scoase ilegal din þarã.
În plus, condiþiile climatice ºi geologice din România sunt de
aºa naturã încât, dintre cele 20.615 monumente înscrise în Lista
Monumentelor Istorice, peste 25 la sutã dintre ele necesitã lucrãri
de INTERVENÞIE URGENTÃ, sub aspectul conservãrii, protecþiei
ºi consolidãrii. Concomitent cu toate aceste distrugeri, s-a amplificat,
fãrã precedent, numãrul falsurilor de pe piaþa obiectelor de artã ºi
aceasta cu complicitatea unor experþi. De altminteri, foarte
îngrijorãtor este tocmai faptul cã toate aceste distrugeri
nerecuperabile sunt produse de cãtre sau cu concursul unor persoane
specializate, de la restauratori ºi comercianþi ai bunurilor de
patrimoniu la cãutãtori de comori, înzestraþi cu mijloace foarte
performante (ºi foarte distrugãtoare) de detecþie a metalelor.
Tocmai de aceea impresioneazã profund solidaritatea celor care
au sãrit în apãrarea Muzeului Satului. Ei ne reamintesc un adevãr
aproape uitat: marile legi, marile hotãrâri ºi marile elanuri sunt
cele care vin de jos în sus pentru cã, chiar dacã nu întind ramuri
atotcuprinzãtoare, în schimb prind rãdãcini adânci care rezistã
tuturor furtunilor. Sã le urmãm exemplul întru conservarea tuturor
simbolurilor noastre naþionale !

Mihai IORDÃNESCU

Din Apelul adresat Parlamentului României
de participanþii la Colocviul Protejarea patrimoniului cultural
naþional, organizat de Academia de Culturã Naþionalã Dimitrie Gusti
din cadrul Fundaþiei România de Mâine:

1995

... relevând rolul instituþiilor statului, al ºcolii, bisericii ºi al familiei în educarea tinerei generaþii, în
scopul cunoaºterii ºi preþuirii moºtenirii culturale, spre a o transmite întreagã ºi îmbogãþitã urmaºilor;
constatând cã toate statele Europei, pe baza documentelor internaþionale, au adoptat severe mãsuri
legislative, administrative, logistice, de inventariere ºi protejare a principalelor valori mobile ºi imobile de
patrimoniu material ºi spiritual al naþiunilor, determinând o solidã atitudine civicã faþã de simbolurile ºi
modelele culturale de identitate naþionalã;
îngrijoraþi de recrudescenþa ºi gravitatea agresiunilor ideologice, morale ºi fizice la adresa valorilor
naþionale, precum ºi a fenomenelor de distrugere ºi înstrãinare ilegalã a bunurilor de patrimoniu; ...
adresãm un APEL Parlamentului României pentru:
1. Discutarea ºi aprobarea, în regim de urgenþã, a Legii protecþiei patrimoniului naþional ºi a Legii
Arhivelor, care sã prevadã, mai cu seamã, locul, rolul ºi obligaþiile instituþiilor, specialiºtilor ºi cetãþenilor,
instrumentele ºi mãsurile de evaluare ºi protecþie a moºtenirii noastre culturale.
2. Constituirea, sub egida Parlamentului, a unui Consiliu privind protecþia patrimoniului naþional ...

28 noiembrie 1995

