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CARTEA
sub presiunea
audiovizualului
Valeriu RÂPEANU
Într-un număr mai vechi al cotidianului
„Le Monde” am citit un scurt articol despre
o invenţie aflată, pe atunci, într-un stadiu încă
nebulos: un robot care îţi permite să te afli în
același timp în două locuri. Articolul era
însoţit de o caricatură reprezentând un băieţel
care arăta prietenului său de aceeași vârstă
respectivul robot. Legenda caricaturii: „Ce
bine – spunea băieţelul – îl trimit la școală în
locul meu și eu rămân acasă să mă uit la
televizor”. Pe măsură ce televiziunea s-a
dezvoltat, s-a ramificat, și-a înmulţit
prestaţia, prin numărul de canale pus la
dispoziţie, ea a devenit un inamic din ce în
ce mai redutabil al lecturii. De voie sau de
nevoie, părinţii și-au lăsat odraslele în faţa
micilor ecrane. Cu voie sau fără voie, aceștia
au depășit limitele psihologice și s-au

cufundat în universul imaginii care i-a
acaparat, care i-a fascinat, care i-a făcut să
nu se mai poată concentra asupra paginii de
carte. Pe de altă parte, chiar părinţii au fost
bucuroși – mărturisind cu anume orgoliu –
să constate că fiul sau fiica lor recunoaște
cutare actor sau prezentator, că figurile și
scenele de pe micul ecran i-au devenit
familiare. O uriașă cantitate de imagini s-a
perindat prin faţa ochilor copilului care le-a
sorbit cu nesaţ. La vârste fragede, el a văzut
ceea ce generaţiile dinaintea lui nu văzuseră
nici la maturitate. Și în sfârșit – deși se pare
că suntem departe de un sfârșit pe acest tărâm
– era informaticii, cu toate treptele sale, fără
de care o carieră în societatea modernă nu
mai poate să fie concepută, ţintuiește privirile
pe micile ecrane.

Și atunci pagina de carte devine ceva
desuet, revolut. Iar lectura, un act din ce
în ce mai greu de abordat. Lumea
imaginilor nu îţi mai îngăduie aceeași
concentrare asupra lumii semnelor.
Pentru că nu e vorba numai de o simplă
atracţie, de o simplă obișnuinţă, ci de o
modificare structurală, din punct de
vedere psihologic. Dintr-o bucurie,
lectura ajunge să fie o dificultate,
deoarece te extrage din universul
imaginii ce-ţi este familiar, ce te solicită
fără contenire.
(Continuare în pag. 4)
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Elogiul culturii
Ion Iliescu
președintele României
În zilele de 2-3 aprilie a.c. a avut loc, la Cluj-Napoca, Forumul Cultural
Zonal Transilvania. Anterior, forumuri cu același caracter au avut loc la
Iași și Craiova. Manifestări similare urmează să se defășoare la Constanţa
și Timișoara după care, în luna iunie, va avea loc la București Forumul
Cultural Naţional.
Ideea centrală a acestui Forum este relansarea culturii, învăţământului,
știinţei, artelor, instituţiilor de cultură etc., sub înaltul patronaj al
Președintelui României, dl. Ion Iliescu. În final, urmează a se constitui un
Institut Cultural Român, de genul Fundaţiilor regale din trecut.
La Cluj-Napoca, în sala Teatrului Naţional, a fost rostit acest discurs,
cu prilejul omagierii unor mari personalităţi ale știinţei, culturii și artei din
Transilvania.

Onorată asistenţă,
La 3 noiembrie 1919, în prima lecţie cu care s-a deschis
noua Universitate din Cluj, Vasile Pârvan adresa naţiunii
române adunate pentru prima oară, aproape în întregime,
între hotarele aceluiași stat, un patetic îndemn să se ridice
la înălţimea ceasului pe care îl trăia: „Desfă-ţi dară aripile,
suflet al naţiunii mele, lovește cu ele, puternic și larg, aerul
lumii de jos și ia-ţi ca un vultur zborul în zările senine și
curate. De acolo, ochii tăi vor vedea, încă mai limpede,
întreaga icoană a lumii și vieţii”.
Marele istoric și vizionar al destinelor neamului nostru
vedea în cultură tocmai acel spaţiu privilegiat, unde lumea
poate fi înţeleasă și explicată prin valorile spiritului, care îi
conferă substanţă și verticalitate.
Întărit cu această vie conștiinţă de sine a culturii
române, un alt strălucit profesor al Universităţii din Cluj,
Lucian Blaga, putea să înfrunte tragedia istorică a anului
1940, refugiat fiind, împreună cu întreaga Universitate,
la Sibiu, unde deschidea anul universitar 1940-1941.
„Oricare ar fi viitorul politic al Sud-Estului european –
spunea el – acest Sud-Est, bântuit de toate furtunile în
trecut, se găsește în pragul unor înfăptuiri spirituale
unice în istoria sa (...) iar noi, românii, vom avea un
viitor de natură spirituală, cum nu l-am avut niciodată
până astăzi”. Marele poet, dramaturg și filosof care,
alături de Rebreanu și atâţia alţii, a asigurat Transilvaniei
o excepţională pondere în cultura noastră interbelică, își
încheia, astfel, profeţia: „Întrebuinţând o figură poetică,

