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Agricultura
este punctul de sprijineste punctul de sprijineste punctul de sprijineste punctul de sprijineste punctul de sprijin
al relansãrii economiceal relansãrii economiceal relansãrii economiceal relansãrii economiceal relansãrii economice

Agricultura este cea mai veche ºi cea
mai mare întreprindere de producþie de pe
glob ºi � de ce nu? � din þara noastrã.

În fond, agricultura nu este altceva decât
o conlucrare a omului cu soarele. Fotosinteza
este procesul de bazã care întreþine viaþa pe
pãmânt. Prin fotosintezã cuantele de energie
ce vin de la soare sunt transformate în energie
chimicã, sub formã de hidraþi de carbon,
lipide, proteine, vitamine, enzime etc.

Potenþând procesul de fotosintezã prin
mãsuri tehnologice, soiuri cu potenþial genetic
de producþie ridicat, îngrãºãminte, irigaþii,
tratamente fitosanitare, producþia agricolã la
unitatea de suprafaþã se poate dubla.

Problemele actuale ale agriculturii sunt
de ordin tehnic, social-politic, economic,
juridic, de ordinul dezvoltãrii rurale, al
protecþiei ºi conservãrii solului, al protecþiei
mediului, al valorificãrii producþiei agricole,

(Continuare în pag. 6 )

al îmbãtrânirii mâinii de lucru la sate, inclusiv
al tineretului, care tinde sã pãrãseascã satul,
ca ºi al cercetãrii ºtiinþifice.

Problemele actuale ale agriculturii derivã
ºi din modul în care a fost gestionatã aceastã
ramurã economicã de producþie în ultimii 12
ani, de politica agrarã promovatã ºi de legislaþia
referitoare la acest domeniu.

În aceºti ultimi 12 ani, exploataþia agricolã
a suferit transformãri profunde, prin trecerea
de la marea exploataþie agricolã, la mica
exploataþie � de multe ori de subzistenþã � la
exploataþia cu timp de muncã parþial, la
orãºeanul arendaº, cu tendinþa vãditã de a
reveni din nou la exploataþia mijlocie sau la
exploataþia mare de tip industrial.

Erorile fãcute în restructurarea agricul-
turii se datoresc ºi faptului cã cei care au
pregãtit aceste reforme:

� Nu au þinut seama cã în ultimii 50 de

ani societatea a evoluat, raportul sat-oraº s-a
modificat radical, iar tehnologia agricolã s-a
schimbat, trecându-se de la munca manualã
ºi cu animale, la mecanizare, chimizare,
sisteme de producþie de tip industrial ºi cã nu
este cazul sã ne întoarcem la sistemul de
agriculturã practicat înainte de 1948.

� Nu s-a luat în considerare modul cum a
evoluat agricultura din alte þãri din vestul
Europei ºi nici acele tendinþe cãtre care ar fi
evoluat ºi exploataþiile agricole din þara noastrã,
dacã nu ar fi fost etapa �socialistã�, ºi anume,
cãtre exploataþia mijlocie de tip familial.

� Nu s-a þinut seama de un principiu
fundamental al exploataþiei þãrãneºti, ºi
anume cã între proprietarul de pãmânt,
mijloacele de producþie ºi familia acestuia
existã o unitate de nedespãrþit.

� Nu s-a luat în considerare faptul cã
agricultura nu este doar o ramurã de pro-
ducþie de bunuri necesare alimentaþiei
umane ºi industriei uºoare, ci este, în acelaºi
timp, un mod de viaþã, o entitate socialã,
economicã, culturalã ºi administrativã.

În etapa actualã, politica agrarã a þãrii
noastre trebuie sã se încadreze în politica agrarã
a Uniunii Europene, adicã a obiectivelor ºi
mecanismelor principale ale acestei politici,
ale etapelor ce trebuie parcurse, ale reformelor
ºi  strategiilor privitoare la dezvoltarea în viitor
a politicii agrare comunitare.

Obiectivele majore ale Uniunii Europene
în domeniul agricol, conform art.39 al
Tratatului de la Roma (1957) constã  în:

� creºterea producþiei agricole, pentru a
asigura hrana unei populaþii în continuã
creºtere ºi pentru ridicarea nivelului ei de trai;

� asigurarea unui nivel de trai echitabil
pentru comunitatea agricolã ruralã;

� stabilizarea pieþelor agricole;
� asigurarea unor preþuri rezonabile

pentru producãtorul agricol ºi pentru
consumator;

� garantarea unui suport financiar
regulat pentru producãtorul agricol.

Prof.univ.dr.ing.

David DAVIDESCU,

membru

al  Academiei Române

Fundaþia România de Mâine a hotãrât sã acorde, anual, din fonduri proprii,
1miliard de lei, pentru burse de merit, studenþilor  Universitãþii Spiru Haret cu
rezultate deosebite în pregãtirea profesionalã.

Recent, în ºedinþa comunã a Consiliului Fundaþiei România de Mâine ºi a
Senatului Universitãþii Spiru Haret  au fost aprobate 176 burse de merit pentru
studenþii Universitãþii Spiru Haret, care s-au distins, prin rezultatele obþinute la
învãþãturã, în anul ºcolar 2000-2001.

Potrivit prevederilor Regulamentului de acordare a burselor studenþeºti de merit,
cuantumul acestora este diferenþiat în funcþie de mediile obþinute în anul
universitar anterior ºi de taxele de ºcolarizare pentru fiecare facultate sau colegiu.

Au fost acordate douã categorii de burse de merit:
1. burse de merit, categoria A, pentru studenþii cu medii cuprinse între 10 ºi 9,50;
2. burse de merit, categoria B, pentru studenþii cu medii cuprinse între 9,49 ºi 9.
Totodatã, studenþilor beneficiari ai acestor burse le-au fost atribuite Diplome pentru

burse de merit.
Publicãm în pagina 3 lista studenþilor care beneficiazã de burse de merit,

categoriile A ºi B.
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Diplomatul, omul politic,
patriotul Nicolae Titulescu

Celebrarea unei aniversãri nu constituie totdeauna
garanþia cã personalitatea respectivã, smulsã pentru o clipã
trecutului este cu adevãrat actualã. Riscul acesta îi pândeºte
mai cu seamã pe filosofi, istorici ºi oameni politici care
rezistã parcã mai greu decât pictorii, muzicienii sau poeþii,
la trecerea inexorabilã a timpului. Titulescu nu este însã
un asemenea caz de falsã actualitate. Personalitatea sa
politicã, intelectualã ºi moralã a pãstrat o modernitate
incontestabilã ºi o prospeþime rareori întâlnitã.

Originea ºi formaþia intelectualã ale lui Titulescu
împletesc în mod exemplar tradiþia de gândire româneascã
ºi sinteza de culturã ºi gândire juridicã a umanitãþii.
Viitorul diplomat, cãci Titulescu a rãmas în concepþia
posteritãþii o personalitate diplomaticã de proporþii
universale, s-a nãscut la 4/16 martie 1882 în familia
magistratului Ion Titulescu din Craiova. Tatãl sãu era fiul
protopopului Nicolae Economu, urmaº al unei familii de
moºneni, care între 1836 ºi 1874 a devenit coproprietar al
unei mici moºii situate în raza comunei Bãrbãteºti din
judeþul Olt. Mama sa, Maria Titulescu era, de asemenea,
originarã din Oltenia, fiind una din nepoatele marelui
pictor român Theodor Aman. Tatãl sãu visa, fireºte, sã
dea fiului sãu o serioasã educaþie ºi o temeinicã instrucþie,
dar n-a apucat sã-ºi fãureascã aceste visuri cãci moartea
(octombrie 1883) l-a împiedicat sã ºi le vadã împlinite.
Toatã grija pentru viitorul copilului a trecut asupra familiei.
Cea mai mare parte a copilãriei ºi-a petrecut-o la moºia
tatãlui sãu în comuna Tituleºti, jud. Olt.

Anii petrecuþi aici au lãsat în sufletul fraged al
copilului imagini vii ale vieþii rurale, strecurându-i în

inimã fiorul primelor sentimente de respect pentru truditorii
ogoarelor. În anii copilãriei s-a nãscut patriotismul lui
Titulescu, în al cãrui sol ºi-au împlântat adânc nu numai
educaþia ºi instrucþia  sa ºcolarã, dar ºi întreaga sa culturã.

Preocupat de mic pentru studiu, Nicolae Titulescu a urmat
cursurile primare ºi liceale din oraºul natal. Dotat cu o
excepþionalã capacitate de a-ºi însuºi orice disciplinã la care
se adaugã sârguinþa ºi tenacitatea cu care se pregãtea, Nicolae
Titulescu obþine premiul de onoare la examenul de bacalaureat,
susþinut în anul 1900, fiind considerat cel mai strãlucit elev al
ºcolii, lãsând o frumoasã amintire în inima profesorilor ºi a
colegilor. Dupã absolvirea cursurilor liceale, Titulescu a plecat
la Paris pentru a studia ºtiinþele juridice. Timp de cinci ani a
urmat cursurile Facultãþii de drept din capitala Franþei. Dupã
strãlucite studii în drept, Nicolae Titulescu revine în þarã,
devenind pe rând, avocat, profesor universitar la Iaºi ºi
Bucureºti, deputat ºi membru al guvernului.

În 1907, se cãsãtoreºte cu Ecaterina Burcã, fata unui
proprietar de pãmânturi, vecin cu Titulescu în comuna sa
natalã Tituleºti. Zestrea ei îi permite sã achiziþioneze în
1912 o foarte frumoasã proprietate la Bucureºti pe ªoseaua
Kiseleff, care i-a servit ca principalã reºedinþã pânã în 1937.

Ca om de stat, a conceput planuri de mare anvergurã:
reforma agrarã, reorganizarea fiscalã, sistemul defensiv
franco-sovieto-român, dar împrejurãrile politice ale vremii
nu i-au permis sã le înfãptuiascã în totalitate. Îndepãrtat
din guvern (august 1936), a emigrat în Franþa unde ºi-a
continuat activitatea de promovare a ideii menþinerii pãcii.

Evenimentele ce au urmat dupã �demisia sa� l-au
decepþionat, copleºit ºi marcat, din punct de vedere moral,
mai mult va trebui sã înfrunte boala aproape fãrã
întrerupere pânã la moartea sa.

Titulescu era printre cei vizaþi de naziºti ºi el simþea acest
lucru. Realizarea previziunilor sale: München, al doilea
rãzboi mondial, înfrângerea Franþei, dezmembrarea
României, prãdarea casei sale ºi incendierea bibliotecii sale
din Bucureºti de cãtre Garda de Fier nu puteau decât sã-l
deprime. Sub aceastã viziune sumbrã, la 17 martie 1941, în
orãºelul Cannes (Franþa) se stingea din viaþã unul dintre cei
mai mari diplomaþi pe care i-a avut România.

Un om pentru România

(Continuare în pag. 4 )

Conf.univ.dr. Gheorghe BONCIU

Dezurbanizarea este un proces anarhic,
dar nu fãrã þintã. Oricât ar fi de dramatic
reculul, echilibrul va fi atins atunci când
destructurarea se va apropia de punctul de la
care a pornit sub presiunea industrializãrii de
tip comunist. În unele cazuri, acest punct este
zero ºi unele oraºe vor dispãrea. Fãrã
exploatãri carbonifere, Valea Jiului va
redeveni ceea ce a fost, o zonã de
�momârlani� (rãmãºiþe), mai vechi sau mai
noi. Un nou proces de dezvoltare ar putea sã
o transforme în ceva similar �Þãrii Galilor�
(Marea Britanie), dar asta rãmâne de vãzut.
Nu este numai cazul Vãii Jiului. Fãrã �Uzina
Mecanicã�, �Relaxa� ºi �Filatura de Lânã�
ce va mai rãmâne din oraºul Mizil? Va rãmâne
ceea ce a fost, adicã, se va întoarce la starea
de târg interbelic. �Capabil sã-ºi reia
dezvoltarea de acolo� de unde a lãsat-o. Satele
refãcute ale dealului ºi ale câmpiei vor avea
nevoie de un �târg� ºi târgul va reînvia pentru
a asigura schimbul de �produse specifice�.
O categorie de oraºe, ca Panciu (Vrancea),
de exemplu, vor redeveni sate fãrã un efort
prea mare ºi fãrã drame deosebite, deoarece
dezvoltarea lor a fost slabã. Sunt ºi oraºe pe
care dezindustrializarea nu le va atinge,

În aºteptarea
unei reale evoluþii

economice ºi sociale

Pe marginea sondajului ISOP

deoarece ele au fost ºi au rãmas localitãþi
legate de exploatarea unor resurse naturale
care nu s-au epuizat. Este cazul oraºului
Boldeºti (Prahova), dar ºi al altora.

Satele vor continua ºi ele un �echilibru
înapoi�. Un sat depopulat nu mai poate
redeveni ceea ce a fost: îi lipsesc oamenii, îi
lipseºte CAP-ul, cu tehnica lui agricolã ºi cu
specialiºtii pe care acesta i-a avut. Decapitat,
rãmas fãrã CAP sau IAS, rãmas în seama unor
bãtrâni, el va înainta spre dispariþie. Pentru el
ºi pentru aceastã categorie de sate, Decembrie
1989 nu însemneazã un �moment de
cotiturã�, ci continuarea procesului de
involuþie pânã la capãt.

Dar, de undeva poate începe totuºi evoluþia
ºi tocmai cãutarea acestei �linii ultime de
retragere� reprezintã marea problemã a gândirii
economice ºi sociale din þara noastrã.

Se pot salva ºi trebuie salvate pe cât posibil
� combinate ºi platforme, se pot moderniza
întreprinderi mai mici, se pot dezvolta activitãþi
industriale rentabile, chiar în actualele condiþii,
agricultura are ºi ea destule �zone� din care poate
porni dezvoltarea.

(Continuare în pag. 6 )

Recensãmântul
populaþiei

ºi al locuinþelor
Prof.univ.dr.

Victor AXENCIUC
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Prof. univ. dr. Nicolae RADU,
decanul Facultãþii de Sociologie - Psihologie,

director ºtiinþific al ISOP

Una din Diplomele acordate, împreunã cu bursa de merit, celor 174 de studente
ºi studenþi ai Universitãþii Spiru Haret, ale cãror rezultate la învãþãturã îi îndreptãþesc

sã primeascã asemenea recompensã ºi atestatul respectiv.
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ECONOMIA DIGITALÃ
Consultaþii pentru studenþi

Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN,
decanul Facultãþii de Management Financiar-Contabil

1. Efecte micro
ºi macroeconomice

Noua economie sau economia digitalã, rezultantã a
interacþiunii dintre calculatorul personal, telecomunicaþii, Internet
ºi electronicã, se caracterizeazã printr-o serie de trãsãturi cu totul
deosebite de economia tradiþionalã.

În primul rând, este vorba de crearea unui nou model de
afaceri (e-business, e-commerce, e-banking etc.) prin intermediul
intra ºi internetului, care schimbã radical eficienþa acestora, în
sensul reducerii costurilor, inclusiv a celor tranzacþionale, pe baza
relaþiei afacere/afacere (B2B), afacere/cumpãrãtor (B2C), afacere/
angajat (B2E), afacere/guvern (B2G), guvern/afacere (G2B) etc.
În ultimul timp, comerþul electronic a cãpãtat extinderea cea mai
mare ca formã concretã de realizare a unor afaceri, la care se adaugã
ºi conturarea unor pieþe sui generis a cunoºtinþelor ºtiinþifice,
impulsionatã de ritmul fãrã precedent al dezvoltãrii sectorului
cercetare-dezvoltare.

Noua economie plaseazã, în prim plan, cererea, nevoile
consumatorilor care se implicã într-o mãsurã din ce în ce mai
mare la conceperea, realizarea ºi utilizarea bunurilor ºi serviciilor,
începând încã din stadiul cercetãrii ºi dezvoltãrii acestora. Din
acest punct de vedere, noua economie are un caracter interactiv,
participativ, realizând interfaþa dintre ofertã ºi cerere pe un areal
de volum ºi structurã, în spaþiu ºi timp, cu mult mai riguros. Rolul
consumatorului creºte mai ales în sensul cã acesta poate deveni o
importantã sursã de idei inovaþionale pentru producãtor, sau de
forþare a inovãrii, în scopul menþinerii sau extinderii pieþei,al
sporirii gradului de confort sau, ceea ce este foarte important, al
ridicãrii nivelului de sustenabilitate a dezvoltãrii economice.

Concurenþa ºi cooperarea reprezintã douã laturi
inseparabile ale economiei  digitale, þinând seama de interacþiunea
dintre cerere ºi ofertã, mai sus menþionatã. Formele de manifestare
a concurenþei între producãtori sunt radical schimbate de prioritatea
care se acordã unui consumator în continuã ºi rapidã schimbare în
ceea ce priveºte nevoile, gusturile ºi cerinþele, astfel încât acesta
îi obligã pe competitori sã  ºi coopereze.

Economia digitalã presupune un consum mai mare de muncã
de concepþie, de înaltã calificare care creeazã o valoare adãugatã
mai ridicatã, noi locuri de muncã, segmente practic nelimitate de
oportunitãþi de afaceri ºi creativitate, prin existenþa unor standarde
flexibile ºi interconective care faciliteazã nevoia integrãrii ºi/sau
individualizãrii diferiþilor consumatori. De aici ºi constatarea cã
noua economie este �scientointensivã� ºi �artintensivã�.

Diminuarea consumului de resurse, mãrirea spiritului novator
ºi întreprinzãtor, creºterea productivitãþii muncii, a vitezei
producerii ºi schimbãrii fenomenelor ºi proceselor economice,
sporirea valorii adãugate reprezintã doar câteva dintre efectele
economice care au impus economia digitalã ca formã superioarã
a economiei în general.

Important este de menþionat cã fiecare dintre principiile noii
economii deschid paradigme specifice pentru ºtiinþa economicã,
în general, dar mai ales pentru diferitele discipline ºi specializãri
ale acesteia

Noua economie se supune principiului potrivit cãruia �cu cât
mai multe persoane se implicã, cu atât avantajul pentru fiecare
implicat este mai mare� (the more people involved the bigger
benefit for everyone involved).

Efectele micro ºi macroeconomice ale noii economii ºi SI au la
bazã principiile general valabile ale dezvoltãrii acesteia, care sunt:

a) convingere (awarness);
b) accesibilitate (accessibility);
c) disponibilitate (availability);
d) existenþa resurselor necesare (affordability);
e) adecvare (appropriatness).
Analiza pe sectoare a reducerii costurilor ca urmare a introdu-

cerii uneia dintre cele mai rãspândite forme de manifestare a noii
economii afacere/afacere (B2B) este extrem de semnificativã
(tabelul nr. 1). Cele mai mari economii se realizeazã în industria
componentelor electronice, iar cele mai scãzute în extracþia
cãrbunelui, industria alimentarã ºi sãnãtate.

Tabelul nr. 1

VOLUMUL ECONOMISIRILOR POTENÞIALE
PE RAMURI CA URMARE A INTRODUCERII B 2 B

Tehnologia informaþiei ºi a comunicaþiilor (TIC)  are o serie
de implicaþii macroeconomice, a cãror analizã este deosebit de
utilã în luarea deciziilor. În principal, acestea se referã la:

- cheltuielile cu investiþiile pentru TIC trebuie sã creascã;
- companiile trebuie sã introducã e-engineering-ul în operaþiile

lor, pentru a utiliza mai bine TIC, a reduce costurile ºi spori eficienþa;
- pieþele financiare trebuie sã fie deschise pentru a permite

finanþarea inovãrii;
- pieþele capitalului de risc ºi ale ofertelor publice iniþiale (initial

public offerings) trebuie sã fie dezvoltate, pentru a întãri procesul
inovaþional;

- încurajarea IMM-urilor ºi crearea unui mediu antreprenorial
practic;

- reglementãrile  trebuie sã creascã în amplitudine ºi rigoare;
- politicile monetare trebuie ajustate (în special rata dobânzii).
Considerentele microeconomice pentru dezvoltarea noii

economii vizeazã:
- liberalizarea furnizorilor monopoliºti care þin costurile ridicate;

- legislaþie specificã TIC ºi Internet (semnãtura digitalã ºi altele);
- acces la reþele de comunicaþii;
- evitarea suprareglementãrilor;
- legea proprietãþii intelectuale ºi a drepturilor de licenþã;
- piaþã de capital solidã;
- infrastructurã conformã cu standardele internaþionale;
- libertate de acces la informaþie;
- interacþiuni între agenþii economici, guvern, industrie,

academie ºi cetãþeni;
- concurenþã ºi competiþie.
TIC are un impact complex nu doar asupra economiei ºi

eficienþei acesteia, dar ºi asupra tuturor laturilor vieþii oamenilor,
între care:

- capacitatea de exerciþiu a drepturilor democratice ºi
responsabilitãþilor civice, Intrnet-ul oferind condiþii pentru un
electorat mai bine informat ºi participativ, cu un comportament
raþional motivat;

- crearea de noi interacþiuni între Guvern ºi cetãþeni, prin
informatizarea guvernãrii (e-Governance) ºi a democraþiei (e-
Democracy), ceea ce oferã persoanelor posibilitatea de a fi
participanþi la autoguvernare, la procesele instructive ºi
deliberative, consolidând bazele exerciþiului democratic ºi limitând
devierile contraproductive ale jocului politic, mai ales într-o
economie de piaþã emergentã;

- cetãþenii îºi transformã profund comportamentele de la cele
de tip �reactiv�, la cele de tip �proactiv�, fiind în cunoºtinþã de
cauzã, ceea ce le mãreºte ºansa de creativitate ºi inovare;

- reconcilierea, consensualizarea, transparenþa, eficienþa
parteneriatului ºi a dialogului social dobândesc ºanse incomparabil
mai mari de realizare în condiþiile tipului informaþional de
guvernare ºi democraþie.

Întrucât �noua economie� se bazeazã pe TIC, considerãm cã
analizele cu diferite grade de agregare la nivelurile micro, mezo ºi
macroeconomic reprezintã un demers necesar pentru a identifica
traiectoriile dinamizatoare ale propagãrii efectelor acestora în plan
local ºi global. Tocmai de aceea, ne vom referi în continuare la
câteva aspecte privind raportul global/local într-un domeniu
relevant al economiei digitale, ºi anume, acela al comerþului
electronic (e-Commerce).

2. Aspecte globale
ºi locale în comerþul

electronic
(e-Commerce)

Noþiunile de comerþ electronic global ºi local se referã la
schimbul de produse ºi servicii prin Internet între parteneri aflaþi
în diferite þãri ºi regiuni ale lumii ºi, respectiv, cei aflaþi în
vecinãtatea mai mult sau mai puþin apropiatã.

Problema �global versus local� în cercetãrile privind e-
Commerce este de datã recentã ºi nu se poate da un rãspuns tranºant
în legãturã cu acest aspect, pe cât de complex, pe atât de provocator.

Problema centralã a e-Commerce este dacã acesta reprezintã
un proces intrinsec global, urmând o logicã similarã caracterului
global al Internet-ului sau dacã influenþele ºi beneficiile sale cele
mai semnificative s-ar manifesta prin utilizarea localã a Internet-
ului pentru afaceri.

Cum pentru multe þãri e-Comerce se aflã în faza sa de început,
evidenþa este mai degrabã fragmentatã, nerelevantã decât
sistematicã, ceea ce nu permite clasificãri ºi desprinderea unor
tendinþe cantitative pe termen mediu ºi lung.

Pe baza observaþiilor ºi cercetãrilor noastre, ca ºi ale altor
specialiºti, rezultã cã, dupã un prim val de abordãri globale, multe
utilizãri locale ale comerþului electronic au început sã aparã.
Problema aceasta a fost mai bine clarificatã, din punctul de vedere
al dezvoltãrii regionale, la numeroase întâlniri internaþionale,
printre care cele de la Comisia Europeanã, în anul 1999 (Tekes
Information Seciety Technologies Conference).

Dezbaterile au continuat în acest domeniu ca urmare a
impulsului creºterii rapide a comerþului electronic în lume ºi, mai
ales, a apariþiei nevoilor pieþei electronice de tipul afacere/afacere
(B 2 B). Aceste pieþe ºi schimburi au fost create în mod tipic de
cãtre alianþe internaþionale ale cumpãrãtorilor, în cadrul unor
sectoare industriale distincte, cum ar fi industria de automobile,
comerþul cu amãnuntul, industria aerospaþialã, chimie ºi
agriculturã. Acestea au apãrut, de asemenea, ºi în profil
intersectorial ca, de exemplu, întreþinere, prestaþii ºi punere în
funcþiune, ca ºi în prestarea generalã de servicii în al cãror caz, cel
mai probabil, se implicã terþii. Potrivit prognozelor, practic, în
fiecare sector vor apãrea astfel de pieþe electronice care, dupã cum
se preconizeazã, sunt cel mai bine predispuse sã se transforme în
medii comerciale electronice globale. În cadrul dezvoltãrii acestor
tendinþe, apare problema privind oportunitãþile creºterii globale a
unor astfel de pieþe electronice, precum ºi cea a barierelor ºi
strategiilor de marketing (vezi CommerceNet B 2 B, Big Bang
Conference series).

În abordarea problemei �global versus local� în comerþul
electronic, evidenþiem ca factor adiþional ºi imensa capitalizare a
pieþei companiilor Internet. Aceasta dã �dotcoms�-urilor baza
financiarã pentru a instrumenta o strategie de afaceri cu prezenþã
globalã, prin ample achiziþii ºi fuziuni sau prin investiþii în mãrci
sau în infrastructuri de furnizare globalã. În acelaºi timp, dezbaterea
se concentreazã asupra aspectelor macroeconomice, în condiþiile
în care comerþul electronic tinde sã reprezinte un factor al
competitivitãþii globale.

Problema global-local a devenit tot mai importantã, fiind
articulatã ºi bazatã pe realitatea actualã a afacerilor, într-o mãsurã
din ce în ce mai mare, într-o serie de aspecte privind:

a) barierele în faþa comerþului electronic;
b) strategiile de marketing care tind sã devinã globale;
c) tipurile de pieþe electronice globale;
d) modele globale de afaceri în comerþul electronic;
e) impactul comerþului electronic asupra competitivitãþii globale;
f) avantajul þãrilor ºi regiunilor care �se miºcã repede� sau

deþin rolul de lideri;
g) comerþul electronic ºi fluxurile comerciale globale;
h) rolul guvernelor în sprijinirea ºi reglementarea comerþului

electronic;
i) schimbãri în structura industriilor globale;
j) prezenþa globalã bazatã pe dezvoltarea regionalã.

Indiferent cã este vorba de comerþul electronic local sau global,
acesta întâmpinã o serie de dificultãþi ºi obstacole mai mari sau
mai mici, în funcþie de o serie de factori de influenþã în domeniile
economic, social, tehnologic, cultural etc. Ne vom referi la unele
dintre aceste obstacole în ideea sensibilizãrii specialiºtilor pentru
gãsirea cãilor de reducere sau înlãturare a acestora.

Inadecvarea livrãrii globale
ºi a sistemelor de derulare

Potrivit cercetãrilor de specialitate (Forrester Research l999),
ca ºi rezultatelor unor anchete recent lansate, circa 85% din
respondenþi nu au recurs la comenzi internaþionale din cauza
complicaþiilor vamale, de impozitare ºi formalitãþilor cu
transportul. Principalul obstacol, care continuã sã existe, este
cel legat de distribuþia globalã a bunurilor ºi serviciilor..

Un alt obstacol se referã la dificultatea de a derula livrarea ºi/
sau expediþia unor loturi (pachete) mai mici. Cercetãrile din þãrile
membre ale UE evidenþiazã complicaþii ale transportului
internaþional ºi datoritã fragmentãrii logisticilor inter-þãri.

Marii operatori din domeniile transportului, logisticii ºi poºtei
considerã ca oportunitate naturalã de afaceri livrãrile libere între
frontiere, amplificate de o serie de servicii generatoare de valoare
adãugatã. Operatorii mai mici, din sectoarele transport ºi logisticã,
au în vedere necesitatea conlucrãrii dintre ei, în echipe, prin
interconectarea sistemelor lor. Un exemplu al acestei interconectãri,
cu accent pe impactul organizãrii procesului de afaceri, este
proiectul EU TRANS 2000.

Diferenþã de culturã, limbã
ºi practicã comercialã

Diferenþa de culturã ºi limbã continuã sã rãmânã un obstacol
semnificativ al globalizãrii pieþelor electronice. Aceasta include,
de asemenea, ºi cultura afacerilor ºi practica propriu-zis
comercialã. Adesea dificultãþile în comerþul electronic global sunt
create de diferenþele în sistemele legislative. În domeniul serviciilor
juridice, pieþele electronice globale nu se pot crea cu uºurinþã,
excepþie fãcând unele domenii-niºã, cum ar fi practica juridicã
internaþionalã pentru cazul marilor corporaþii.

Intermediarii comerciali, cum sunt bãncile, firmele de comerþ,
managerii lanþurilor internaþionale de livrãri, Camerele de comerþ,
ca ºi armonizarea condiþiilor de livrare ºi contractele din comerþul
internaþional, sub egida ONU ºi a Camerelor Internaþionale de
Comerþ, reuºesc sã surmonteze dificultãþile generate între
diferenþele de culturã, limbã ºi practicã comercialã dintre þãri. În
acest sens, ºi tehnologia se poate dovedi utilã sprijinirii
negocierilor, în situaþii de diversitate a practicii de afaceri (vezi
proiectele EU MEMO, COBRA, COSMOS etc.)

Fragmentarea în industrie

O altã barierã în crearea pieþelor electronice globale este
reprezentatã de amplificarea diferitã a fragmentãrii în sectorul
industrial.  În þãrile în care industria este divizatã în multe firme
mici, poate fi deosebit de greu sã se atingã economia de scarã
necesarã creãrii unei pieþe electronice globale, chiar dacã piaþa
produsului de bazã, potenþial, poate fi consideratã globalã.
Internet-ul ºi pieþele electronice pot crea presiuni adiþionale, în
scopul consolidãrii industriilor fragmentate, în mod similar cu
serviciile financiare, asigurãrile, transporturile ºi turismul. Cea mai
potrivitã soluþie este crearea unor reþete de afaceri (network
business) în care se creeazã un sistem simbiotic viabil între
întreprinderile mari ºi cele mici (subcontractanþi), punându-se în
valoare complementaritatea avantajelor acestora.

Cadrul global autoreglator ºi juridic

Diferenþele inter-þãri în schemele autoreglatoare ºi juridice
constituie o altã barierã în faþa comerþului global. În ultimii ani,
au fost realizate progrese semnificative în adaptarea cadrului legal
la realitatea comerþului electronic ºi în dezvoltarea autoreglãrii
acestuia prin convenirea codurilor de conduitã, în cadrul
dezbaterilor ºi politicilor mai multor organisme internaþionale. Cu
toate acestea, legile ºi cadrul de conduitã adesea vizeazã o singurã
þarã ºi nu au o aplicabilitate globalã în mai multe þãri. Singura
excepþie o reprezintã UE, care ar putea sã construiascã pe baza
cadrului comun al Pieþei Interne ºi care, în consecinþã, ar reuºi sã
punã în miºcare rapid cadrul a 15 þãri pentru comerþul electronic.

Recenta iniþiativã e-Europe a UE se concretizeazã în
desfãºurarea eforturilor pentru a ridica la nivel global cadrul
naþional ºi regional ºi a compatibiliza mijloacele de arbitrare ºi
mediere a litigiilor ºi disputelor. Aceasta va contribui la o mai
mare fluidizare ºi rapiditate a fluxurilor de bunuri ºi servicii între
þãri la costuri relativ reduse.

Bariere specifice micilor întreprinderi

Micile întreprinderi întâmpinã o serie de dificultãþi în a participa
sau crea pieþe electronice globale. În primul rând, acestea se referã
la volumul relativ scãzut al resurselor de capital ºi personal,
lipsa de vizibilitate a mãrcilor de fabricaþie. În cazul IMM-urilor,
problema cheie în crearea unor pieþe electronice este alegerea
unor strategii specifice de genul parteneriatelor strategice,
aranjamentelor privind împãrþirea segmentelor de piaþã ca, de
exemplu, franchising ºi scheme asociate acesteia (zone
comerciale). Concentrarea asupra unor niºe de piaþã ºi cooperarea
cu alte firme mici (crearea în comun a unor websites-uri pentru
promovarea exporturilor, aºa cum fac micii exportatori de mobilã
în Spania). Ca participanþi individuali la pieþele electronice,
întreprinderile mici pot întâmpina mari dificultãþi, deoarece, în
faza iniþialã a unor astfel de pieþe electronice, vor creºte mai
degrabã transparenþa preþurilor decât transparenþa caracteristicilor
produselor, în general (calitate, termen de livrare, nivelul serviciilor
ºi cunoºtinþele referitoare la afaceri). Pieþele electronice curente
nu sunt adecvate pentru a face vizibile atribuþiile non-preþ ale
produselor. Cel puþin la început, acestea pot sã îngusteze baza pe
care micile întreprinderi concureazã. Subliniem cã afirmaþia
noastrã în acest sens nu reprezintã decât o ipotezã care ar fi
interesant dacã, în viitor, am putea constata cã este invalidatã de
cercetãri empirice. Un exemplu practic care ilustreazã cea mai
mare parte a barierelor globalizãrii pieþelor electronice este
reprezentat de serviciile de sãnãtate online (The Economist, March
2000). Multe provocãri au putut fi identificate în livrarea unor
astfel de servicii, pe plan internaþional, din SUA pe pieþele
europene, sau între þãrile UE. Cultura, practicile medicale ºi
reglementãrile diferite pentru vânzarea medicamentelor online ºi
reclamã, fragmentarea în sectoarele sãnãtate ºi asigurãri au
îngreunat mult intensificarea schimburilor de medicamente ºi
servicii de asistenþã sanitarã, la nivel global.

Strategii de marketing insuficient adecvate

Societãþile care vor sã participe la comerþul electronic global
trebuie sã-ºi exploateze activele de care dispun în mod global. Ele
trebuie sã depãºeascã obstacolele din mediile lor de afaceri ºi sã-
ºi soluþioneze principalele slãbiciuni interne. Strategiile de
marketing (vezi World Market Research Centre Business Driefing:
Electronic Commerce, 1999) sunt, de  regulã, urmãtoarele:

- orientarea cãtre o piaþã globalã a produsului;
- participarea la un lanþ global de livrare;
- ofertarea unui suport lingvistic multiplu;
- crearea unei zone reþea de franchising;
- complementaritatea prezenþei fizice globale cu prezenþa pe

Internet;
- construirea unei prezenþe globale, prin fuziuni ºi achiziþii.
Dacã strategia se bazeazã pe piaþa globalã a unui produs,

obstacolele cel mai probabil de depãºit sunt de naturã funcþionalã,
operaþionalã (ca, de exemplu, organizarea livrãrii globale). O moda-
litate de abordare a acestora poate fi subcontractarea. Dacã produsele
ºi serviciile pot fi livrate online, cum ar fi software sau noutãþi pentru
specialiºti, încadrarea în piaþa globalã nu este o problemã.

Între þãri pot exista ºi bariere de naturã legislativã sau
autoreglatoare. Vânzarea online a unor cãrþi tehnice, de exemplu,
prespune a te ocupa de o piaþã globalã a produsului, unde
problemele care trebuie rezolvate se referã la expedierea globalã
a coletelor mici ºi diferenþele de impozitare ºi vamale.

Strategiile de marketing electronic necesitã abordarea atât a
problemelor locale, cât ºi a celor globale, în acelaºi timp. Extin-
derea prezenþei globale fizice cu cea virtualã este o rutã cãtre piaþã,
în special pentru companiile mari.