vorbeam despre expansiunea noastră spre cer, într-un
moment istoric când alte popoare sunt așa de intens
preocupate de expansiuni geografice”.
Pentru cultura română, jumătatea de veac care a urmat
prelegerii lui Blaga, de la Sibiu, perioadă caracterizată prin
dominaţia unor dictaturi la fel de ostile faţă de libertatea
spiritului, a însemnat poate cea mai dramatică încercare la
care a supus-o istoria. O istorie niciodată generoasă cu noi,
dar pe care am reușit totdeauna, cu infinite resurse, să o
împiedicăm de a ne strivi sub tăvălugul ei.
Epopeea dăinuirii, rezistenţei și biruinţei spiritului,
în această parte de continent, asupra tuturor încercărilor
de înăbușire, de exterminare fizică, de demoralizare sau
de zăgăzuire, nu a fost încă scrisă. Dar atunci când va fi,
vom avea în faţa ochilor un capitol cu nimic mai prejos
decât al marilor popoare, mai favorizate de împrejurări.
Modul cum cultura română a rezistat și a renăscut, precum
și modul în care exilul românesc a reușit să prelungească în
universalitate, prin gloria mondială a unor Eliade, Ionescu,
Cioran și atâţia alţii, marele elan al epocii interbelice
constituie dominanta ansamblului culturii române din a doua
jumătate a veacului trecut, și nu vicisitudinile și cu atât mai
puţin mizeriile pe care unii pedalează și le scot în prim-plan.
S-a creat, semnificativ și durabil, atât în ţară, cât și în
afara hotarelor ei. Între cei de departe și cei rămași acasă a
existat o legătură de suflet și chiar legături de într-ajutorare
pentru izbânda finală în care cu toţii au crezut și care a venit
prin jertfa celor ce au readus România în rândul ţărilor libere.
(Continuare în pag. 5)
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De Paști,

Cei patru monarhi ai României
Sinteză realizată de prof.univ.dr. Ioan SCURTU
Prof.univ.dr. Nicolae ISAR

dorim tuturor colaboratorilor
și cititorilor revistei
Opinia naţională
mult bine, sănătate și succes
în tot ceea ce înfăptuiesc !

Lucrarea recent apărută în Editura
Enciclopedică, aparţinând cunoscutului exeget
al istoriei moderne și contemporane a
României, prof. univ. dr. Ioan Scurtu, se
constituie într-o operă fundamentală pentru
cunoașterea instituţiei monarhiei constituţionale
din România, instituţie care a dominat istoria
politică a ţării timp de peste 80 de ani.
Apărută în condiţii grafice excelente,
lucrarea cuprinde patru volume,
corespunzând celor patru regi din istoria
României: vol. I – Carol I; vol. II – Ferdinand
I, vol. III – Carol al II-lea; vol. IV – Mihai I.
Așa cum menţionează autorul în
Argument, la vol. I, titlul lucrării, Istoria
românilor în timpul celor patru regi, i-a fost
sugerat de titlul lucrării lui N.Iorga din 1932
(Istoria contemporană de la 1904 la 1930.
Supt trei regi.), reeditată în 1999, precum și
de titlul lucrării scriitorului Cezar Petrescu,
din 1935 (Cei trei regi, reeditată în 1997).
Trimiterea la cei doi cunoscuţi autori îl
angaja de la bun început pe profesorul Ioan
Scurtu faţă de publicul cititor și, într-adevăr,
opera domniei sale nu numai că se ridică la
înălţimea ideii acestor lucrări, ci, în
comparaţie cu ele (mai ales cu lucrarea

apologetică a lui Cezar Petrescu), aduce la
zi o documentare vastă, pune în circulaţie o
sumedenie de date și interpretări noi, menite
să ne ofere o imagine integrală, vie și cât mai
veridică asupra personalităţii celor patru regi
și rolul jucat de ei în istoria României.
Problematica celor patru volume a
constituit obiectul unei vechi și constante
preocupări a autorului. Cu dificultăţile
cunoscute ale timpului, pe care autorul le
menţionează în introducere la vol. I, în
1988, domnia sa reușise să publice o primă
variantă a istoriei instituţiei monarhiei, sub
un titlu impus de rigorile cenzurii,
Contribuţii privind viaţa politică din
România. Evoluţia formei de guvernământ
în istoria modernă și contemporană (Edit.
Știinţifică și Enciclopedică, 666 p.). După
1989, o dată cu căderea obstacolelor vechii
cenzuri, în condiţii noi, autorul a reluat
această preocupare știinţifică, elaborând
mai întâi o sinteză, în 1992, menită să
satisfacă interesul surescitat al publicului
pentru această temă, apoi publicând, în
1994, o monografie despre regele
Ferdinand I și o alta despre criza dinastică
din anii 1925 – 1930.

Or, lucrarea recentă în patru volume, la
care ne referim, așa cum rezultă din lectura
ei, pagină cu pagină, în comparaţie cu lucrările
anterioare, pune în circulaţie numeroase date
și aprecieri noi, pe linia unei interpretări
echilibrate și obiective. De la început, autorul
își propune să recepteze în mod critic
interpretările subiective, cu substrat politic
contemporan, pro și contra monarhiei, și să
adopte criteriul evaluării diferitelor fapte
legate de activitatea celor patru regi în raport
cu suportul lor documentar.
În acest scop, autorul folosește o vastă
documentare, trimiţând la colecţii de
documente, memorii etc. precum și la
numeroase lucrări de specialitate, mai ales din
ultimul deceniu, totodată, pe alocuri, domnia
sa completând în mod inteligibil informaţia
asupra unor aspecte cu date inedite culese din
diferite fonduri arhivistice (în primul rând,
fondul Casa Regală, de la Direcţia Arhivelor
Naţionale Istorice Centrale), precum și cu date
culese din presa vremii.
Bazat pe o asemenea amplă
documentare, cu o metodă riguroasă de
cercetare, proprie cercetătorului de înaltă
clasă, autorul reușește să ne prezinte în
mod nuanţat personalitatea celor patru
regi, începând cu Carol I, și rolul jucat de

ei în istoria românilor. Respingând
tentaţia de a privi lucrurile în „alb sau
negru”, cum se exprimă autorul într-un
loc, regii României ne sunt prezentaţi cu
faptele lor bune sau mai puţin bune, cu
meritele sau scăderile lor, cu lumini sau
umbre, vrând-nevrând, ei aparţinând
istoriei naţionale.
Acceptând teza necesităţii instalării unei
monarhii ereditare de origine străină în
România, la 1866, despre Carol I autorul
va conchide, cum scrie la pag. 225, că
„regele și-a pus amprenta puternică asupra
evoluţiei României”, că domnia de 48 de
ani a acestuia a marcat „mari progrese
pentru România în plan demografic,
economic, social, administrativ, politic și
cultural”. Cât privește atitudinea lui Carol
I din 1914 privind intrarea României în
război, care i-a marcat sfârșitul vieţii,
autorul lasă documentele să vorbească,
cititorul fiind pus în situaţia de a surprinde
drama unui om sfâșiat de o contradicţie
insolvabilă, între bunele sale intenţii și
angajamentele asumate, pe de o parte, și
aspiraţiile cvasi-unanime ale neamului și
elitei politice, pe de alta.
(Continuare în pag. 4)
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Consultaþii pentru studenþi