Tipologia pieþelor electronice globale
ºi problemele acestora

Literatura de specialitate clasificã pieþele electronice globale
în patru grupe:

- pieþe electronice intrinsec globale care se ocupã cu produse
globale, consumatori, furnizori (exemplu: întreþinere, reparaþii,
automobile);

- pieþe locale global organizate (de exemplu, licitaþiile de
bunuri perisabile);

- pieþe locale cu infrastructurã globalã;
- asociaþii de export în care produsele sunt exportate global

prin colaborarea producãtorilor.
Pieþe electronice intrinsec globale sunt acele pieþe care se

ocupã cu produse de naturã globalã ºi cu consumatori ºi furnizori,
care sunt caracterizaþi printr-o prezenþã globalã. Multe dintre
schimburile B 2 B aparþin acestei categorii de pieþe. De exemplu,
sectorul automobilelor reprezintã, într-o mare mãsurã, o industrie
globalã, în care lanþurile ofertei se întind pe întreg globul, iar
furnizorii de piese de schimb ºi uzinele de automobile coopereazã
cu parteneri din întreaga lume. �Autochange� este o piaþã mare a
automobilelor adunã principalii producãtori din SUA, Europa ºi
Japonia (Renault, Toyota, Deimler Crysler, Ford, EU). Un alt
exemplu îl reprezintã comerþul cu produse �rutiniere� de afaceri
sau aºa-numitele bunuri neproductive care cuprind serviciile de
menþinere, reparaþii ºi organizare (MRO). Acestea sunt necesare
pentru afaceri în lumea întreagã ºi adesea existã mulþi furnizori pe
plan mondial pentru astfel de produse. Pieþele care oferã o viziune
uniformã asupra produselor oferite (Trade zone, Barclays, B 2 B)
sunt  intrinsec globale, iar operarea pe aceste pieþe porneºte de la
timpul de livrare ºi costuri, care depind de transport, pânã la
reglementãri referitoare la export ºi import ºi la diferenþe în practica
de afaceri. Provocarea pentru pieþele intrinsec globale constã în a
face faþã cererii ºi ofertei, evitând fragmentarea într-o mulþime de
pieþe locale.

Pieþele locale global organizate sunt în mod necesar limitate
din punct de vedere geografic. Cu toate acestea, modul de abordare
ºi desfãºurare a tranzacþiilor într-o regiune poate fi utilizat ºi în
alte regiuni, în felul acesta realizându-se o legãturã între pieþele
respective. Un exemplu este industria pescuitului în cadrul cãreia
au fost create licitaþiile electronice, printre altele ºi ca rezultat al
realizãrii Proiectului European Infomar. Software-ul licitaþiilor
bazate pe Internet a fãcut posibilã interconectarea licitaþiilor în
întreaga Europã. Peºtele care a fost prins se negociazã la licitaþii
electronice, în timp ce pescadoarele sunt încã pe mare.

În funcþie de tranzacþia încheiatã, vasul cu peºte poate alege
cel mai convenabil port în care sã descarce marfã. În fapt, s-a
creat o singurã licitare pentru întreaga regiune care cuprinde un
numãr de þãri europene vecine. Practic, zona de licitare se limiteazã
la o regiune datã care aplicã aceleaºi reguli ºi proceduri ca ºi în
alte pãrþi ale lumii.

Pieþele locale construite pe o infrastructurã globalã
reprezintã un alt tip de piaþã electronicã funcþionalã în plan local
ºi global. Când se vorbeºte despre pieþele electronice globale nu
toate trebuie sã fie într-adevãr globale. Funcþia realã de reprezentare
ºi comercializare a acestor tipuri de pieþe poate fi în întregime
localã, în timp ce funcþiile de acces, plata, securitatea ºi livrarea
produselor ar putea fi globale. În acest sens menþionãm comerþul
electronic prin telefonia mobilã sau m-commerce. Serviciile
specifice localizãrii vor deveni probabil o trãsãturã cheie a
comerþului mobil, de exemplu, atunci când se face o comandã
pentru taxi de pe un telefon mobil la sosirea într-o localitate. Chiar
dacã aceasta constituie o funcþie foarte dependentã de localizare,
ea necesitã accesul la o infrastructurã de reþea mobilã larg
disponibilã, de preferinþã globalã. Infrastructura suportã roaming-
ul global pentru acces. Este probabil ca �Serviciile de roaming�
sã fie introduse în viitor pe o scarã ºi mai mare. Un exemplu îl
constituie roaming-ul pentru serviciile de taxi care potenþial creeazã
un serviciu global de taxi, pe baza ofertelor locale ºi a înþelegerilor
de roaming. Este de presupus, de asemenea, cã infrastructura va
suporta plãþile global. Interesant este de luat în consideraþie care
dintre serviciile de infrastructurã vor deveni nucleul care urmeazã
a fi disponibil pe o bazã globalã ºi care servicii ar putea deveni
global disponibile pentru a mãri eficienþa ºi gradul de adecvare
pentru o multitudine de pieþe locale construite pe servicii de
infrastructurã globalã.

Asociaþiile de export reprezintã un alt tip de piaþã electronicã
de dimensiune globalã care, cu toate acestea, este caracterizat ºi
printr-un puternic element local.

Conceptul constã în existenþa unui numãr de furnizãri
(ofertanþi), dintr-o aceeaºi regiune geograficã, care cautã o prezenþã
globalã, dar care nu sunt capabili sã acþioneze global în mod
individual. Aceºtia creeazã o entitate comunã de export, care se
ocupã, în numele lor, de complexitatea comerþului internaþional
cum ar fi cataloage în mai multe limbi, reglementãri de export/
import, finanþãri în mai multe valute, expediþii internaþionale etc.

Acestea creeazã eficient un spaþiu comun de piaþã care poate fi tot
atât de simplu ca ºi un e-mail sau ar putea dobândi o funcþionalitate mai
bogatã decât cea a unei terþe pieþe. Ca exemplu în aceastã privinþã citãm
grupul de producãtori de mobilã din  Spania care au creat Furniture Net.
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5. Stoian Gh. Gabriel Cãtãlin, an IV, media 9,84
6. Aposticã M. Paul Marian, an IV, media 9,76
7. Dediu I. Cornelia, an IV, media 9,61
8. Dubãlaru D. Irina, an IV, media 9,61

Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B
1. Iovãnescu P. Gabriela Elisa, an II, media 9,27
2. Ghiþescu D.G. Sandra Iuliana, an II, media 9,18
3. Popa I. Mihaela, an II, media 9,18
4. Podeanu E. Andreea Florentina, an II, media 9,00
5. Stoenescu (Stãnescu) V. Carmen Mihaela,
an II, media 9,00

6. Muºat T. Viorel Cristian, an III, media 9,41
7. Oancea V. Monica Elena, an III, media 9,41
8. Bãlan C. Elena Alina, an III, media 9,33
9. Dobrescu V. Georgiana Virginia, an III, media 9,25
10. Greceanu I. Cristina, an III, media 9,25
11. Herescu ªt. Simona Alina, an III, media 9,16
12. Bãlan V. Alina, an III, media 9,00
13. Þârleanu Gh. Mihaela, an III, media 9,00
14. Burluc I. Oana Diana, an III, media 9,46
15. Marinescu A. Alexandra, an III, media 9,46
16. Mocanu T. Domnica Tatiana, an III, media 9,38
17. ªomfelean (Damian) Oana Raluca, an III, media 9,38
18. Bâtea Oana Karla, an III, media 9,30
19. Marcu I. Cornelia, an III, media 9,23
20. Bucur Violeta, an III, media 9,15
21. Ionel (Bãlescu) D. Alina Nicoleta, an III, media 9,15
22. Fãtu T. Magdalena Zoriana, an III, media 9,07
23. Ghigea(Stãnescu) E.Alina Lãcrãmioara,
an III, media 9,07
24. Ghivulescu Liliana Daniela, an III, media 9,00
25. Goliciu C. Cristina Diana, an III, media 9,00
26. Mincu C. Tiberiu Marius, an III, media 9,00
27. Radu C. Daniela Corina, an III, media 9,00

Facultatea de Filosofie
ºi Jurnalisticã
Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B
1. Buric M. Alina, an II, media 9,46
2. ªerban Fl. Silviu Constantin, an II, media 9,33
3. Jecu ªt. Elena, an II, media 9,27
4. Popa A. Andreiana Teodora, an III, media 9,15
5. Voicu I. Sorin Iulian, an III, media 9,15
6. Bãnãrescu M. Gabriela, an III, media 9,08
7. Dobrescu M. Nicoleta Cristina, an III, media 9,08

Facultatea de Istorie
Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria A
1. Laiu V. Vasilica Cornelia, an II, media 9,69
2. Jinaru I. Elena, an II, media 9,61

Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B
1. Grãdinaru C. Andrei, an II, media 9,23
2. Iordache M. Mihaela Emilia, an II, media 9,07
3. ªerban D. Cristiana, an IV, media 9,41
4. Cristea C. Alina Niculina, an IV, media 9,29
5. Ursache C. Constantin Marian, an IV, media 9,05

Facultatea de
Medicinã Veterinarã
Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B
1. Bãdiþã G. Alina ªtefania, an V, media 9, 00

Facultatea de Educaþie Fizicã
ºi Sport
Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria A
1. Cotoman V. Rodica, an II, media 9,60

Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B
1. Scãriºoreanu F. Adrian Robert, an II, media 9,30
2. Rãducanu I. Gabriela Florina, an II, media 9,20
3. Bãrãgan (Vâlceanu) Gh. Aurica, an II, media 9,10
4. Micºunescu S. Sorina Raluca, an II, media 9,00

Facultatea de Muzicã
Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria A
1. Sigheartãu Angela Lidia, an II, media 9,50

Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B

1. Bãlan Adriana, an II, media 9,37
2. Ilie Alina Felicia, an II, media 9,36
3. Þupa Emilian, an II, media 9,27
4. Bocicor Lucia Maria, an IV, media 9,12
5. Smarandache Mihaela, an III, media 9,09
6. Stoian Adela, an III, media 9,00

2. Radu Gh. Livia, an II, media 9,00
3. Tãnãsescu Elena, an IV, media 9,11
4. Sachelia Nicoleta, an IV, media 9,05

Facultatea de
Psihologie-Pedagogie
Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria A
1. Gogsman Aurica, an II, media 9,76
2. Honcz Cristina, an II, media 9,69
3. Popescu (Iordache) Dana, an III, media 9,70
4. Hasnaº (Edu) Rodica, an IV, media 9,91
5. Braºoveanu Mircea, an IV, media 9,91
6. Aros (Turoczi) Maria Magdalena, an IV, media 9,83
7. Budai Blanka, an IV, media 9,83
8. Apostu Mihaela, an IV, media 9,50
9. Butnaru (Brãtucu) Tamara, an IV, media 9,50

Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B
1. Govor (Milhen) Doina, an II, media 9,46
2. Moºneag (Gãman) Doina, an II, media 9,30
3. Ursicã (Gheorghiu) Florina, an II, media 9,30
4. Rus Laura Adriana, an II, media 9,23
5. Anghel Cristina, an II, media 9,07
6. Dragosim Monica, an II, media 9,07
7. Ionel (Hurjui) Elena, an III, media 9,41
8. Splinder (Nagy) Mariana, an III, media 9,31
9. ªerban Dorin, an III, media 9,23
10. Munteanu Meda Ioana, an III, media 9,17
11. Szasz Anna Maria, an III, media 9,11
12. Sulu Marcela Simona, an III, media 9,05
13. Matei (Grigorescu) Graþiela, an III, media 9,05
14. Nan (Þeicu) Manuela, an III, media 9,00
15. Nagy Delia, an III, media 9,00
16. Schiller Monica, an IV, media 9,33
17. Gheorghe Mirela, an IV, media 9,33
18. Onofrei Olga, an IV, media 9,25
19. Criºan Sorin Iosif, an IV, media 9,25
20. Rusu Roxana, an IV, media 9,16
21. Sima Camelia, an IV, media 9,16
22. Stoianovici Edit, an IV, media 9,00
23. Bãlãceanu (Chiþu) Stela, an IV, media 9,00
24. Rusu Ioana Cristina, an IV, media 9,00
25. Iliºoi Mirela, an IV, media 9,00
26. Kolumban Erika, an IV, media 9,00

Câmpulung Muscel
Facultatea de Finanþe ºi
Contabilitate
Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B
1. ªuba Al. (Vintilã) Daniela, an II, media 9,20
2. Cosac N. (Busuioc) Elena, an II, media 9,10
3. Bãlãlãu M. (Stãnescu) Lenuþa Monica, an II, media 9,00
4. Gancea P. Daniela, an II, media 9,00
5. Andreescu C.(Zãrnescu)Odi Mihaela, an IV, media 9,16
6. Ciotei C. Fabian, an IV, media 9,16

Colegiul Universitar Pedagogic

Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria A
1. Muºat Maria (Ilie Muºat), an III, media 9,53

Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B
1. Radu G. Dorilena Elena, an II, media 9,06
2. Vorovenci D. Mãruþa (Ristoi), an II, media 9,06
3. Enescu I. Speranþa, an II, media 9,00
4. Volovschi F. Daniela (Popescu), an III, media 9,38
5. Cânipiþã T. Liliana (Oprea), an III, media 9,23
6. Damian V. Cristina Elena, an III, media 9,20
7. Manea I. Angelica (Aldea), an III, media 9,00

Craiova
Facultatea de Management
Financiar-Contabil
Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B
1.Cârstina (Tuia) Viorica Mariana, an IV, media 9,18
2. ªerban I. Iuliana Simona, an IV, media 9,18

Colegiul Universitar Pedagogic
Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria A
1. Epurescu N. Elena Oliviana, an III, media 9,63

Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B
1. Roºu C. Elena, an III, media 9,26
2. Cristescu (Roºu) Gh. Ana, an II, media 9,00

Constanþa
Facultatea de Drept
Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B
1. Botezat I. Onorina, an. II, media 9,22
2. Nasta C. Maria, an IV, media 9,12
3. Boroiu M. Mariana Cristina, an III, media 9,11
4. Moise Alexa Adriana, an III, media 9,11
5. Ailenei Pandele Alina Angela, an IV, media 9,00
6. Bucur P. Luciana, an IV, media 9,00

Facultatea de Management
Financiar-Contabil
Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B
1. Caliminte E. Alina, an II, media 9,14
2. Cucu A. Cristina Steliana, an IV, media 9,08
3. Popa V. Magdalena, an IV media 9,00

Râmnicu Vâlcea
Facultatea de Drept
Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria A
1. Rãducã Ana Maria, an III, media 9,78
2. Tudorache Fabiola Iulia, an III, media 9,56

Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B

1. Toader Anca Maria, an II, media 9,22
2. Ureche Silviu Mihai, an III, media 9,22
3. Vlãsceanu Petre, an III, media 9,00

Facultatea de Finanþe
ºi Contabilitate
Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B
1. Ion Maria, an II, media 9,18
2. Vlad Elena, an III, media 9,43
3. Oprea Valentin, an IV, media 9,25
4. Bãlãceanu Roxana, an IV, media 9,25

Colegiul Universitar Pedagogic
Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B
1. Stanciu P. Cristina Mlãdioara, an II, media 9,27
2. Neguþ V. Mihaela, an II, media 9,26
3. Pãunescu V. Emilia Maria, an II, media 9,26
4. Mãnescu Gh. Eleonora Valentina, an II, media 9,20
5. Rãduþ D. Elena Claudia, an II, media 9,06
6. Puia M. Aurora, an III, media 9,05
7. Ionescu D. Gabriela Maria, an III, media 9,00
8. ªtefãnescu A. Alexandra Rodica, an III, media 9,00
9. Þãranu C. Lidia Anca, an III, media 9,00

Braºov
Facultatea de Management
Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria A
1. ªonfãlean N. Oana, an IV, media 9,84

Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B
1. ªupialã T. Rozalia Maria, an III, media 9,42
2. Apostolescu Bogdan Constantin, an II, media 9,00
3. Boboc C. Cristina Codruþa, an II, media 9,00

Facultatea de ªtiinþe Juridice
ºi Administrative
Studenþi care au primit bursã de merit,
categoria B
1. Ion M. Florian, an II, media 9,00



În gândirea diplomaticã a lui Nicolae Titulescu,
ideea stabilirii ºi dezvoltãrii unor legãturi prieteneºti
între România ºi celelalte þãri ale lumii, dar îndeosebi
ale lumii europene, a constituit o linie de conduitã,
atât de fermã, încât a îmbrãcat de la bun început
aspectul unei adevãrate dogme. Prin valoarea ei de
netãgãduit, aceastã linie de orientare a devenit o
componentã esenþialã a operei capitale a lui Nicolae
Titulescu, pe care o cunoaºtem sub forma unui
sistem de principii, metode ºi mijloace diplomatice,
cu o structurã logicã ºi un fundament realist, clãdit
pe terenul salvgardãrii statu-quo-ului postbelic
european, dar mai ales al suveranitãþii naþionale ºi
internaþionale teritoriale a României.

Ideea strângerii legãturilor României cu þãrile
europene, mai ales cu foºtii aliaþi a constituit un
adevãrat punct de plecare al activitãþii diplomatice
româneºti dupã primul rãzboi mondial. Ea s-a
integrat în orientarea generalã a Conferinþei de pace
de la Paris, unde s-a discutat pe larg crearea unei
baze cât mai durabile coeziunii statelor aliate.

Titulescu a afirmat fãrã nici o rezervã poziþia
sa favorabilã securitãþii colective alãturi de
marile democraþii occidentale, într-o serie de
împrejurãri, dar mai cu seamã în aceea când s-a
discutat definiþia agresiunii din anul 1933, când
s-a negociat tratatul de alianþã franco-sovietic

din anul 1935, când s-a dezbãtut problema
invaziei italiene în Etiopia ºi, în sfârºit, la
Conferinþa de la Montreux, unde s-a stabilit o
nouã convenþie asupra navigaþiei prin marile
strâmtori Bosfor ºi Dardanele.

În egalã mãsurã s-a strãduit sã pãstreze bune
raporturi ºi cu statele vecine, între care se
numãrau atât þãrile aliate în primul rãzboi
mondial, cât ºi þãri din fosta coaliþie a Puterilor
Centrale. Teza lui, dupã care �orice politicã
externã serioasã se întemeiazã înainte de toate
pe bunele raporturi cu statele vecine� a fost pe
deplin confirmatã de activitatea sa practicã.