MARKETINGUL
substanþa vitalã
a managementului
în întreprinderea modernã
Conf.univ.dr. Aurelian A. BONDREA
Conf.univ.dr. Manuela EPURE
1. Organizarea activitãþii firmei
pe principii moderne
de management
Compartimentul de marketing
în structura organizatoricã
a firmei
În condiþiile actuale de mediu extern,
firmele au nevoie de noi concepte referitoare la modul în care trebuie sã-ºi
organizeze activitatea, în general, ºi cea de
marketing, în special, pentru a se putea
adapta cu succes la schimbãrile semnificative produse în ultimii ani. Progresele
realizate în toate domeniile ºi în special în
domeniile de vârf ale economiei, calculatoare, telecomunicaþii, globalizarea concurenþei, creºterea continuã a exigenþelor
consumatorilor, precum ºi alte imperative
cer firmelor sã reconsidere modul în care
îºi organizeazã propriile activitãþi.
Ca rãspuns la aceste schimbãri, firmele
s-au restructurat pe baza câtorva principii
generale. Astfel, ele se axeazã tot mai mult
pe dezvoltarea activitãþilor ºi a capacitãþilor
de bazã. În anii 60 ºi 70 ai secolului XX,
multe firme ºi-au diversificat activitãþile,
pãtrunzând în industrii complet neînrudite.
Deºi aceste industrii pãreau promiþãtoare,
firmele respective nu au dispus de
calificarea ºi de cunoºtinþele necesare
pentru a face faþã concurenþei. 1
Marile firme ºi-au dat seama cã, deºi
fãceau o treabã bunã, când era vorba sã
extindã o afacere deja demaratã, erau puþin
eficiente, atunci când se punea problema
demarãrii unor noi afaceri. Pentru a elimina
acest neajuns, ele au început sã dezvolte
spiritul antreprenorial din interiorul firmei,
dând mai multã libertate directorilor lor,
stimulându-i sã vinã cu idei noi, dar ºi
sã-ºi asume anumite riscuri.
De asemenea, firmele ºi-au redus
dimensiunile ºi s-au destratificat; ele ºi-au
redus numãrul de niveluri de organizare
pentru a realiza o mai mare apropiere de
client. Managerii de la vârf se situau astfel
mult prea departe de clienþi pentru a le putea
înþelege, în întregime, nevoile aflate într-o
permanentã schimbare. O mãsurã corectivã
fundamentalã a constat în aplatizarea
organizaþiilor respective. T. Peters afirma,
într-una din lucrãrile sale, cã nici o
organizaþie bine condusã n-ar trebui sã aibã
mai mult de cinci niveluri ierarhice.
Consecinþa a fost cã fiecare manager a fost
nevoit sã conducã un numãr mai mare de
oameni. Soluþia acestei probleme constã în
aceea cã managerul respectiv trebuia sã
instruiascã cât mai mulþi angajaþi, astfel
încât aceºtia sã se autoconducã. 2
Existenþa ierarhiei a dus la apariþia
reþelelor de comunicare. Existând tot mai
multe firme care utilizeazã calculatoarele
electronice, poºta electronicã ºi faxurile, au
început sã circule tot mai multe mesaje între
oameni situaþi pe niveluri diferite ale
ierarhiei din cadrul diverselor organizaþii.
Firmele încurajeazã, într-o mai mare
mãsurã, munca în echipã, munca axatã pe
activitãþile centrale de afaceri, încercând
astfel sã dãrâme barierele ce existã între
departamente.
De-a lungul anilor, marketingul a
evoluat de la o simplã funcþie legatã de
activitatea de desfacere pânã la un grup
complex de activitãþi care nu sunt întotdeauna bine integrate, nici între ele ºi nici
cu celelalte activitãþi nelegate de marketing.
Compartimentul de marketing modern
este produsul unei lungi evoluþii. Pot fi
distinse cel puþin cinci stadii în cadrul
acestui proces de evoluþie ºi pot fi
identificate firme care se aflã în fiecare
dintre aceste stadii. 3
§
Compartiment de desfacere.
Toate firmele îºi încep activitatea dispunând de cinci funcþii simple. Cineva
trebuie sã adune capital ºi sã-l gestioneze
(compartimentul financiar), sã angajeze
oameni (compartiment personal), sã
producã bunul sau serviciul (compartimentul producþie) ºi sã þinã evidenþa
contabilã (compartimentul contabilitate).
Activitatea de vânzãri este condusã de un
vicepreºedinte care coordoneazã forþa de
vânzare ºi, totodatã, mai vinde ºi el însuºi
câte ceva. Atunci când firma are nevoie
de cercetãri de marketing sau de reclamã,
vicepreºedintele respectiv se ocupã ºi de
aceste activitãþi. 4
§ Compartiment de desfacere cu
funcþii auxiliare de marketing. Pe mãsurã
ce firma se extinde ºi serveºte noi tipuri de
clienþi sau îºi desfãºoarã activitatea în noi

zone geografice, apare necesitatea ca ea
sã-ºi întãreascã anumite funcþii de
marketing, diferite de cea de desfacere.
Astfel, pentru o mai bunã cunoaºtere a
pieþei ºi a partenerilor se impun numeroase
activitãþi specifice marketingului, altele
decât cele pentru creºterea vânzãrilor:
lansarea de produse noi, formularea unor
strategii de preþ diferenþiate, mãsuri de
promovare directã etc.
§ Compartiment specializat de
marketing. Dezvoltarea continuã a firmei
duce la creºterea potenþialului productiv al
investiþiilor fãcute în vederea realizãrii unor
alte activitãþi de marketing  studii de
marketing, crearea de noi produse, reclamã
ºi promovare a vânzãrilor, servicii oferite
clienþilor , legate de activitatea forþei de
vânzare. Firesc, va apare un conflict de
interese între vicepreºedintele cu
desfacerea ºi directorul de marketing,
pornind de la volumul resurselor alocate
distinct celor doi ºi de importanþa activitãþii
fiecãruia. În cele din urmã, preºedintele
firmei îºi va da seama de avantajele
înfiinþãrii unui compartiment de marketing
distinct. În acest stadiu, marketingul ºi
vânzãrile sunt compartimente funcþionale
separate în cadrul organizaþiei ºi este de
aºteptat ca ele sã coopereze îndeaproape.
Acest mod de organizare este utilizat
de multe firme. El permite preºedintelui
firmei sã aibã o viziune unitarã, mai echilibratã privitoare la oportunitãþile ºi la
problemele cu care se confruntã. Sã presupunem cã vânzãrile scad, iar preºedintele
firmei îi cere vicepreºedintelui de la
desfacere soluþii pentru rezolvarea acestei
probleme. Vicepreºedintele de la desfacere
s-ar putea sã recomande angajarea mai
multor agenþi de vânzãri, mãrirea salariului
agenþilor de vânzãri, organizarea unui concurs de vânzãri, pregãtirea mai îndelungatã
a agenþilor de vânzãri sau reducerea
preþului, astfel încât produsul sã fie mai
uºor de vândut. Apoi, preºedintele firmei
îi va cere soluþii ºi vicepreºedintelui de
marketing. Vicepreºedintele de marketing
va privi problema într-o mai mare mãsurã
din punctul de vedere al clientului. Se
adreseazã, oare, firma unor clienþi potriviþi?
Cum privesc consumatorii vizaþi firma ºi
produsele ei, comparativ cu concurenþa ºi
cu produsele acesteia? Existã schimbãri ale
caracteristicilor produsului, ale aspectului
comercial al acestuia, ale modu-lui de
ambalare, ale serviciilor auxiliare oferite,
ale modalitãþilor de distribuþie, ale altor
forme de promovare, ºi aºa mai departe,
care sunt justificate?
§ Compartimentul de marketing
modern. Deºi este de dorit ca vicepreºedintele de marketing ºi cel de la desfacere
sã conlucreze armonios, relaþiile lor ajung
în cele din urmã tensionate. Specialiºtii în
marketing se bazeazã pe cercetãri de
marketing, în timp ce agenþii de vânzãri se
bazeazã pe experienþa practicã, acumulatã
pe teren. Specialiºtii în marketing încearcã
sã identifice ºi sã cunoascã segmentele
pieþei, agenþii de vânzãri încearcã sã
înþeleagã pe fiecare cumpãrãtor în parte,
primii acordã mai mult timp planificãrii,
ceilalþi îºi petrec timpul vânzând direct.
Specialiºtii în marketing gândesc ºi
orienteazã activitatea pe termen lung,
agenþii de vânzãri gândesc pe termen scurt,
primii îºi propun sã obþinã profituri ºi sã
câºtige o cât mai mare cotã de piaþã, agenþii
de vânzãri îºi propun sã vândã cât mai mult.
§ Firma organizatã dupã principiile
marketingului modern. O firmã poate
avea un compartiment de marketing modern ºi, cu toate acestea, poate sã nu funcþioneze ca o firmã bazatã pe marketingul
modern. Aceasta depinde de felul în care
managerii ei concep funcþia de marketing.
Dacã managerii considerã cã marketingul
se referã, în principal, la funcþia de vânzare,
atunci se înºealã. Dacã, vorbind despre
comportamentul de marketing, ei zic: Aici
se aplicã marketingul, atunci ei se înºealã
din nou. Toate compartimentele firmei
trebuie sã lucreze pentru client. Toþi angajaþii sunt implicaþi în activitãþi de marketing. Marketingul nu este doar un compartiment, ci o întreagã filosofie de afaceri. 5

Programarea activitãþii
de marketing a întreprinderilor
mici ºi mijlocii
Necesitatea asigurãrii atât a eficienþei
structurale, pentru fiecare activitate de
marketing specificã, cât ºi a eficienþei
globale, impune elaborarea ºi folosirea
unor programe adecvate fiecãrui caz ºi
scop în parte.

Programul de marketing este justificat
de necesitatea sporirii eficienþei economice
a activitãþii de piaþã, ceea ce determinã
fundamentarea corectã a deciziilor,
executarea ºi controlul fiecãrei acþiuni de
marketing.
Programul de marketing devine tot mai
important pentru atenuarea ºi eliminarea
dificultãþilor de orientare ºi integrare a
mijloacelor de marketing în efortul
economic general.
Programul de marketing, riguros
fundamentat, trebuie sã asigure colaborarea
strânsã a tuturor factorilor implicaþi în
anumite acþiuni de marketing, indiferent de
poziþia lor în structurile organizatorice ale
companiei.