Apropierea României de statele vecine era
pentru Titulescu, nu numai un factor de naturã
sã stimuleze progresul general, ci ºi un adevãrat
comandament al geografiei ºi al istoriei.

Printre þãrile grupate în organisme politice
regionale spre care Titulescu ºi-a îndreptat privirea
se numãrau: Iugoslavia, Cehoslovacia, Turcia ºi
Grecia. Relaþiile cu fiecare dintre aceste þãri au fost
cultivate pe cele mai multe planuri, în cadrul Micii
Înþelegeri ºi Înþelegerii Balcanice, a cãror orientare
generalã cu politica europeanã decurgea din situaþia
lor de aliaþi ai Franþei ºi Angliei.

Titulescu a contribuit la strângerea legãturilor
dintre aceste þãri, fie în calitatea sa de preºedinte
al Consiliului Permanent al Micii Înþelegeri, în
calitatea sa de preºedinte al Consiliului Permanent
al Înþelegerii Balcanice sau atunci când ocupa
ambele funcþii sau ca simplu reprezentant al
României la Societatea Naþiunilor.

Pentru a o adapta ºi mai mult la exigenþele
naþionale româneºti, precum ºi la cerinþele altor
þãri aflate nemijlocit în faþa pericolului invadãrii,
Nicolae Titulescu a propus, cu prilejul discuþiei
purtate în jurul încheierii pactului de
neagresiune româno-sovietic, în anul 1932, ca
în textul definiþiei agresiunii sã se includã ºi
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Diplomatul, omul politic,
patriotul Nicolae Titulescu

Un om pentru România

(Continuare din pag. 1)

Martor ºi participant direct la evenimentele
petrecute în primele patru decenii ale secolului
al XX-lea, Titulescu s-a afirmat strãlucit într-o
epocã în care transformãrile uriaºe survenite pe
plan mondial, fenomenele ºi tendinþele ce se
manifestau în lume nu mai aveau corespondenþã
cu trecutul istoric.

Întreaga activitate diplomaticã ºi politico-
juridicã a lui Nicolae Titulescu a însemnat, aºadar,
experienþa bogatã a omului politic, profesorului
universitar, juristului, avocatului ºi ziaristului, a
ministrului ºi parlamentarului, profund
cunoscãtor al chestiunilor economice ºi financiare
cu care se  confruntau România ºi lumea
europeanã.

Ceea ce îndeamnã, în primul rând, la studiu ºi
reflecþii este actualitatea bogatului fond de idei
titulesciene privind construirea pãcii ºi scoaterea
rãzboiului în afara legii, eliminarea lui din viaþa
comunitãþii internaþionale, soluþionarea tuturor
ecuaþiilor conflictuale dintre state prin mijloace
politice. Aceste probleme l-au obsedat pe Titulescu
de-a lungul întregii sale cariere diplomatice. El     s-
a strãduit sã sãdeascã în conºtiinþa opiniei publice,
a comunitãþii internaþionale o nouã mentalitate
paºnicã, sã elucideze cauzele rãzboiului ºi sã indice
cãile care ar fi permis excluderea forþei ºi
ameninþãrii cu forþa. Organizarea ºi garantarea
juridicã a pãcii întemeiatã pe tratatele ºi realitãþile
nãscute din rãzboiul din 1914-1918, ca ºi pactul
Ligii Naþiunilor au constituit obiectivul primordial
al acþiunii sale pe plan internaþional.

Membru al delegaþiei române la Conferinþa
de pace de la Paris, ministru extraordinar ºi
plenipotenþial, delegat permanent al României la
Liga Naþiunilor ºi fapt unic în istoria organizaþiei
� ales de douã ori preºedintele adunãrii generale
� reprezentând þara în numeroase tratative ºi în
alte organisme internaþionale, ministru al
afacerilor externe, Nicolae Titulescu a reuºit sã
ofere lumii în care a trãit, nu numai virtuþile unei
activitãþi laborioase desfãºuratã timp de peste
douã decenii în serviciul colaborãrii, înþelegerii
ºi pãcii, în a cãrei indivizibilitate credea, ci ºi o
concepþie unitarã politico-diplomaticã, animatã
de o autenticã þinutã ºi sorginte patrioticã, de un
consecvent democratism, de o riguroasã
principialitate, de o profundã clarviziune, de un
sincer umanism.

Majoritatea discursurilor ºi scrierilor sale
reprezintã o pateticã pledoarie pentru principiile
dreptului internaþional: respectul independenþei ºi
al suveranitãþii naþionale, egalitatea în drepturi a
tuturor statelor, integritatea teritorialã ºi respectarea
frontierelor de dupã rãzboi, relaþiile de bunã
vecinãtate, cooperarea în toate domeniile între
parteneri egali în drepturi, neamestecul în treburile
interne, nerecurgerea la forþã, respingerea agresiunii
ºi a politicii de dictat, soluþionarea paºnicã a
diferendelor dintre state.

Transpunerea în viaþã în relaþiile dintre state
a normelor ºi principiilor dreptului internaþional
trebuia sã ducã, dupã pãrerea lui Titulescu, la
instituirea unui sistem trainic de securitate
colectivã, prefigurat deja în Pactul Ligii
Naþiunilor ºi în tratatele bilaterale ale epocii. El
concepuse un sistem care sã se bazeze pe
garantarea securitãþii Europei privitã în
ansamblul sãu. Nicolae Titulescu aprecia cã nu
se putea lupta pentru pace fãrã sã se apere, în
acelaºi timp, intangibilitatea obligaþiilor
internaþionale ºi, mai ales, a acelor obligaþii care
priveau direct respectarea frontierelor. El a
militat pentru inserarea activitãþii diplomatice
a Românei într-o vastã reþea de alianþe regionale
ale statelor animate de acelaºi ideal, fãrã sã
sacrifice nici unul din interesele sale naþionale,

fiind unul dintre constructorii cei mai laborioºi
ai acordurilor regionale de securitate ºi
colaborare din Europa Centralã ºi Sud-Esticã.
Întreaga activitate a Micii Înþelegeri ºi a
Înþelegerii Balcanice poartã pecetea ideilor
inovatoare ºi acþiunii consecvente a lui Titulescu
care a înþeles mai bine ca oricare altul contribuþia
ºi posibilitãþile pe care le ofereau acordurile
regionale de securitate pentru pãstrarea ºi
consolidarea independenþei þãrilor membre.

Edificarea unui sistem de securitate colectivã
postula, în mod evident, înfãptuirea dezarmãrii,
fãrã de care nu era posibilã decât o securitate
artificialã bazatã pe politica înarmãrilor, ceea ce
în fapt era o stare de insecuritate.

Ca orator, Titulescu a demonstrat, prin
discursurile ºi conferinþele sale, având aproape
în exclusivitate ca temã organizarea pãcii ºi
instituirea dreptului în relaþiile dintre state, cele
mai valoroase idei ale sale: concentrarea gândirii,
o mare bogãþie de idei, inteligenþã abstractã,
profunzime analiticã ºi un vizionarism genial.

Practicând o diplomaþie deschisã, în care
faptele nu i-au dezminþit niciodatã vorbele, ci
s-au armonizat cu acestea, Titulescu avea o
încredere profundã în rolul opiniei publice cãreia
îi atribuia virtuþi de înþelepciune ºi de echitate

în abordarea marilor probleme internaþionale ale
acelor vremuri. Era convins cã politica trebuie
sã se facã împreunã cu popoarele ºi pentru
popoare. Titulescu preconiza egalitatea de drept
ºi de fapt a tuturor naþiunilor ºi, ca atare, se
pronunþa irevocabil în favoarea democratizãrii
relaþiilor internaþionale.

Printre paginile cele mai inspirate ºi mai
semnificative lãsate de Titulescu  sunt, fãrã
îndoialã, cele consacrate Ligii Naþiunilor.
Desprindem din ele încrederea sa în rolul ºi
funcþiunea internaþionalã a Ligii, îndârjirea sa
împotriva tuturor acelora care din interior voiau
sã submineze organizaþia. Referindu-se la instituþia
mondialã a vremii sale, Nicolae Titulescu
mãrturisea: �Nu au murit milioane de oameni în
Marele Rãzboi pur ºi simplu pentru o bucatã de
teritoriu. Au murit pentru ca sã se poatã naºte o
nouã viaþã internaþionalã. Au murit pentru ca þãrile
lumii sã se poatã reuni sub forma Ligii Naþiunilor
pentru a preveni rãzboaie ca acelea pe care ei le
cunoscuserã�.

Titulescu avea o înþelegere mai precisã a
realitãþilor timpului sãu, precum ºi un autentic
spirit vizionar care i-au permis o anticipare a ceea
ce lumea avea sã devinã dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial. Dar mai presus de orice,
descoperim la el dorinþa de pace, de securitate ºi
independenþã naþionalã, de soluþionare a litigiilor
pe cale paºnicã, de cooperare, libertate ºi progres,
care au definit totdeauna lupta poporului român.

Respectând ºi inspirându-se din virtuþile
poporului român, despre care spunea cã �suportã
greutãþile, dar nu nedreptatea�, Titulescu a iubit
þara cu nestrãmutatã credinþã, cu un patriotism
profund, cu devoþiune, iar aceasta pânã în
ultimele clipe ale unei existenþe sfârºite în
amãrãciunea exilului, dar pe care istoria  o va
situa dincolo de uitare în galeria marilor
personalitãþi europene ale secolului al XX-lea.

definirea precisã a teritoriului asupra cãruia se
interzicea cu desãvârºire agresiunea.

Eforturile lui Titulescu de a întreþine relaþii
normale cu þãri în rândul cãrora intrau Germania,
Austria, Ungaria ºi Bulgaria au întâlnit mari
obstacole generate de moºtenirea primului rãzboi
mondial, îndeosebi gravitatea problemei
reparaþiilor, complicaþiile ivite pe terenul noii
configuraþii teritoriale a Europei, insatisfacþia
moralã a celor care capitulaserã fãrã condiþii ºi
doreau sã se revanºeze etc.

Indiferent de mãsura în care a izbutit sau nu,
sã creeze þãrii sale relaþii prieteneºti cu aceste þãri
ºi dacã legãturile pe care le realiza au durat de-a
lungul întregii perioade interbelice, ori s-au
destrãmat la prima ciocnire cu dificultãþile vieþii
internaþionale, Titulescu rãmâne în istoria
diplomaþiei mondiale unul dintre cei mai aprigi
partizani ai colaborãrii bilaterale ºi multilaterale.

Evidenþiind cã �Europa luptã pentru a-ºi fãuri
unitatea�, Nicolae Titulescu a fost un militant activ
al acestei unitãþi. Definitorie pentru gândirea lui
Titulescu rãmâne credinþa sa nestrãmutatã de a
înlocui dreptul forþei cu forþa de neclintit a
dreptului. Edificarea unei lumi paºnice a
progresului, înþelegerii, cooperãrii bilaterale ºi
multilaterale între þãri ºi popoare a reprezentat un
ideal de viaþã pentru Nicolae Titulescu, slujind cu
talent ºi cu o strãlucitoare elocinþã.

Spirit european larg ºi clarvãzãtor, Titulescu
sesizase încã de la început primejdia pe care o
prezenta pentru pacea Europei conduita lui
Hitler ºi Mussolini ºi dispreþul lor voalat sau
declarat faþã de normele ºi principiile
fundamentale ale dreptului internaþional. Este
de reþinut spiritul imaginativ al omului politic,
care a izbutit sã vadã cu claritate dincolo de
�fruntariile� europene valoarea de atunci, de
astãzi ºi de mâine, a acordurilor de tip regional,
pentru preîntâmpinarea conflictelor ºi a actelor
de agresiune ºi rezolvarea pe cãi exclusiv
paºnice a diferendelor dintre state.

Ostil oricãror discuþii sterile, spirit în fond
pragmatic, Titulescu spunea: �Noi nu avem de
definit ce este Europa, pentru cã ar fi o controversã
din care n-am ieºi niciodatã�. Europa nu era în
optica sa o abstracþiune, un concept pur geografic
sau istoric, ci o realitate în plinã pulsaþie.

Proclamat membru de onoare al Academiei
Române la 29 mai 1935 pentru �opera de
reconstruire a Europei de azi pe temeliile mai
drepte ale libertãþii naþionale, în cadrul cãreia nici
un român n-a personificat cu mai multe însuºiri
de gândire revendicãrile civilizaþiei noastre�.
Nicolae Titulescu a fost recunoscut încã în viaþã
ca un adept al ideii europene în aceastã ipostazã,
iar relaþia noi ºi Europa atinge prin el în aceastã
etapã a evoluþiei istorice creasta ei cea mai înaltã.

Vastul efort titulescian a slujit permanent apãrãrii
independenþei ºi integritãþii teritoriale a României,
contribuind substanþial la elaborarea unei noi
concepþii asupra dreptului internaþional, urmãrind
instituirea în relaþiile dintre state a forþei dreptului ºi
eliminarea �dreptului forþei� într-o perioadã când
atitudinea revanºardã a statelor fasciste aducea
ameninþãri grave la adresa pãcii. Sunt, fãrã îndoialã,
contribuþii cu totul remarcabile, a cãror semnificaþie
ºi însemnãtate au rãzbãtut ºi vor rãzbate peste vremi,
fãcând, aºa cum voia Titulescu, �o dogmã din
egalitatea în drept ºi demnitate�.

Opera marelui diplomat a lãsat urme adânci
în istoria relaþiilor internaþionale interbelice,
asociind, în numeroase ocazii, numele României
de acele demersuri pentru punerea în valoare a
principiilor dreptului ºi moralei internaþionale,
a egalitãþii suverane a tuturor statelor. Afirmarea
acestei opere a însemnat, implicit, afirmarea
prestigiului internaþional al României.

120 ani de la
naºtere

Postmodernismul preocupat de
destructurarea instituþionalã ºi statalã, de
negarea valorilor naþionale, istorice, spiritual
creºtine, tradiþionale ºi patrimoniale este
invocat uneori ºi în relaþie cu anumite înfãptuiri
considerate artistice, inclusiv cu unele scrieri
literare, care corespund criteriilor impuse de
el. Postmodernismul a încetat însã repede sã
mai fie relevant în planul literaturii ºi al artelor
plastice. El este perceput tot mai mult ca o
ideologie politicã de esenþã anarhistã ºi
troþkistã. Cuvântul destructurare, explicat,
întors pe toate feþele de Touraine din
perspectiva ideilor sale politice mondialiste,
exprimã foarte bine esenþa postmodernismului.

Combinaþia stranie, eclecticã, dintre scep-
ticism, anarhism, relativism, cinism ºi nega-
tivism nu putea duce decât la un eºec ideo-
logic. Când spun cã acceptã în mod gratuit
aparenþele ºi stilul de suprafaþã, când admit
citarea ironicã ºi parodia marilor realizãri
ºtiinþifice, filozofice ºi artistice de pânã la ei,
când elogiazã efemerul, incertitudinea,
bãºcãlia, extravaganþa ºi tot ceea ce epateazã,
când resping încrederea în adevãr ºi în ideea
de progres, în aspiraþiile oamenilor de
pretutindeni spre o continuã perfecþionare
spiritualã, prin trãire religioasã ºi moralã, prin
educaþie sau prin rãspândirea ºtiinþei, când
spun cã între empiric, logic, exprimabil ºi
epistemologic nu existã o relaþie sigurã,
postmoderniºtii exprimã, de fapt, neputinþa lor
de a construi un posibil model al lumii în care
trãim. Negând orice posibilitate de a crede în
ceva sau de a cunoaºte ceva, orice relaþie a
oamenilor cu adevãrul, relativizând cuceririle
umanitãþii în domeniul trãirii religioase,
ºtiinþei, culturii, artei ºi civilizaþiei, admiþând
doar atitudinile ironice, deconstructiviste,
sceptice, amoraliste ºi cinice, mai ales cinice,
postmoderniºtii au ajuns repede într-o
fundãturã. Într-o fundãturã a ajuns ºi un
oarecare domn Richard Rorty, altminteri

profesor de ºtiinþe umane la Universitatea din
Virginia � SUA, care ne spune cã el nu crede
în categoriile tradiþionale ale ºtiinþei ºi
filosofiei � adevãr, cunoaºtere, obiectivitate,
progres ºi altele � motiv pentru care se declarã
a fi practicant al unei combinaþii între
postmodernism ºi� pragmatism, în cea mai
bunã tradiþie a cugetãrii americane.

Noþiunea de postmodernism are în
intervenþiile acestor intelectuali o aparenþã
onorabilã. Dar� numai o aparenþã. În di-
verse cercuri jurnalistice ºi literare se
discutã, într-adevãr, pe un ton preþios, uneori

grav, alteori ridicol, despre postmodernism
în artã. Se spune insistent cã
postmodernismul nu neagã tradiþia, aºa cum
fãceau cei mai înverºunaþi moderniºti, ci
revine la ea, pentru a o îngloba în noile
creaþii artistice. Postmodernismul în artã
recupereazã tradiþia, fãrã sã i se
subordoneze, tolerând-o, privind-o însã
ironic, admiþând-o uneori, fãrã sã-i acorde
o atenþie specialã sau vreun credit. În acest
sens, în literaturã, postmodernismul
�citeazã� tradiþia pentru a-ºi arãta, chipurile,
superioritatea ºi toleranþa faþã de ea,
asociind-o însã cu pitorescul ieftin, cu
bizareria, deriziunea, vulgaritatea ºi
grosolãnia. În postmodernism citãrile
tradiþiei sunt asociate, în mod paradoxal, cu
elogiile la adresa senzualitãþii, cinismului,
pastiºei, eclectismului, parodiei ºi
fragmentarismului, dar mai ales cu
preocupãrile pentru destructurarea textului,
pentru producerea unor sensuri uimitoare ºi

ºocante, într-o asociere pe cât de nouã, pe
atât de stranie. Postmodernismul literar pune
în prim plan creaþia cu caracter hibrid, impur,
amestecând genurile ºi speciile, dar mai ales
atitudinile   morale, civice ºi religioase
relaxate, în cadrul larg al unui relativism
axiologic adresat estetizanþilor prin aspecte
de fond ºi vulgului prin tot ceea ce este
ºocant, violent, bizar, scabros, cinic ºi inde-
cent. Citând atâtea atitudini ºi experienþe
contradictorii, textul literar postmodernist
cultivã artificiul, mârlãnia, ironia,
autoironia, parodia, deriziunea, pastiºa,
vulgaritatea, consideratã reconfortantã, ºi,
uneori, ininteligibilul, ca în producþiile
interbelice bazate pe dicteul automat sau ca
în unele pagini ale lui Derrida, despre care
un dicþionar Oxford de filozofie ne spune în
mod ironic cã sunt de neasimilat de lectorii
cu o exprimare lingvisticã normalã.