Conþinutul programului
de marketing
Programul de marketing este un plan
desfãºurat al unei activitãþi complexe de
marketing, alcãtuit dintr-un ansamblu de
acþiuni practice, conducând la atingerea
unui obiectiv ori a unui set de obiective,
acþiuni eºalonate în timp, cu indicarea

mai mare de piaþã. În sfârºit, firma ar trebui
sã analizeze volumul activitãþilor de
marketing necesar atingerii unui anumit
volum al vânzãrilor sau a unei anumite cote
de piaþã ºi sã stabileascã toate costurile
acestor activitãþi. Se va obþine astfel bugetul
de marketing necesar.
De asemenea, firma trebuie sã decidã
asupra modului în care bugetul de
marketing va fi repartizat între diversele
elemente ale mixului de marketing. Mixul
de marketing reprezintã unul din conceptele esenþiale ale teoriei moderne a
marketingului.
Mixul de marketing reprezintã setul de
instrumente de marketing pe care firma le
utilizeazã pentru a-ºi atinge obiectivele de
marketing pe piaþa-þintã.
În practicã, existã numeroase instrumente de marketing-mix. E.J. Mc Carthy a
împãrþit aceste instrumente în funcþie de
patru factori: produs, preþ, plasament (sau
distribuþie) ºi promovare 8.
Programul de marketing este un plan
desfãºurat al unei activitãþi complexe de
marketing, alcãtuit dintr-un ansamblu de
acþiuni practice, conducând la atingerea
unui obiectiv ori a unui set de obiective,
acþiuni eºalonate în timp, cu indicarea
responsabilitãþilor, a resurselor umane,
materiale ºi financiare implicate în
desfãºurarea fiecãreia în parte ºi a
activitãþii de ansamblu.
Necesitatea asigurãrii atât a eficienþei
structurale, pentru fiecare activitate de
marketing specificã, cât ºi a celei globale,
impune elaborarea ºi folosirea unor programe adecvate fiecãrui scop în parte.
Programul de marketing este justificat
de necesitatea sporirii eficienþei
economice a activitãþii de piaþã, ceea ce
determinã fundamentarea corectã a
deciziilor, executarea ºi controlul fiecãrei
acþiuni de marketing.
Programul de marketing devine tot mai
important pentru atenuarea ºi eliminarea
dificultãþilor de orientare ºi integrare a
mijloacelor de marketing în efortul economic general.
Programul de marketing trebuie
fundamentat riguros, astfel încât sã asigure
colaborarea strânsã a tuturor factorilor
implicaþi în anumite acþiuni de marketing,
indiferent de poziþia lor în structurile
organizatorice ale întreprinderii

Creºterea economicã
atestã valoarea
managementului
ºi, implicit,
a marketingului
responsabilitãþilor, a resurselor umane,
materiale ºi financiare, implicate în
desfãºurarea fiecãreia în parte ºi a activitãþii
de ansamblu. 6
Ca instrument al conducerii, programul
de marketing oferã avantaje, permiþând
explorarea alternativelor decizionale,
evaluarea sistematicã a acþiunilor fiecãrei
alternative, selectarea ºi utilizarea
metodelor specifice pentru atingerea
scopului final.
Programul de marketing indicã punctele
de decizie ºi natura acestora, integreazã
componentele mixului, asigurând intercondiþionarea lor, astfel încât eficienþa sã
fie maximã.
Programul de marketing se constituie
ca punct central al strategiei de piaþã ºi,
totodatã, instrument principal de concretizare ºi realizare a obiectivelor strategice.
Dintre avantajele programãrii activitãþii de marketing a întreprinderii, putem
aminti:
a) asigurã definirea cu precizie a
obiectivelor de piaþã;
b) permite alocarea eficientã a resurselor de care va fi nevoie în realizarea
diferitelor acþiuni ºi procurarea lor din timp;
c) oferã avantajul intercorelãrii
deciziilor;
d) programarea deciziilor oferã conducerii posibilitatea sã pregãteascã toate
condiþiile necesare executãrii lor;
e) fiind prezentat într-o formã scrisã,
programul devine un important instrument
de comunicare ºi de control, în acelaºi timp.
Fiind un instrument de concretizare a
politicii de marketing, programul înglobeazã, dupã caz, variabile de marketing
diferite ca numãr, importanþã ºi modalitate
de combinare. Strategia de marketing
trebuie sã fie transpusã în programe de
marketing, iar acest lucru se realizeazã prin
adoptarea unor decizii referitoare la nivelul
cheltuielilor de marketing, la mixul de
marketing ºi la destinaþia fondurilor de
marketing.
Întreprinderea trebuie sã decidã asupra
nivelului optim al cheltuielilor de
marketing necesar atingerii obiectivelor
specifice. De regulã, întreprinderile îºi
stabilesc bugetul de marketing ca pondere
din totalul vânzãrilor prognozate. Ele
încearcã sã afle care este raportul dintre
bugetul de marketing ºi vânzãrile
concurenþilor lor. 7
Uneori, o firmã poate cheltui depãºind
acest raport, în dorinþa de a câºtiga o cotã