Afirmaþiile actuale ale celor care îºi zic
postmoderniºti seamãnã foarte bine cu tezele
avangardiºtilor din perioada interbelicã.
Anarhismul politic, nihlismul, troþkismul ºi
amoralismul, la care s-au adãugat unele
sugestii oferite de freudism au susþinut
tentativele avangardiste din perioada
interbelicã. Tocmai de aceea astfel de tenta-

tive au fost numite uneori anarhism literar
sau anarhism în arta plasticã. Cine doreºte
astãzi sã înþeleagã suprarealismul în
literaturã ºi în artele plastice, fãrã referiri la
teoriile pline de substanþã paranoicã ale lui
Troþki despre revoluþia mondialã ºi
permanentã, nu înþelege nimic nici din
textele ºi nici din agitaþiile lui Breton ºi ale
acoliþilor sãi.

Aºa cum postmodernismul politic este o
reluare a unor teze nihiliste, anarhiste, marxiste,
leniniste, troþkiste ºi ale �noii stângi�,
postmodernismul în literaturã ºi artele plastice
este o reluare, în noi condiþii istorice ºi cu noi
mijloace, a unor vechi atitudini antitradiþionaliste
ºi antispiritualiste, îndeosebi anticreºtine, a unor
vechi atacuri la adresa a tot ceea ce înseamnã
valoare naþionalã ºi patrimonialã.

Existã o preocupare a postmoderniºtilor de
a-i ºoca pe lectorii producþiilor literare sau pe
privitorii unor producþii plastice. Exemplele
în acest sens sunt numeroase... Ne vom referi

numai la unul � din domeniul artelor plastice.
Suficient însã, cred eu, pentru a caracteriza
natura preocupãrilor postmoderniste în arta
plasticã� În acest domeniu, marea,
nemaipomenita, formidabila realizare
postmodernistã, la grande trouvaille, este
consideratã de unii a fi creaþia de tip body art.
Ea duce pe noi culmi experienþele avangardiste
din prima parte a secolului al XX-lea. Body
art seamãnã, într-o oarecare mãsurã, cu
preocupãrile pentru o înfãþiºare ºocantã ale
indivizilor care ºi-au zis punk. Stilul punk este
înþeles ca o manifestare de stradã, ºocantã.

Americanul Allan Kaprow ºi germanul
Joseph Beuys au ajuns la concluzia cã
pictura ºi sculptura universalã ºi-au epuizat
mijloacele expresive, pentru cã s-au rupt de
oameni prin cele mai stranii cãutãri
formaliste ºi justificãri ideologice. Pentru a
readuce omul în artã, ei au propus la
expoziþiile desfãºurate la Tate Gallery de la
Londra precum ºi la o salã din Düsseldorf
sculpturi ºi picturi care trãiesc, respectiv
niºte persoane � bãrbaþi ºi femei cu o
musculaturã convenabilã - dezbrãcate inte-
gral, dar vopsite de sus pânã jos mult mai
þipãtor decât în cazul unor banale tatuaje.
Aceste sculpturi vii, goale ºi pictate, se
plimbau prin galerie, discutau cu publicul,
încercau sã-ºi justifice demersul �artistic�,
iar dacã le era foame se duceau la bufet sã
cumpere ceva de mâncare. Teoria lor spunea
cã opera de artã este menitã sã reînvie
antropocentrismul antic greco-latin sau pe
cel din epoca Renaºterii, realizând astfel ºi
o deschidere spre psihopatologia
exhibiþionismului, dar ºi spre apetit ºi
rafinamentele gastronomice de la bufet.

 S-a mai spus cã în cazul body art,
creatorul, care apare gol ºi vopsit în culori
þipãtoare în mijlocul publicului venit la
expoziþie, realizeazã performanþa de a fi
concomitent autor ºi operã, respectiv o
operã vie, care se justificã singurã, din
punct de vedere teoretic, ºi se autoafirmã
erotic ºi estetic prin exhibiþionism, altfel
spus � ceva nemaivãzut ºi nemaiîntâlnit în
toatã istoria artei universale. Când
expoziþia s-a închis, au dispãrut ºi �operele
de artã�, care s-au îmbrãcat ºi au plecat la
berãrie sau acasã.

În cazul body art postmodernismul se
manifestã ca saþietate nu numai faþã de
modernism, ci ºi faþã de toatã arta universalã
anterioarã, pe care o �citeazã�, pe care o ºi
�continuã�, dar de care se ºi detaºeazã, în mod
ironic, desigur, ºi, mai ales, definitiv.
Exemplele ar putea continua.

Desene de C. Brâncuºi

POSTMODERNISMUL
o viziune trucatã

Conf.univ.dr. Mihail  DIACONESCU

Portret de femeie

James Joyce

D-ra Pogany - 1912

Puncte de vedere
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Adrian Pãunescu

Brâncuºi
Da, porþile, în Gorj, sunt toate
brâncuºiene ºi frumoase
motivele brâncuºiene
trãiesc pe cruci,
trãiesc pe uºi,
brâncuºian e ºi desenul
de corp uman cu zeci de case,
brâncuºieni sunt toþi românii,
dar numai unul e Brâncuºi!

A nu ceda ispitei triste,
cã el ne este la-ndemânã,
a nu-ncerca sã naºtem focul
din milioane de cenuºi,
a recunoaºte unicatul
în toatã pulberea românã,
sunt mii de Constantini, în þarã,
dar numai unul e Brâncuºi.

El are-un Dumnezeu în mâna
cu care-a reclãdit pãmântul,
mai pur decât sunt nou-nãscuþii
ºi mai bãtrân decât cei duºi;
la început a fost Sãrutul,
pe care l-a purtat Cuvântul,
Eroii au ºi ei o Cale,
prin operele lui Brâncuºi.

Ca Masa lui, atâtea mese
ºi scaune, în jur, puzderii,
când stai la ele nu ºtii bine
te ridicaºi, mâncaºi, cãzuºi,
dar, Doamne, numai una este
a veºniciei ºi-a tãcerii,
la ea parc-ar urma sã vinã,
spre a pleca, pe veci, Brâncuºi.

În Univers, probabil, urcã
întruna roiuri de albine
ºi mierea ºi-o aºeazã zilnic,
în stâlpi de faguri suprapuºi,
ca-ntr-o bisericã în care
vin vãduvele sã se-nchine,
dupã Rãzboiul Întregirii,
lângã Coloana lui Brâncuºi.

Suntem o naþie de geniu,
avem o misie aleasã
ºi totuºi ne-am pierdut plãcerea
de-a ne jertfi într-un culcuº,
n-avem Brâncuºi pe orice stradã
ºi în proporþie de masã,
e-un unicat cât România
Ideea însãºi de Brâncuºi.

Mai ºtie cineva ce vinã
pe noi românii, ne apasã,
sau am uitat la ce ruºine
am fost, pentru Brâncuºi, expuºi,
cã n-a putut trãi acasã,
cã n-a putut muri acasã,
orfan, în propria sa þarã,
înstrãinat, pe veci, Brâncuºi?

Istoria se face mamã,
se îmblânzeºte ºi ne iartã,
pe toatã piatra carpatinã
sunt urmele unei cãtuºi,
conform Hobiþei nãscãtoare,
reînviem din poartã-n poartã,
nu cerºetori la porþi strãine,
ci cãuzaºi ai lui Brâncuºi.

A fost un Veac, mai þineþi minte,
al Douãzecelea, se pare,
cu multe opere bolnave
sub mâini de autori rãpuºi,
în tot acest ospiciu jalnic
a fost ºi arta-vindecare
iar echilibrul, sãnãtatea
ºi viaþa, s-au numit Brâncuºi.

A nu considera cã este
egalul mic al tuturora,
a respecta hazardul dintre
albuº, negruº ºi gãlbenuº,
în oul care face munþii,
când Dumnezeu decide ora,
a degusta deplin minunea
cã s-a nãscut român Brâncuºi.

Prin aparenþe numeroase
ºi potriveli înºelãtoare
sã nu cumva sã ni se parã
cã ni-i produs între produºi,
deºi el e, întreg al nostru
nu-ncape în numãrãtoare,
ºi-ntâi ºi doi ºi infinitul
sunt robi aceluiaºi Brâncuºi.

Cum Masa, Poarta ºi Coloana
se aflã într-un loc anume,
la Târgul Jiului, pe unde
o daltã s-a fãcut arcuº,
în vremea care dã sã vinã
spre a clãdi o altã lume
sã recunoaºtem cã temeiul
îi aparþine lui Brâncuºi.

Ce nume de popor de geniu.
Ce piatrã cãtre cer, Brâncuºi!

Alexandru Balaci
a trecut
în eternitate

Prof.univ.dr. Ion Dodu BÃLAN

Sâmbãtã 9 martie 2002, într-o zi seninã ºi
cãlduroasã de primãvarã, o mulþime de intelectuali
(oameni politici, preºedintele þãrii Ion Iliescu,
senatorul medic Sorin Oprescu, ministrul Rãzvan
Theodorescu, ambasadorul Italiei la Bucureºti,
academicienii Eugen Simion, preºedintele
Academiei Române, Dumitru Radu Popescu, Fãnuº
Neagu, Augustin Buzura, Gheorghe Mihãilã,
scriitorii: Paul Everac, George Bãlãiþã, Ion Hobana,
Ion ªerb, profesori universitari, cercetãtori ºtiinþifici
ºi recunoscuþi oameni iubitori de culturã) se aflau la
Cimitirul Belu pentru a-l conduce pe ultimul drum
pe omul de ºtiinþã ºi omenie, acad. Alexandru Balaci.

Din pãcate, dintr-un pãcat strigãtor la cer, n-a fost
prezent nici un  �elitist�, nimeni de la posturile de
radio ºi televiziune, cu excepþia Postului tv România
de Mâine care a filmat pentru azi ºi viitorime acest
moment dureros din istoria culturii noastre.

Era ziua celor 40 de mucenici din Sevastia. Ziua
martirilor ºi a Moºilor de iarnã, o zi cãlduroasã ºi însoritã
de primãvarã timpurie, dar sufletele noastre erau cernite
de durerea pierderii unei valori de seamã a culturii
naþionale, a unui om de omenie ºi bun prieten.

Am strãbãtut cu acest trist prilej încã o datã Cimitirul
care þine în tainiþele sale atâtea ilustre personalitãþi ale
istoriei, ºtiinþei ºi culturii româneºti ºi mi-am întãrit
convingerea, exprimatã în scris în urmã cu peste treizeci
de ani, cã pe lespezile de piatrã de la cãpãtâiul
mormintelor e sãpatã istoria culturii, tehnicii, ºtiinþei ºi
civilizaþiei româneºti dintr-un rãstimp de peste douã
secole. Aceastã istorie ar merita sã fie trecutã într-o carte,
cu multã erudiþie ºi migalã, cu seriozitate ºtiinþificã, în
aºa fel încât cimitirul Belu ºi nu numai el sã devinã pioase
locuri de pelerinaj pentru comunicarea, cel puþin afectivã
cu geniile noastre de sub gline, þinute în braþe cu zgârcenie
de pãmântul mamã, de terra mater, cãci�zicea preotul în
slujba de înmormântare a lui Alexandru Balaci � �din
pãmânt ne tragem, în pãmânt ne ducem�.

Copleºitoarea tinereþe a spiritului sãu vioi ºi
dinamic, colegialitatea neumbritã de vreo rigiditate
sau acrealã a senectuþii, setea nepotolitã de
cunoaºtere a noutãþilor din toate domeniile, puterea
de muncã pe multiple planuri, sentimentul acut al
solidaritãþii de breaslã, prezenþa activã în viaþa cetãþii,
delicateþea sufleteascã ºi înfãþiºarea plãcutã, de
student întârziat, îl fãceau pe profesorul, scriitorul
ºi academicianul Alexandru Balaci un om fãrã vârstã,
sau, în orice caz, un om de vârsta eternei tinereþi.

Nãscut la 12 iunie 1916 în satul cu nume simbolic,
Aurora, din judeþul Mehedinþi, eminentul cãrturar
fãcea parte din stirpea acelor intelectuali umaniºti, de
orientare democraticã ºi progresistã, care încã din
perioada interbelicã au fost alãturi de popor împotriva

exploatãrii ºi a fascismului, pentru salvgardarea fiinþei
noastre naþionale ºi pentru demnitatea omului, grav
ameninþatã de ciuma brunã. Si totuºi, omul acesta
dinamic, activ ºi de o tinereþe molipsitoare, chiar la o
vârstã octogenarã, a plecat la strãmoºi, Joi 7 martie
a.c., �là oú les noms se mélancolisent comme des pas
dans une église� � cum zice Apollinaire.

În Alexandru Balaci, în omul de-o nobilã modestie,
delicat ºi sensibil pe care-l zãream pe stradã ani înºir,
citind ziare ºi reviste, cu o geantã tinereascã agãþatã
ºcolãreºte pe umãr, sãlãºluiau mai mulþi oameni: un
poet care s-a ignorat prea devreme dupã volumul
Dolores, 1941, un artist inspirat ºi un italienist de mare
clasã, care a învãþat zeci de serii de studenþi dulcea
limbã a lui Dante, un istoric literar erudit, un editor de
vocaþie, care ne amintea de celãlalt Alexandru, marele
sãu prieten Al. Rosetti, un om al învãþãmântului ºi al
culturii care a fost, rând pe rând, profesor, ºef de catedrã,
decan, prorector al Universitãþii din Bucureºti,
vicepreºedinte al CSCA ºi apoi al Uniunii Scriitorilor,
directorul Bibliotecii Române din Roma, preºedintele
unor colegii de redacþie ºi al unor comisii cu bogatã
activitate internaþionalã, redactor-ºef la revista cu atât
de ilustre tradiþii �Viaþa româneascã�.

Personalitatea lui Alexandru Balaci a fost organic
implicatã în dezvoltarea culturii româneºti din
ultimele ºase decenii, de la publicarea tezei de
doctorat cu tema: Neoclasicismul italian din
perioada carduccianã ºi predanunzianã. Figura
poetului italian Giovanni Pascoli (1943) ºi pânã la
eseurile cu o tematicã atât de variatã, publicate în
presa cotidianã ºi de specialitate, în care se afirmã
un spirit umanist, militant, înflãcãrat de un nobil
patriotism, preocupat de delicatele probleme ale
culturii ºi civilizaþiei contemporane, ale pãcii ºi
cunoaºterii reciproce dintre popoare, prin
intermediul creaþiei lor spirituale.

În acest context, e cazul sã amintim cã omul cu o
vastã culturã, cunoscãtor temeinic al unor limbi de mare
circulaþie, înzestrat cu harul tãlmãcirii, cu spiritul
deschis spre universalitate, a fãcut enorm de mult pentru
circulaþia valorilor universale în câmpul culturii noastre
naþionale ºi a valorilor româneºti peste hotare, nu numai
ca un excelent animator cultural � folosesc sintagma
ºi cu sensul înalt acordat de UNESCO �, ci ºi ca un
excelent profesor, critic ºi istoric literar, ca un italienist
care a pus cititorul român în contact cu marile figuri
ale culturii italiene, prin lucrãrile de o exemplarã
temeinicie: Giovanni Pascoli în neoclasicismul italian
(1944), care-i reþine atenþia ºi în teza sa de doctorat,
poetul Giosué Carducci (1947), atât de mult îndrãgit
de un Duiliu Zamfirescu, Al. Vlahuþã ºi mai ales
Octavian Goga, solidele monografii, Dante Alighieri
(1966), Francesco Petrarca (1968), Machiavelli
(1969), Alessandro Manzoni (1974), Ludovico Ariosto
(1975), Giovanni Boccacio (1976), prin atâtea volume

de docte studii italiene, prin captivantul Jurnal italian
(1962), prin numeroase ºi excelente traduceri, care
uneori echivaleazã cu originalul, ºi printr-o Storia della
letteratura italiana  (1973), deºi destinatã cu precãdere
unui scop pur didactic, Alexandru Balaci este un
comentator doct, inspirat ºi entuziast al fenomenului
literar, al operei în sine prim exemplare analize aplicate.

El are un cult nedezminþit, în nici o împrejurare,
pentru ideea de scriitor, chiar ºi atunci când ea nu
este suficient acoperitã cu aurul talentului neobiºnuit.
El crede cu dãruire colegialã nu numai în expresia
ºi forþa individului creator, ci ºi în aceea a obºtei,
contribuind din plin la armonia ºi unitatea ei.

Iatã pentru ce era atât de firesc legat de obºtea
scriitoriceascã, pentru care, secondând pe preºedintele
ei, eminentul scriitor Dumitru Radu Popescu, muncea
cu competenþã, pasiune ºi abnegaþie. De altfel, tot ce
fãcea Alexandru Balaci pentru înflorirea ºi
rãspândirea culturii româneºti, fãcea cu aceste atribute
definitorii pentru personalitatea sa.

El a fost prin excelenþã un scriitor umanist ºi
patriot, un intelectual luminat care-ºi punea talentul
ºi competenþa în slujba patriei. Fericit de-a fi lucrat
împreunã cu el, în þarã ºi în strãinãtate, îmi face
plãcere sã spun cã prezenþa lui, ca ºi a unui Jean
Livescu, ªtefan Pascu, Valentin Lipatti, Mihnea
Gheorghiu, Adrian Marino, Zoe Dumitrescu
Buºulenga, Eugen Todoran, Constantin Ciopraga era
profund eficientã ºi înconjuratã de stima delegaþiilor
din alte þãri, pentru cã emana flacãra unui
intelectualism demn ºi o þinutã moralã impecabilã.

O spun pentru cã avem de învãþat dintr-o
asemenea atitudine�

Spiritul pasionat, chemarea înnãscutã pentru
creaþie, implicarea sincerã, dãruitã în viaþa culturii
ºi a cetãþii, dragostea de semeni, credinþa în marile
rosturi ale literaturii ºi ale culturii, în genere, cultul
muncii fãrã preget, patriotismul ardent, umanismul
sãu luminat de o nestinsã flacãrã renascentistã au
fost atributele fermecãtoarei personalitãþi a lui
Alexandru Balaci, care ne-a pãrãsit dupã o
îndelungatã ºi exemplarã existenþã.

Cel ce �a transformat
anticul în modern�

Nãscut la 19 febr./2 martie 1876, la Hobiþa, în
judeþul Gorj, Constantin Brâncuºi a urmat ªcoala
de meserii din Craiova, apoi ªcoala naþionalã de arte
frumoase din Bucureºti (1898-1902), unde pentru
scurtã vreme l-a avut profesor pe Ion Georgescu,
apoi pe Vladimir C. Hegel.

În timpul studiilor sale realizeazã bustul lui
Gheorghe Chiþu pe care îl expune la Expoziþia
regionalã de la Craiova, un �Cap de expresie�, ca ºi
o serie de copii � �Ecorºeul� (împreunã cu Dr.
Gerota), �Vitellius�, �Capul lui Laocoon�. Mai
realizeazã busturile �Georgescu-Gorjan� (1902) ºi
�General Dr. Carol Davila� (1903), aºezat mai târziu
(1912) în curtea Spitalului militar din Bucureºti.

În 1904, pleacã pe jos spre Paris, trecând prin
Budapesta, Viena, München (unde se pare cã
frecventeazã cursurile Academiei regale de belle
arte), practicând în acelaºi timp, ca sã se întreþinã, ºi
meseria de infirmier. Trece apoi prin Rorschach,
Zurich ºi Alsacia, apoi cu trenul, ajunge la Paris.

Obþinând o bursã de 600 de lei din partea
Ministerului Instrucþiunii Publice din Bucureºti, în
1905, se înscrie, în Franþa, la ªcoala de arte
frumoase, unde lucreazã în atelierul lui Antonin
Mercie. Brâncuºi creeazã acum �Portretul lui
Nicolae Dãrãscu�, �Bust de bãiat�, �Cap de bãiat�,
�Supliciu� (1906), apoi �Rugãciunea� ºi �Portretul
lui Petre Stãnescu�, ce constituie un ansamblu
funerar comandat pentru Buzãu (1907).

În 1907 este acceptat ca practician în atelierul lui
Rodin, pe care însã, îl va pãrãsi, orgolios ºi plin de
încredere, comparându-l pe maestrul sãu cu un arbore
la umbra cãruia iarba nu creºte. Un an mai târziu, va
lucra în atelierele �La Ruche�, unde îl cunoaºte pe
Modigliani, de care îl va lega o statornicã prietenie.
De asemenea, participã la Salonul naþional al artelor
frumoase, unde se împrieteneºte cu Fernand Leger ºi
cu Marcel Duchamp. Un alt prieten al sãu, pictorul
Henri Rousseau, îi spune lui Brâncuºi profeticele
cuvinte: �... Tu ai transformat anticul în modern�.

Artistul începe sã fie tot mai sigur de drumul pe
care merge. Modelajul fin, sensibil la efectele
luminoase se îndepãrteazã acum de incidentele de
tip impresionist (Rodin) pentru a începe, în condiþiile
afirmãrii unor tendinþe raþionaliste, între care
cubismul, o lungã luptã pentru surprinderea esenþei,
a ceea ce este durabil, sustras clipei.

�Cuminþenia pãmântului�, o primã versiune a
�Sãrutului� (1907), �Somnul� (1908), �Muza
adormitã� (1909-1910), �Pasãrea mãiastrã� (1910),
�Prometeu� (1911), �Domniºoara Pogany� (serie
1912-1933), �Primul pas� (1913) sunt lucrãri ce
marcheazã aplecarea spre valorile artelor arhaice.

Sculptorul � din ce în ce mai cunoscut � s-a bucurat
de succes ºi în SUA, la New York, unde, în 1913, a
participat la Expoziþia internaþionalã de artã modernã ºi
a deschis prima sa expoziþie personalã la �Photo
Secession Gallery� prin grija lui Alfred Stieglitz ºi
Edward Steichen. A expus la manifestãrile grupãrilor
�Tinerimea artisticã�, �Arta Românã�, �Contimporanul�
etc. La 22 septembrie 1931, Constantin Brâncuºi a fost
decorat cu ordinul �Meritul cultural pentru arta plasticã�,
la propunerea lui Nicolae Iorga, atunci preºedinte al
Consiliului de Miniºtri ºi secretar de stat la Departamentul
Cultelor ºi Artelor. În 1933, maharajahul Yeswant Rao
Holkar Bahadur din Indore i-a cumpãrat lui Brâncuºi o
�Pasãre� de bronz ºi i-a propus sã vinã în India pentru a
ridica un �Templu al Meditaþiei�.

În 1936, Brâncuºi a venit în România dând curs
chemãrii Ligii naþionale a femeilor din Târgu-Jiu, care
dorea sã închine un monument eroilor patriei cãzuþi
în timpul primului rãzboi mondial. Atunci a realizat
tripticul �Masa tãcerii�, �Poarta sãrutului� ºi �Coloana
fãrã sfârºit� (1937-1938) � capodoperã a marelui
artist. Aici, ca ºi în alte opere, Brâncuºi regãseºte
dimensiunile artei populare, ale întregului patrimoniu
cultural românesc, pe care le-a introdus în atmosfera
agitatã a artei moderne. El a produs � un unic ecou în
conºtiinþa artisticã a primei jumãtãþi de secol, ecou
prelungit prestigios ºi în arta zilelor noastre.

La aniversarea a 125 de ani de la naºterea
sculptorului, anul 2001 a fost declarat, prin hotãrâre
a Guvernului României, Anul Brâncuºi, sãrbãtorit
ºi în cadrul UNESCO.C. Brâncuºi: Rugãciune

CONSTANTIN BRÂNCUªI
A 45-a comemorare



OPINIA NAÞIONALÃ 330 pag.618 martie 2002

(Continuare din pag. 1)

Transformarea involuþiei economice ºi
sociale în evoluþie este adevãrata noastrã
problemã, iar pentru asta nu este nevoie
decât de oameni destoinici. Pânã ºi cei mai
slabi comandanþi militari ºtiu cã oºtile
învinse trebuie trecute în rezervã, contra -
ofensiva se dã cu alte trupe ºi de undeva
din spatele zonelor nesfârºitei mãcinãri de
oameni ºi materiale, care întârzie
înfrângerea, menajeazã regruparea forþelor
pentru contraofensivã, dar ele însele nu mai
pot rezolva problema pe cont propriu.

Întrebarea, fundamentalã, care se pune
este: de unde, din ce puncte, poate începe
evoluþia economicã ºi socialã. Existã astfel
de puncte.

Satele. Chiar cele mai sãrace pot produce
pentru existenþa proprie a celor care redevin
þãrani din navetiºti, a celor care revin la þarã
pentru a lãsa apartamentele copiilor, sau pentru
cã nu mai au cu ce trãi la oraº. Satul rãmâne
singura zonã în care surplusul de forþã de
muncã poate supravieþui fãrã ajutorul nimãnui
ºi fãrã sã amplifice presiunea politicã.

Oamenii pot lucra ºi produce cele necesare
vieþii la un nivel elementar, dar nu vor refuza
avantajele asocierii, cu condiþia ca acestea sã
fie reale. Terenurile fostelor IAS-uri trebuie sã
redevinã ceea ce erau la sfârºitul anilor �50 ºi
mai târziu � modele de producþie agricolã.
Sarcina aceasta nu ºi-o poate asuma � în
România, nu în Occident � proprietari de genul
lui �Tãnase Scatiu� ºi nici �proprietarii
fantomã�, ci statul.

Este nevoie de investiþii ºi de specialiºti.
Pânã la apariþia �fermierului� mai este mult ºi
timpul nu aºteaptã. Nu este nevoie de oprit în
fermele de stat decât pãmânturile necesare
pentru a rezolva câteva probleme mari:
agriculturã modernã, hranã pentru populaþie
(a oraºului în primul rând), asigurarea unor
zone de producþie model pentru sat (inclusiv
pe seama cercetãrii ºtiinþifice).

Satul reprezintã chiar punctul de
începere a evoluþiei prin avantajele lui
unice în condiþiile actuale din þara
noastrã: reþin natural forþa de muncã în
exces, sunt zone ideale de aºteptare a
relansãrii producþiei suficiente pentru ele
ºi, într-o anumitã mãsurã, pentru alþii,
cãci grâul, porumbul etc. rãmân produse
identice, indiferent în ce loc ºi în ce
condiþii tehnice s-ar produce. Marile
suprafeþe agricole (fostele IAS-uri,
institute de cercetãri etc.) ne asigurã
condiþia esenþialã de relansare a
producþiei agricole �la nivel de vârf�.

Oraºul. Chiar cele mai lovite ºi
�decapitate de platformele industriale� au
condiþii de relansare datoritã costului redus
al forþei de muncã ºi al nivelului ei de
calificare. Pe de altã parte, ceea ce se poate
produce cu actuala forþã de muncã rãmâne
adesea comparabil cu ce se produce în
oricare altã parte a lumii: stofe, brânzeturi,
pielãrie etc.

Trebuie luptat, desigur, pentru marile
întreprinderi, dar concentrarea excesivã
pe �vindere� ºi �distrugeri�, abate prea
mult atenþia de la lucrurile cu adevãrat
importante. Am aºteptat prea mult de la
fostul FPS ºi de la urmaºul lui, de la
anticorupþie ºi de la schimbãrile de
guverne. Neglijãm, în schimb, punctele
esenþiale de pornire în reluarea evoluþiei
economice ºi sociale.

Rãmâne deschisã problema ºcolii ºi
aici prea multe lucruri elementare sunt
ignorate. În primul rând, calitatea pregãtirii
ºcolare ºi antrenarea a cât mai mulþi tineri
în diferite forme de ºcolarizare. Destul cu
iluzia formelor actuale de examinare la
capacitate, revenirea liceelor la ceea ce au
fost cândva; se impune ºi aici desfiinþarea
organismelor didactice parazitare care nu
produc nimic ºi mai mult încurcã lucrurile.

Exigenþe ale dezvoltãrii economice durabile

Investiþiile
Primordialitatea

unui obiectiv

În 12 ani de tranziþie, au fost elaborate,
aprobate ºi aplicate opt acte normative
esenþiale privind regimul investiþiilor în
România, care au reuºit, prin prevederile lor
complicate ºi chiar antagoniste, sã-i
bulverseze complet pe investitorii strãini
(patru legi ºi patru ordonanþe: Legea nr.35 din
1991 privind regimul investiþiilor strãine;
Legea nr. 57 din 10 iunie 1993 privind
modificarea ºi completarea Legii nr.35 din
1991; Legea nr. 7 din 22 iulie 1997 privind
acordarea de facilitãþi suplimentare;
Ordonanþa Guvernului nr.70 din 31 august
1994 privind impozitul pe profit; Ordonanþa
de Urgenþã a Guvernului României nr.31 din
16 iulie 1997 privind regimul investiþiilor
strãine în România, care anuleazã prevederile
Legii nr.35 din 1991 ºi ale Legii nr.71 din
1994; Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului
României nr.92 din 30 decembrie 1997
privind stimularea investiþiilor directe;
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului
României nr. 67 din 19 mai 1999 privind
unele mãsuri pentru dezvoltarea activitãþii
economice, precum ºi Legea nr. 332 din 29
iunie 2001, privind promovarea investiþiilor
directe, cu impact semnificativ în economie,
adoptatã prin asumarea rãspunderii
guvernamentale).

Consiliul Investitorilor Strãini (CIS) a luat
fiinþã în 1997 ºi reprezintã o asociaþie a celor
mai importanþi investitori strãini din
România. Dintre cele 71 companii
multinaþionale care îl compun, citãm pe ABB,
ABN Amro Bank, British American Tobacco,
Coca-Cola, Daewoo Corporation, KPMG,
Kraft Jacobs Suchard, Lafarge, McDonald�s,
Mobilrom, Philip Morris, Shell, Societé
Generale, Toborg, Unilever º.a. Companiile
componente, membre ale CIS, împãrtãºesc
opinia cã la baza succesului îmbunãtãþirii
climatului investiþiilor, în paralel cu
dezvoltarea economiei româneºti, se aflã
dialogul dintre factorii de decizie ºi
comunitatea investitorilor strãini.

Pe 8 decembrie 1999, CIS a lansat Cartea
Albã � �Climatul investiþional din România�,
document ce cuprinde un rezumat al
punctelor de vedere asupra posibelelor
îmbunãtãþiri ale condiþiilor în care se
deruleazã afacerile din România: a)
elementele de atractivitate ale României
pentru investiþiile strãine neschimbate:
mãrimea ºi poziþia þãrii, nivelul de educaþie,
cultura favorabilã, toate constituind o imensã
nevoie de creºtere ºi dezvoltare de noi
produse ºi servicii. Dar rãmân importante
dificultãþi ºi obstacole, iar ritmul schimbãrii
este lent; b) legile sunt instrumentate, fãrã ca
agenþilor economici sã le fie acordatã ºi
posibilitatea de a face recomandãri sau
comentarii, iar apoi sunt puse în practicã, fãrã
ca pregãtirea profesionalã, echipamentul ºi
sistemul de urmãrire sã existe; c) noi taxe sunt

introduse ºi aplicate peste noapte, apariþia lor
nefiind semnalatã în prealabil. Pe lângã
acestea, introducerea neanunþatã a taxelor pe
cifra de afaceri a avut un impact negativ
asupra imaginii pe care potenþialii investitori
ºi-au format-o despre România.

România se aflã pe locul al patrulea între
statele care prezintã cel mai mare risc pentru
investiþii, potrivit unui clasament ce include
93 de state, întocmit de Economist
Intelligence Unit pentru anul 2000; punctajul
unei þãri ia în calcul 77 de indicatori diferiþi,
care reflectã factori ca stabilitatea politicã,
calitatea modului de guvernare, politica
monetarã ºi fiscalã, politica de reglementare
ºi control, balanþa contului curent, datoria
externã, structura financiarã ºi riscul
lichiditãþilor. Riscul politic are o pondere de
22% în punctajul total. Statul cu cel mai mare
risc este Rusia, cu un punctaj de 78 faþã de
maximul posibil (100 puncte), urmat de
Indonezia ºi Pakistan. Cu toate acestea,
Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei (MDP)

considerã cã motorul creºterii economice îl
reprezintã investiþiile. Având în vedere
multitudinea de prevederi legale privind
investiþiile, MDP ºi-a propus elaborarea unui
Cod investiþional român, menit sã
sistematizeze, într-o viziune unitarã,
ansamblul reglementãrilor în materie.
elaborarea Codului (a cãrui denumire
urmeazã sã fie examinatã multidisciplinar)
vizeazã, cu precãdere, soluþionarea
problemelor dificile care au apãrut în privinþa
investitorilor strãini. Aceºtia au acuzat ºi
acuzã în continuare, inadvertenþele din
diverse acte normative, precum ºi modul
inadecvat de constituire ºi funcþionare a
sistemului instituþional ºi relaþional cu
partenerii externi, diferenþele mari de
tratament comparativ cu alte þãri aflate în
tranziþie. La rândul lor, investitorii români se
pronunþã pentru simplificarea legislaþiei,
pentru eliminarea unor mãsuri
discriminatorii, pentru permanentizarea unor
facilitãþi care sã vinã în întâmpinarea

necesitãþilor majore ale întregii economii
naþionale. Codul va þine seama, în cel mai
înalt grad, de standardele în vigoare ale þãrilor
membre UE, ale statelor industrializate, astfel
încât soluþiile care vor fi adoptate sã
reprezinte ºi paºi înainte în procesul de
integrare europeanã. Se va pune accentul ºi
pe adoptarea unui set de garanþii juridice,
care sã stimuleze investitorii ºi sã asigure o
mai mare stabilitate a mediului de afaceri,
în ansamblul.

Prima etapã din cadrul elaborãrii Codului
investiþional român se referã la promulgarea
Legii privind promovarea investiþiilor directe.
În a doua etapã, va fi elaboratã Legea organicã
de promovare a investiþiilor, prin dezvoltarea
ºi completarea Legii investiþiilor directe, cu
reglementãri specifice din domeniul
privatizãrii, pieþei de capital, contabilitãþii,
fiscalitãþii. Prin Legea privind promovarea
investiþiilor directe se urmãreºte stimularea
investitorilor români ºi atragerea celor strãini.
În conformitate cu prevederile internaþionale,

legea prevede asigurarea tratamentului
naþional pentru investitori, respectiv
asigurarea unei depline egalitãþi între
investitorii români ºi cei strãini. Investiþiile
strãine sunt stimulate prin acordarea mai
multor tipuri de facilitãþi, în funcþie de
domeniul de activitate în care se face
investiþia, mãrimea acesteia, numãrul de
locuri de muncã înfiinþate. Sunt scutite de la
taxelor vamale ºi a TVA materiile prime,
materialele consumabile, piesele de schimb
ºi componentele importante, necesare ºi
folosite efectiv în producþia proprie, pe o
perioadã de 2 ani, calculatã de la data punerii
în funcþiune a obiectivului. În cazul
achiziþionãrii acestor bunuri din România, ele
sunt scutite de la plata TVA.