Toate acestea imprimã programului de
marketing caracterul de unicat. Un program
de marketing nu poate fi folosit de mai
multe ori decât dacã obiectivele rãmân
aceleaºi, iar condiþiile mediului nu se
modificã semnificativ  situaþii foarte rare
în practicã. 9
Ca instrument al conducerii, programul
de marketing oferã avantaje, permiþând
explorarea alternativelor decizionale,
evaluarea sistematicã a acþiunilor fiecãrei
alternative, selectarea ºi utilizarea metodelor
specifice pentru atingerea scopului final. De
asemenea, programul de marketing indicã
punctele de decizie ºi natura acestora,
integreazã componentele mixului, asigurând
intercondiþionarea lor, astfel încât eficienþa
sã fie maximã. Programul de marketing
reprezintã punctul central al strategiei de
piaþã ºi, totodatã, instrumentul principal de
concretizare ºi realizare a obiectivelor
strategice ale companiei.
Dintre avantajele programãrii activitãþii de marketing a întreprinderii putem
enumera:
a) asigurã definirea cu precizie a obiectivelor de piaþã;
b) permite alocarea eficientã a resurselor de care va fi nevoie în realizarea
diferitelor acþiuni ºi procurarea lor din timp;
c) oferã avantajul intercorelãrii
deciziilor;
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d) oferã conducerii posibilitatea sã
pregãteascã toate condiþiile necesare
executãrii lor;
e) fiind prezentat într-o formã scrisã,
programul de marketing devine un important instrument de comunicare ºi de control
în acelaºi timp.
Programele de marketing, foarte
diverse în conþinutul ºi structura lor, se pot
totuºi clasifica dupã diferite criterii:
 o primã clasificare delimiteazã programele de marketing în: organizaþionale
(cele care proiecteazã structurile de marketing) ºi operaþionale (concretizate întrun ansamblu de acþiuni ce trebuie realizate);
 în funcþie de caracterul obiectivelor,
deosebim programe globale ºi parþiale;

 dupã orizontul de timp avut în vedere
pentru atingerea obiectivelor, programele
de marketing pot fi delimitate în trei
categorii: programe pe termen scurt, pe
termen mediu ºi pe termen lung.

Elaborarea programelor
de marketing
Întocmirea programelor de marketing
urmeazã o anumitã metodologie generalã,
aceasta presupunând o succesiune logicã a
etapelor care alcãtuiesc întregul proces, precum
ºi precizarea conþinutului fiecãrei etape.
În elaborarea programelor se va avea
în vedere existenþa unei ierarhizãri a

Programele de marketing sunt alcãtuite, în general, din mai multe secþiuni, astfel:

acestora, ca ºi a interdependenþei lor pe
parcursul unui anumit interval de timp
considerat. Þinând seama de caracterul
aleator sau nedeterminat al condiþiilor
viitoare în care se vor pune în aplicare
prevederile programelor, acestea vor trebui
sã fie suficient de suple pentru a putea fi
corectate ºi chiar înlocuite dacã se dovedesc
ineficiente.
Orice manager este de acord cu faptul
cã, pentru a conduce activitatea de
marketing, trebuie gãsite sistematic cãi de
a identifica un set de opþiuni, de a alege
una dintre ele (sau mai multe), apoi de a
stabili programarea lor ºi bugetarea
acestora.
Programarea de marketing este, de fapt,
o secvenþã logicã în activitatea de marketing a firmei, dar, în acelaºi timp, constituie
ºi o serie de activitãþi care sã conducã la
fundamentarea obiectivelor ºi formularea
planurilor pentru atingerea acestora.
Conceptual, procesul de elaborare a
unui program de marketing este foarte
simplu ºi implicã, în mare, o cercetare a
situaþiei existente, o formulare a obiectivelor ºi a unor ipoteze de bazã  ce se va
vinde ºi cui , decizia privind realizarea
obiectivelor ºi planificarea în timp ºi a costurilor necesare implementãrii respectivului program.
Dar problema care se ridicã rezidã în
faptul cã un proces atât de simplu de înþeles,
la nivel teoretic, în practicã, este cel mai
dificil de realizat sub aspectul tuturor celor
implicaþi.
Cei mai mulþi manageri considerã utilã
formalizarea procesului de realizare a
programului de marketing, deoarece
aceasta reduce complexitatea activitãþii
economice ºi adaugã o însemnatã dozã de
realism în ceea ce priveºte speranþele de
viitor ale companiei. Cel mai adesea,
conceperea programului de marketing se
bazeazã pe previzionarea vânzãrilor ºi
fundamentarea corespunzãtoare a bugetului
de marketing.
Având în vedere mediul extern turbulent, presiunile concurenþiale ºi viteza
schimburilor tehnologice, un program de
marketing este util, din mai multe puncte
de vedere, celor angrenaþi în activitatea de
marketing a firmei, dupã cum urmeazã:
§ pentru creatorul programului: permite identificarea surselor avantajului
competitiv, impune o abordare organizatã
a tuturor activitãþilor specifice, oferã posibilitatea dezvoltãrii anumitor elemente
specifice ºi permite dezvoltarea unor relaþii
puternice cu toate celelalte compartimente
antrenate;
§ pentru superiori - reprezintã o sursã
de informare credibilã, uºor accesibilã ºi
destul de detaliatã;
§ pentru ceilalþi - asigurã obþinerea de
resurse;
§ pentru subordonaþi - permite obþinerea unui sprijin real pentru acþiunile lor,
le câºtigã încrederea; ei pot participa
nemijlocit la formularea unor obiective ºi
strategii de marketing cu caracter general
sau specific.
Astfel, dacã în sistemul managerial
considerat învechit orientarea strategicã era