Investiþiile realizate în România sunt
scutite de la plata impozitului pe profit astfel:
a) cele efectuate în agriculturã ºi industria
alimentarã, infrastructura de transport,
tehnologia ºi comunicaþiile, cercetare,
sãnãtate, învãþãmânt ºi turism, pe o perioadã

de 4 ani de la data punerii în funcþiune a
obiectivului; b) cele efectuate în domeniul
industriei, cu excepþia domeniilor industriale
enunþate, pe o perioadã de 3 ani de la data
punerii în funcþiune a obiectivului; c) cele
efectuate în comerþ ºi orice alte servicii, cu
excepþia sectorului bancar ºi de asigurãri, pe
o perioadã de 2 ani. Dupã expirarea acestor
perioade de timp, investitorii beneficiazã
anual se reducerea impozitului pe profit în
urmãtoarele condiþii: 1) reducerea cu 50% a
impozitului pe profitul reinvestit, pentru
achiziþionarea de maºini, utilaje ºi
echipamente noi; 2) reducerea cu 25% a
impozitului pe profit, dacã se utilizeazã peste
15% din cheltuieli pentru activitatea de
cercetare ºtiinþificã ºi de dezvoltare a
tehnologiei noi în România ºi pentru procesul
de formare profesionalã, precum ºi dacã se
creeazã cel puþin 30 de locuri de muncã prin
dezvoltarea investiþiei existente sau printr-o
nouã investiþie. Investiþiile directe, a cãror
valoare depãºeºte 1 milion dolari SUA sau
echivalentul în lei sau alte valute convertibile
la data prezentãrii proiectului de investiþie la
MDP, realizate în termen de maximum 30 de
luni de la data eliberãrii certificatului de
investiþie, beneficiazã de o serie de facilitãþi.
Astfel, utilajele tehnologice, instalaþiile,
echipamentele, aparatele de mãsurã ºi
control, produsele de software, achiziþionate
din import, exclusiv noi, necesare investiþiei,
vor fi exceptate de la plata taxelor vamale.
Bunurile achiziþionate din import sau din
România, exclusiv noi, necesare realizãrii
investiþiei ºi care urmeazã a fi stabilite în
perioada urmãtoare, beneficiazã pe perioada
de realizare a investiþiei, pânã la punerea în
funcþiune a acesteia, de amânarea plãþii TVA
potrivit reglementãrilor în vigoare, respectiv,
pânã la data de 25 a lunii urmãtoare datei de
punerea în funcþiune a investiþiei. Aceste
investiþii sunt scutite de impozitul de profit
pe o perioadã de 5 ani ºi beneficiazã, de
asemenea, de deducerea unei cote de 20%
din valoare, calculatã în luna în care se
realizeazã investiþia, numai din punct de
vedere fiscal, prin înscrierea acestuia la
sumele deductibile prevãzute în declaraþia de
impunere. Investiþiile realizate în condiþiile
acestei legi beneficiazã de utilizarea
amortizãrii accelerate, definite conform Legii
nr. 15 din 1994, iar investiþiile noi, a cãror
valoare depãºeºte 10 milioane dolari SUA,
alte valute convertibile sau echivalentul în
lei, conform proiectului de investiþie ºi
planului de afaceri vor fi prezentate
Departamentului pentru Relaþiile cu
Investitorii Strãini, din cadrul Guvernului, în
vederea obþinerii de facilitãþi suplimentare ce
pot fi negociate ºi supuse de Guvern spre
aprobare Parlamentului sub formã de lege.

Agricultura este punctul de sprijin al relansãrii economiceAgricultura este punctul de sprijin al relansãrii economiceAgricultura este punctul de sprijin al relansãrii economiceAgricultura este punctul de sprijin al relansãrii economiceAgricultura este punctul de sprijin al relansãrii economice
Principiile fundamentale ale politicii agrare a Uniunii Europene sunt:
� unicitatea pieþei;
� preferinþa comunitarã;
� solidaritatea financiarã.
Produsele agricole circulã liber, pe baza competitivitãþii.
Pentru a evita scãderea preþurilor, se preconizeazã ca preþul în comunitate sã fie în general

preþul din þara unde preþul de cost al produsului este cel mai ridicat.
Preferinþa comunitarã înseamnã ca în interiorul Uniunii Europene sã se dea prioritate

produselor ºi preþurilor agricole realizate în comunitatea europeanã.
Solidaritatea financiarã înseamnã angajarea bugetului comunitar în domeniul agricol prin

Fondul European de Orientare ºi Garantare Agricolã, care reprezintã peste 50% din totalul
cheltuielilor comunitare.

Rãmâne sã analizãm în ce mãsurã aceste trei principii fundamentale se regãsesc în politica
agrarã a þãrii noastre, alãturi de alte principii privind:

� reevaluarea potenþialului de producþie al solurilor þãrii noastre pentru o populaþie în
continuã creºtere ºi pentru ridicarea nivelului de trai;

� dezvoltarea ruralã;
� producþie agricolã diversificatã, multifuncþionalã;
� pieþele agricole;
� competitivitatea;
� profitul agricol;
� creditul agricol ºi creditul funciar ipotecar;
� sprijinul financiar al producãtorilor agricoli ºi prin credite nerambursabile;
� cercetarea ºtiinþificã adaptatã la criteriile Uniunii Europene.
Aºa cum aratã datele statistice publicate de Comisia Europeanã, necesarul de consum la

cereale, zahãr, carne, lapte, brânzã este acoperit din producþia proprie a þãrilor UE încã din
1994. Þãrile din UE au excedent la toate aceste produse ºi cautã pieþe de desfacere.

Situaþia aprovizionãrii în UE (%)

Politica agrarã a þãrii noastre trebuie orientatã în viitor spre o agriculturã multifuncþionalã;
în mare parte ea trebuie sã fie complementarã agriculturii din þãrile Uniunii Europene. Þara
noastrã intrã în concurenþã cu agricultura europeanã ºi americanã puternic subvenþionate.

La noi trebuie sã se dea atenþie mai mare dezvoltãrii culturilor de arbuºti fructiferi: afin,
zmeurã, de cãpºuni, de tutun, ca ºi produselor leguminoase realizate prin metoda agriculturii
organice sau biologice, volierelor de fazani, de prepeliþe, pãstrãvãriilor, alãturi de
industrializarea lemnului, toate acestea constituind surse de produse ce se cautã la export.

O altã problemã actualã pe care dorim sã o semnalãm este legatã de terenul agricol care
este principalul mijloc de producþie în agriculturã.

Cel mai mare neajuns al agriculturii româneºti contemporane, pentru a deveni competitivã,
îl constituie fãrãmiþarea excesivã a proprietãþii funciare în exploataþii mici în medie de 2,2
ha, formate la rândul lor din 5-16 parcele ºi care reprezintã 4,2 milioane de exploataþii, pe o
suprafaþã de 9 milioane ha (60% din suprafaþa agricolã). Aceasta este una din consecinþele
aplicãrii Legilor 18/1991 ºi 169/1997 care nu au prevãzut nimic pentru protejarea marilor
investiþii tehnice fãcute în agriculturã din banii þãrãnimii (organizarea teritoriului, sisteme de
irigaþii, construcþii zootehnice etc.) ºi nici sancþiuni pentru cei care le distrug.

Exploataþiile agricole mici, de subzistenþã, limiteazã posibilitatea investiþiilor în mijloace
moderne de producþie ºi, în primul rând, a mecanizãrii lucrãrilor agricole, a aplicãrii irigaþiilor,
îngrãºãmintelor, ierbicidelor, pesticidelor.

Un alt mare neajuns rezultat în urma aplicãrii Legii 18/1991 îl constituie faptul cã 47%
din terenul agricol retrocedat aparþine moºtenitorilor cu domiciliul la oraºe, care au alte ocupaþii
ºi nu practicã agricultura.

Pentru sprijinirea creºterii suprafeþei terenurilor exploataþiilor agricole este necesarã
elaborarea unor acte legislative ºi guvernamentale, ca de exemplu:

� Lege pentru comasarea ºi organizarea amenajãrii teritoriului agricol;
� Lege pentru încurajarea ºi subvenþionarea agriculturii;
� Legea creditului funciar ipotecar.

(Continuare din pag. 1)

Prof.univ.dr. Emilian M. DOBRESCU

Dupã 1990 toate þãrile europene foste �socialiste� în afarã de România, au privatizat proprietatea
funciarã, fãrã însã sã fãrãmiþeze exploataþia sub o anumitã dimensiune. Este o mare deosebire de
concepþie între proprietate ºi exploataþie agricolã, aceste douã noþiuni nu se confundã.

Pentru a înlãtura parcelarea excesivã care s-a produs dupã 1990 în þara noastrã, folosind
experienþa europeanã în restructurarea exploataþilor agricole este necesar sã se faciliteze ca
terenurile absenteiºtilor doritori sã le vândã, sau sã le arendeze, sã fie centralizate în exploataþii
mari, sã se înfiinþeze societãþi de arendare, obºtii cu suprafeþe comasate de 200-500 ha în zona
coliniarã ºi de peste 1000 ha în zona de câmpie.

Considerãm cã este necesarã elaborarea unui program naþional de reevaluare a capacitãþi
de producþie, de restructurare ºi organizare a teritoriului cu facilitãþi pentru investiþii prin
fonduri acordate de o Bancã a Fondului Funciar.

O altã problemã de actualitate este dezvoltarea ruralã.
45% din populaþia þãrii trãieºte în mediul rural.
34% din populaþia activã se ocupã cu agricultura.
Asigurarea unui nivel de trai decent, echitabil, pentru cei ce alcãtuiesc comunitatea agrarã

este o directivã a Uniunii Europene.
Adunarea parlamentarã a Consiliului Europei a adoptat Recomandarea 1296/1996 cu

privire la Carta Europeanã a Spaþiului Rural.

Spaþiul rural al Europei reprezintã aproape 85% din suprafaþa sa totalã ºi afecteazã direct
sau indirect mai mult de jumãtate din populaþia europeanã.

În România, spaþiul rural cuprinde 93,7% din suprafaþa þãrii, iar populaþia ocupatã în
agriculturã reprezintã peste 3,7 milioane persoane ºi 34% din totalul populaþiei active.

ªi la noi în þarã, pânã în 1990, cu tot ritmul intens de industrializare ºi urbanizare, de
scãdere a populaþiei ocupate în agriculturã, spaþiul rural a rãmas acelaºi. Importanþa vieþii
rurale în noile condiþii ale creºterii nivelului de trai face ca problema dezvoltãrii ºi amenajãrii
spaþiului rural sã capete o importanþã naþionalã.

Spaþiul rural, conform Cartei Europene a Spaþiului Rural cuprinde:
� satele ºi oraºele mici în care majoritatea terenului este utilizatã pentru:
� agriculturã, silviculturã, acvaculturã ºi pescuit;
� activitãþi economice ºi culturale ale locuitorilor acestor zone (artizanat, servicii,

meºteºuguri, mica industrie);
� amenajãri de zone pentru timpul liber ºi distracþii (ºtranduri, stadioane, rezervaþii naturale).
Spaþiul rural, cel neafectat de industrializare ºi urbanizare, are o serie de caracteristici proprii, privind

structura economicã, a ocupaþiilor, a vieþii sociale ºi culturale. Agricultura reprezintã coloana vertebralã
a ruralului, iar în zonele montane i se alãturã ºi silvicultura ºi activitãþi de exploatare ºi prelucrare a
lemnului. În unele zone montane, de litoral ºi deltã, predominante pot fi ºi activitãþile agroturistice.

Agricultura ºi satul românesc traverseazã o crizã profundã, ca urmare a noului mod de exploataþie
agricolã în care þãranul are pãmânt dar nu ºi mijloace de producþie proprii, în care are loc o
îmbãtrânire a populaþiei active ºi o migraþiune a tineretului de la sat spre oraº, datoritã sãrãciei.

Se simte nevoia unui Program Naþional, regional ºi judeþean cu mãsuri organizatorice ºi
social politice pentru dezvoltarea comunitãþilor rurale, privind infrastructura ºi realizarea
unui echilibru în menþinerea ºi conservarea caracterului naþional al spaþiului ºi culturii rurale.

Problemele de infrastructurã privesc cãile de comunicaþii, aducþiunea de apã potabilã,
introducerea telefonului, faxului, internetului, dezvoltarea unitãþilor ºcolare, unitãþilor sanitare,
la care se adaugã sucursale bancare, unitãþi de industrializare a materiilor prime locale, unitãþi
de valorificare a produselor agricole, unitãþi de tip cooperatist de aprovizionare a producãtorilor
agricoli, activitãþi social-culturale.

Dezvoltarea ruralã este strâns legatã ºi de factorul uman. Existã tendinþa tineretului de a
pãrãsi satul, pentru un loc de muncã la oraº, cu un salariu fix ºi douã zile pe sãptãmânã libere.

Trebuie acþionat prin mãsuri stimulative ca tineretul sã rãmânã la sat, în condiþiile
îmbãtrânirii populaþiei active ºi a scãderii activitãþii productive. Tineretului i se pot acorda
terenuri pentru locuri de casã din rezerva comunalã. De asemenea se pot folosi ºi alte mãsuri
practicate în þãrile Uniunii Europene.

Ne gãsim într-o etapã nouã, în plin proces de globalizare, care înseamnã un nou concept
economic, care considerã cã dezvoltarea economicã poate sã aibã loc doar prin interpãtrunderea
tot mai puternicã a ramurilor economice mondiale, adicã 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 la o cotã din veniturile ce se realizeazã pe lanþul industrializare-comercializare,
venituri care sunt de 5-10 ori mai mari ºi atunci producãtorul 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.

În aºteptareaÎn aºteptareaÎn aºteptareaÎn aºteptareaÎn aºteptarea
unei reale evoluþiiunei reale evoluþiiunei reale evoluþiiunei reale evoluþiiunei reale evoluþii

economice ºi socialeeconomice ºi socialeeconomice ºi socialeeconomice ºi socialeeconomice ºi sociale
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Televiziunii România de Mâine (tvRM)

Studenþii atleþi ai Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport din cadrul
Universitãþii Spiru Haret au evoluat excelent la finalele
Campionatelor Naþionale de seniori ºi tineret din 16-17 februarie
a.c. care s-au desfãºurat în Sala de Atletism din Complexul Naþional
Lia Manoliu din Bucureºti, precum ºi la Jocurile Balcanice din
23-24 februarie, desfãºurate în capitala Greciei, Atena.

La finalele Campionatelor Naþionale de seniori ºi tineret, desfãºurate
la Bucureºti, au participat ºi studenþi ai Universitãþii noastre, trei dintre
aceºtia cucerind ºase medalii, dintre care cinci de aur ºi una de argint.

Fericiþii câºtigãtori ai acestor medalii sunt:
� ªtefan Adrian (anul I) � campion naþional de seniori ºi

tineret în proba de 60 m plat, cu timpul de 6"80;
� Tufaru Stelian (anul II) � dublu campion naþional de seniori

în proba de 800 m, cu timpul de 1:52"05 ºi în proba de 1.500 m
cu timpul de 3:51"05;
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Orizonturi
economice

La tvRM

Luni
18 martie 2002

  6:00  Matinal

        - Informaþii utile, sfatul medicului,

             gimnasticã, revista presei, interviuri

           ºi muzicã

10:00  Drept civil (11)

10:55  Bazele contabilitãþii (19)

11:30  Psihologia educaþiei (11)

11:55  Lingvisticã generalã (4)

13:00  Economie politicã (19)

14:00  ªtiri

14:15  Dreptul muncii (12)

15:30  Maeºtrii artei ºi culturii româneºti:

           Ludovic Spiess (r)

18:00 Orizonturi economice. Sãrãcia �

           excludere ºi disoluþie socialã.

19:00  Relaþii industriale. Documentar

19:30  Lecþia de englezã

20:00  Melodii populare româneºti

20:30  Actualitãþi

21:15 Sportul la momentul adevãrului.

           S.O.S. sportul la copii ºi juniori.

22:30  Ora de românã (r)

23:05 Dezbateri culturale. Obiceiuri de

           primãvarã (r)

24:00  Program muzical nocturn

Marþi
19 martie 2002

  6:00  Matinal
        - Informaþii utile, sfatul medicului,
           gimnasticã, revista presei, interviuri
           ºi muzicã
10:00  Drept roman (26)
10:25  Istoria economicã a României (7)
10:55  Literaturã englezã (4)
11:25  Anatomie funcþionalã (3)
12:25  Economie politicã (20)
13:30 Metode ºi tehnici de cercetare în
           sociologie (3)
14:00  ªtiri
14:15  Drept civil an II (1)
15:15  Limba latinã (7)
15:55  Club internaþional. Suedia (r)
17:55 Orizonturi economice. Probleme
        actuale ale agriculturii româneºti.
           Economistul viitorului
18:55  Litera ºi spiritul legii: Impactul social
           al legii (r)
19:55  ProDiplomaþia: Diplomaþia ºi drep-
           turile omului (2)
20:30  Actualitãþi
21:15  Festival folcloric la Medgidia
21:45  Lumea sporturilor. Glorii ale spor-
       tului românesc: Mihaela Peneº,
           campioanã olimpicã la 17 ani.
22:45  Program muzical nocturn

Miercuri
20 martie 2002

  6:00  Matinal

          - Informaþii utile, sfatul medicului,

            gimnasticã, revista presei, interviuri

           ºi muzicã

10:00  Drept civil an II (2)

11:10  Literaturã englezã (5)

11:40  Teoria comunicãrii (4)

12:45  Biroticã (6)

13:15  Istoria economicã a României (8)

14:00  ªtiri

14:15  Drept comercial (1)

14:40  Istoria literaturii române (3)

15:35  Geografie economicã mondialã (3)

16:25  Psihologia educaþiei (12)

17:00  În slujba adevãrului (r)

18:00  Oraºe româneºti: Bucureºti � docu-

       mentar (1) Coproducþie tvRM-

           TVRi (r)

18:30  Cântaþi cu noi. Muzicã uºoarã

19:30 Patrimoniul cultural al umanitãþii.

           Cordoba. Documentar

20:30  Actualitãþi

21:15 Parlamentul britanic la lucru. Do-

           cumentar

21:40  Lumea sporturilor (r)

22:40  Program muzical nocturn

Joi
21 martie 2002

  6:00  Matinal
         - Informaþii utile, sfatul medicului,
           gimnasticã, revista presei, interviuri
           ºi muzicã
10:00  Drept penal � partea specialã (11)
11:15  Limba latinã (8)
11:40  Geografie economicã mondialã (4)
12:35  Istorie ºi civilizaþie francezã (3)
13:10  Genurile presei
14:00  ªtiri
14:15  Drept civil (12)
15:15  Limba francezã contemporanã (3)
15:45  Bazele contabilitãþii (20)
16:15  Teoria comunicãrii (4)
17:15  Lingvisticã generalã (5)
17:55  Horã la Pietrari
18:25  Nuntã în Þara Lãpuºului. Documentar
19:00  Sãnãtate pentru toþi: Pericolul numit
           tuberculozã
19:30 Societatea româneascã � încotro?
       Generaþii de muncitori rurali �
           cercetare sociologicã. (5)
20:00  Din folclorul românesc
20:30  Actualitãþi
21:15 Sportul la momentul adevãrului.
           S.O.S. sportul la copii ºi juniori (r)
22:30 Orizonturi economice. Sãrãcia �
           excludere ºi disoluþie socialã (r)
23:30   Universitaria. Biblioteca ºi universi-
           tatea
24:00  Program muzical nocturn

Vineri
22 martie 2002

  6:00  Matinal

         - Informaþii utile, sfatul medicului,

          gimnasticã, revista presei, interviuri

           ºi muzicã

10:00  Drept penal � partea specialã (12)

11:15  Statisticã economicã (12)

11:35  Anatomie funcþionalã (4)

12:20  Literaturã englezã (6)

12:50 Metode ºi tehnici de cercetare în

           sociologie (4)

13:15  Istorie ºi civilizaþie francezã (4)

14:00  ªtiri
14:15  Drept internaþional public (10)

15:20  Istorie ºi civilizaþie englezã

16:00  Muzica pentru toþi. Portret de inter-

           pret: Aneta Stan (r)

17:00  Lumea sporturilor: ªahul de la A la

           Z. Info-sport � atletism.

18:00 Dicþionar economic: Guvernarea

       corporativã. Invitat: prof.univ.dr.

       Gheorghe Zaman, membru cores-

           pondent al Academiei Române.

18:30 Dialog juridic. Consultaþii juridice

           cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu

19:00  Lumea în clipa 2000: Pe lângã istorie

           � talk-show

20.00  Din folclorul românesc

20:30  Actualitãþi
21:15  Muzicã popularã din Valea Lãpuºului

21:45  Societatea româneascã � încotro? (r)

22:15 Orizonturi economice. Probleme

       actuale ale agriculturii româneºti.

           Economistul viitorului (r)

23:15  Program muzical nocturn

Sâmbãtã
23 martie 2002

  6:00  Matinal

         - Informaþii utile, sfatul medicului,

           gimnasticã, interviuri ºi muzicã

  9:00  Ora de românã

 9:35 Universitaria. Comunicarea � un

           concept pentru secolul XXI

10:05  Atelier studenþesc. Studenþia profe-

           sorilor noºtri

10:35 Dicþionar economic. Guvernarea

           corporativã (r)

11:00  Lecþia de englezã (2) (r)

11:30  Puncte cardinale � talk-show

12:30  Ora de muzicã

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

           Corneliu Turianu

14:30 Filosofie ºi culturã: umanism ºi

           iluminism în filosofia româneascã

15:30  Varietãþi muzicale

16:00  În slujba adevãrului. Opinii despre

           Legea administraþiei publice locale

17:00  Lumea sporturilor

18:00  Muzica pentru toþi. Portret de inter-

           pret: Polina Manoilã

19:00 Patrimoniul cultural al umanitãþii.

           Salamanca. Documentar

20:00  Café concert

20:30  Actualitãþi

21:00 În atelierul de creaþie. Moment

           Caragiale la UNITER

22:15  Pro Diplomaþia: Diplomaþia ºi drep-

           turile omului (2) (r)

23:45  Program muzical nocturn

Duminicã
24 martie 2002

  6:00  Matinal

         - Informaþii utile, sfatul medicului,

           gimnasticã, interviuri ºi muzicã

   8:00   Sãnãtate pentru toþi. Pericolul numit

           tuberculozã. (r)

  8:30  Dialog juridic (r)

  9:00   Cãlãtor în Þara Lãpuºului. Documentar

10:00  Cãlãtor în Þara Loviºtei. (1) Docu-

           mentar

10:30 Patrimoniul cultural al umanitãþii:

           Burgos. Documentar

11:30  Din folclorul românesc

12:00   Lumea în clipa 2000: Pe lângã isto-

           rie (r)

13:00  Muzicã popularã cu Ion Schipoancã

13:30  Club internaþional: Ucraina

15:30  S-a întâmplat aici. Documentar

16:00  Johnny Holliday în concert

17:00  Lumea sporturilor: ªcoala campio-

           nilor � hochei ºi patinaj

18:00  Maeºtrii artei ºi culturii româneºti:

           Ilinca Tomoroveanu

19:15  Oraºe româneºti: Târgoviºte. Docu-

       mentar (2) Coproducþie tvRM �

           TVRi

19:45  Virtuozitate. Muzicã popularã.

20:30  Actualitãþi

21:00  Puncte cardinale (r)

22:00  Ora de muzicã (4) (r)

23:00  Program muzical nocturn

� Mihãilescu Alexandru (anul I) � campion naþional de tineret ºi
vicecampion naþional în proba de 60 m garduri, cu timpul de 8"11.

La competiþia internaþionalã Jocurile Balcanice de Atletism au
participat studenþii ªtefan Adrian, în proba de 60 m plat, ocupând
locul IV ºi Tufaru Stelian, care s-a clasat pe locul I, la proba de
800 m, cu timpul de 1:54"23, devenind campion balcanic.

Studenþii atleþi din Universitatea Spiru Haret se pregãtesc cu
perseverenþã ºi cu pasiune pentru Campionatul Universitar de
Atletism, ce se va desfãºura în zilele de 23-24 martie a.c., care
va avea loc în Municipiul Bacãu ºi pentru celelalte competiþii
atletice ale anului ce se vor desfãºura în aer liber ºi unde sperãm
cã vom obþine ºi alte medalii în cadrul acestor competiþii, care
sã rãsplãteascã eforturile depuse.

              Lector univ. Gheorghe RUGINÃ
               Antrenor emerit

Sub acest generic, realizatorii emisiunii vã oferã o tematicã de largã
audienþã ºi de strictã actualitate:

Luni, 18 martie orele 18,00: Orizonturi economice. Sãrãcia �
excludere ºi  disoluþie socialã. Cercetãtorii Corina Cace,
Sorin Cace, împreunã cu realizatorii emisiunii conf. univ.
dr. Cãtãlin Ghinãraru ºi prof. univ. Constantin Mecu, vã
oferã în cifre ºi fapte un tablou al realitãþilor în acest
domeniu, în þara noastrã.

Marþi, 19 martie orele 18,00: Orizonturi economice. Probleme actuale
ale agriculturii româneºti. Invitat: academicianul David
Davidescu. Realizator: Victor Axenciuc. - Economistul
viitorului. Conf. univ. dr. Manuela Epure, împreunã cu
studenþi de la Universitatea Spiru Haret, vã prezintã aspecte
semnificative ale practicii studenþeºti într-o economie
funcþionalã de piaþã � Anglia.

Vineri, 22 martie orele 18,00: Dicþionar economic. Guvernarea
corporativã. Invitat: prof. univ. dr. Gheorghe Zaman,
membru corespondent al Academiei Române. Realizator:
Eugen Ghiorghiþã.

Stimaþi cititori: Aºteptãm din partea dvs. propuneri ºi sugestii la telefon
334.99.93, fax 334.49.50. Scrieþi-ne pe adresa: Televiziunea România de
Mâine, Departamentul Economic � ªoseaua Berceni nr. 24, Sector 4,
Bucureºti.

Studenþi ai Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
pe terenul de baschet al Universitãþii
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În þara noastrã, ca ºi în toate þãrile lumii,
la intervale de un deceniu se efectueazã
recensãminte generale ale populaþiei;
aceastã operaþiune statisticã a fost
convenitã, încã din a doua jumãtate a
secolului XIX, pe baza recomandãrii
Congreselor internaþionale de statisticã ºi
acceptatã atunci de majoritatea guvernelor.

Pânã la mijlocul secolului XIX
înregistrãrile generale ale populaþiei în
Þãrile Române se fãceau cu scopuri fiscale,
pentru stabilirea numãrului contribuabililor
ºi a privilegiaþilor; din cauza tehnicilor ºi
metodelor sumare, rezultatele apãreau
incerte, chiar greºite, ºtiindu-se cã dupã
fiecare catagrafie � cum se numea
recenzarea � urmau noi poveri fiscale,
operaþiunea de înregistrare întâmpina
pretutindeni împotrivirea, mai ales a
þãranilor. În rapoartele comisiei de
catagrafiere a populaþiei Moldovei din
1831, se menþionau asemenea poziþii, de
pildã, în satele þinutului Neamþ, �locuitorii
ies grãmadã cu ciomege ºi topoare de fier
ºi nu vor sã primeascã formularele.
Delegaþii comisiilor sunt scoºi afarã din sat
ºi ameninþaþi cu bãtaia�1).

Recensãmintele moderne nu au scop
fiscal ºi astfel se înlãturã orice suspiciune
a populaþiei, care totdeauna colaboreazã
cu recenzorii pentru obþinerea datelor cât
mai exacte.

În perioada modernã a României,
recenzarea populaþiei, cu oarecare
periodicitate regulatã, a fost organizatã de
instituþia specialã de statisticã a statului; ea
funcþioneazã astãzi sub denumirea de
Institutul Naþional de Statisticã. Primul
recensãmânt s-a desfãºurat în intervalul
decembrie 1859 � martie 1860; acesta a fost
conceput în Þara Româneascã de Dionisie
Pop Marþian ºi în Moldova de Ion Ionescu de
la Brad, personalitãþi proeminente ale ºtiinþei

Recensãmântul populaþiei
ºi al locuinþelor

Pentru a ne cunoaºte pe noi înºine ca popor,
pentru a ºti încotro ne îndreptãm

statistice româneºti. A urmat apoi dupã patru
decenii, în 1899, un alt recensãmânt. În
secolul XX, s-au efectuat înregistrãri totale
ºi simultane ale populaþiei în anii 1912, 1930,
1945, 1948, 1956, 1966, 1977, 1992.
Cantitatea ºi calitatea indicatorilor s-au
îmbunãtãþit pe mãsura dezvoltãrii
metodologiei ºi a scopurilor urmãrite.

Pe lângã recenzarea populaþiei, adesea,
s-a fãcut ºi înregistrarea clãdirilor ºi

locuinþelor; aºa s-a procedat la
recensãmintele din 1859-1860, din 1912,
1930, iar din anul 1966, în mod sistematic,
la cele care au urmat.

Recensãmântul populaþiei ºi locuinþelor
din martie 2002 reprezintã o acþiune de
mare amploare ºi complexitate; ea
antreneazã peste 130.000 persoane instruite
prin cursuri speciale, consumã 450 tone de
hârtie pentru tipãrituri ºi formulare ºi

implicã un buget de 851 miliarde de lei,
revenind 1,25$ pe locuitor, faþã de costul
de 2-22$ în alte þãri2).

Prin modul de pregãtire ºi criteriile de
recenzare, prin întreaga realizare a sa,
recensãmântul populaþiei ºi locuinþelor, din
martie 2002, asigurã îndeplinirea
recomandãrilor în domeniu ale organismelor
de specialitate ale ONU ºi a angajamentului
asumat de România de aliniere a statisticii
naþionale la cerinþele Uniunii Europene.

Introducerea, centralizarea ºi prelucrarea
datelor de pe formulare va solicita mii de
calculatoare ºi de operatori, efectuându-se
dupã cele mai moderne tehnici.

Recensãmântul populaþiei ºi
clãdirilor din martie 2002 constituie nu
numai o operaþiune de anvergurã la
nivelul întregii populaþii ºi a þãrii, dar ºi
eforturi mari umane ºi materiale;
întreprinderea de recenzare se impune cu
un interes ºi scop de importanþã naþionalã
prin obiectivele pe care le vizeazã ºi
rezultatele ce se vor obþine; ea urmãreºte
cunoaºterea cât mai precisã ºi detaliatã a
schimbãrilor socio-economice ce s-au
produs în societatea româneascã în
perioada tranziþiei la economia de piaþã,
obþinerea informaþiei statistice necesare
pentru determinarea parametrilor
principali ai mersului ºi rezultatelor
acesteia în domeniul demografic ºi
social, pentru cunoaºterea potenþialului
ºi calitãþii resurselor noastre umane la
începutul secolului XXI.

În deceniul care a trecut de la ultimul
recensãmânt, din anul 1992, în România
s-au produs transformãri demo-sociale,
economice ºi culturale fundamentale, ceea
ce a influenþat substanþial asupra
structurilor socio-profesionale ale
populaþiei; este, de fapt, primul deceniu al
tranziþiei cu prefaceri radicale în domeniul
proprietãþii, ocupaþiei forþei de muncã, cu
orientãri noi în cultura ºi instruirea
populaþiei. Într-un fel, recensãmântul din
martie 2002, dupã prelucrarea variatelor
aspecte ºi procese ce s-au desfãºurat în
acest deceniu, ne va oferi un bilanþ al
rezultatelor, bune ºi proaste, ale tranziþiei,
privite prin prisma demograficã. El va
înfãþiºa transformãrile produse în variatele
structuri ale populaþiei, în componenþa
familiilor ºi a gospodãriilor populaþiei, în
repartizarea locuitorilor pe unitãþi
administrativ-teritoriale, în mediile urban
ºi rural, în statutul profesional ºi al locului
de muncã, în gradul de ocupare, în nivelul
de instruire a populaþiei ocupate pe sectoare
ºi ramuri, în condiþiile de locuit ºi gradul
de dotare cu elemente de confort ale
populaþiei, precum ºi structura demograficã
pe etnii, dupã limba maternã ºi religie.

De asemenea, recensãmântul va furniza
date statistice asupra fondului de locuinþe,

asupra modificãrilor radicale în caracterul
proprietãþii acestei importante bogãþii
naþionale, asupra capacitãþii de locuire ºi
gradului de folosire a acesteia.

Importanþa majorã a recensãmântului
constã în faptul cã el va furniza o masã
uriaºã de informaþii statistice sistematice,
ce nu se pot obþine altfel, referitoare la
numãrul ºi structurile populaþiei � sociale,
economice ºi culturale � ºi ale locuinþelor
necesare, pentru studii ºtiinþifice, pentru
diagnoze ºi prognoze, pentru politicile de
perspectivã al statului. Informaþia în aceste
domenii pentru luarea deciziilor de interes
naþional va fi mai bogatã ºi mai certã.

Organizarea ºi efectuarea recen-
sãmântului, prevãzut în H.G. nr. 504 din
2001, a fost încredinþatã Comisiei Centrale
pentru Recensãmântul Populaþiei ºi al
Locuinþelor, al cãrui preºedinte este Octav
Cozmâncã, iar vicepreºedinte dr. Aurel
Camara, preºedintele Institutului Naþional
de Statisticã.

Momentul de referinþã al recensãmântului
din 2002 este ora 00,00 a zilei de 18 martie; în
aceastã zi încep operaþiunile de recenzare, care
continuã pânã la 27 martie 2002.

Datele obþinute despre familie ºi locuinþe
cu ocazia recenzãrii au caracter strict
confidenþial ºi vor fi utilizate numai în scopuri
statistice; nimeni, nici o instituþie sau persoanã,
sub sancþiuni prevãzute de lege, nu va putea
utiliza datele personale în alte scopuri.

Pregãtirea recensãmântului a început cu
câteva luni mai înainte, prin cuprinzãtoare
acþiuni de formare ºi instruire a comisiilor
judeþene, municipale, orãºeneºti ºi
comunale, prin verificarea ºi numerotarea
clãdirilor ºi actualizarea cãrþilor de imobil.
S-au format astfel în toatã þara, 97.500
sectoare de recensãmânt, s-au tipãrit 9
milioane de formulare ce vor fi completate.

Faþã de recensãmântul precedent, cel actual
are unele elemente inedite; vor fi recenzaþi ºi
cetãþenii strãini stabiliþi în România , se va
înregistra starea civilã legalã ºi de fapt a
persoanelor; copiii protejaþi vor fi înregistraþi
în formulare speciale; se vor obþine date
detaliate asupra locuinþelor etc.

Dupã prelucrarea datelor de cãtre
Institutul Naþional de Statisticã, situaþiile
preliminare ale recensãmântului din martie
2002 vor fi comunicate opiniei publice,
începând din luna iunie 2002, iar cele
definitive vor fi prezentate în martie 2003.

Fundaþia România  de Mâine aduce
contribuþie la campania de popularizare a
acestei importante acþiuni de interes
naþional, prin difuzarea pe postul propriu de
televiziune România de Mâine, a dezbaterii
consacrate recensãmântului populaþiei ºi
locuinþelor din martie 2002, la care a
participat prof. dr. Ion Pãcuraru, ºeful
secretariatului tehnic al Comisiei Centrale
de Recensãmânt.

Publicaþia noastrã Opinia naþionalã va
prezenta analize desfãºurate chiar îndatã
dupã obþinerea rezultatelor preliminare
pentru a informa cititorii asupra
principalelor aspecte degajate din datele
recensãmântului, privitoare la starea
economico-socialã a þãrii dupã un deceniu
de tranziþie la economia de piaþã.

Fiind de interes deosebit pentru statul
român, cu urmãri benefice pentru populaþia
României, toþi locuitorii þãrii noastre au
datoria ºi obligaþia cetãþeneascã sã declare
corect datele cerute de formulare, sã sprijine
activ acþiunea de recenzare.

1) Din istoria statisticii româneºti,
Bucureºti, 1969, pag. 149.

2) �Revista românã de statisticã�, nr. 1,
2002, pag. 3

Prof.univ.dr.
Victor AXENCIUC

Ambianþã de studiu la Universitatea Spiru Haret

În amfiteatrul mare al Facultãþilor: Sociologie-Psihologie ºi Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
(Edificiul din B-dul Basarabia)

În amfiteatrul mare al Facultãþilor: Drept ºi Limbi ºi Literaturi Strãine
(Edificiul din ªos. Berceni)

 Facultatea de Arhitecturã ºi
Urbanism  Facultatea de Muzicã Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine Facultatea de

Sociologie-Psihologie
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