strict obligaþia nivelelor ierarhice superioare, ulterior, sistemele moderne de
conducere se remarcã printr-un transfer
treptat al acestei sarcini ºi cãtre nivele
ierarhice inferioare.
Ca reguli de bazã în fundamentarea
unui program de marketing se impun:
a) mai întâi, dezvoltarea unui plan
strategic de marketing care sã aibã la bazã
o scanare a mediului extern: identificarea
factorilor de influenþã, dezvoltarea unui
rãspuns pe mãsurã la acþiunea fiecãrui
factor ºi implicarea tuturor nivelelor de
conducere în aceastã operaþiune;
b) fundamentarea unui plan strategic
ce acoperã circa 3-5 ani, dar trebuie
dezvoltat, concomitent, ºi un plan de 1 an,
plan operaþional numai dupã ce planul
strategic a fost aprobat.
Niciodatã nu se concepe mai întâi un plan
de 1 an ºi apoi acesta este extrapolat pe 5 ani.
O anchetã efectuatã de Malcolm
McDonald asupra unui grup de companii
engleze a arãtat, de exemplu, cã un plan
strategic de marketing trebuie sã includã: 11
 o declarare a misiunii firmei;
 un rezumat financiar al veniturilor ºi
profitului ce se vor realiza în perioada
stabilitã;
 un sumar al principalilor factori
externi ce afecteazã performanþele de
marketing ale companiei în anul vizat,
alãturi de listarea avantajelor ºi
slãbiciunilor firmei în raport cu concurenþa
( analiza SWOT  streghts, weaknesses,
oportunities, threats);
 anumite ipoteze privind factorii cheie
ai succesului sau eºecului de marketing;
 obiectivele ºi strategiile de marketing;
 programe conþinând detalii de timp,
responsabilitãþi ºi costuri, cu previzionarea
vânzãrilor ºi a bugetelor.
Putem concluziona cã, fãrã o activitate
de marketing bine organizatã, riguros
structuratã ºi fãrã un management deschis
cãtre nou, este greu de conceput ºi de
asigurat o creºtere economicã durabilã,
succesul unei companii fiind dificil de atins,
uneori imposibil într-o lume a afacerilor
extrem de dinamicã.
1
Ph. Kotler, Managementul marketingului,
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Practica studenþilor

Cum o organizãm? Cum decurge?
Ce importanþã îi acordãm în procesul de învãþãmânt?
Facultatea
de Finanþe ºi Contabilitate,
Râmnicu Vâlcea
Prof. univ. dr. Gheorghe RÃBOACÃ,
decanul Facultãþii de Finanþe ºi Contabilitate, Râmnicu Vâlcea
1. În principiu, practica este organizatã
pe grupe, formate din 6-10 studenþi,
distribuite prin rotaþie la diverºi ºi
importanþi operatori de practicã. Practica
se realizeazã pe baza unor fiºe speciale
(caiete de practicã), în care studenþii
consemneazã înfãptuirea programului
special stabilit cu îndru-mãtorii. Operatorul
de practicã, împreunã cu cadrul didactic
desemnat sã îndrume practica au sarcina
sã întocmeascã un program mai detaliat,
cuprinzând obiectivele ce trebuie realizate,
conform programului de învãþãmânt,
precum ºi lucrãrile ce se executã la solicitãrile unitãþii operatoare de practicã.
Studentul practicant este obligat sã
consemneze cronologic, în caietul de
practicã, o descriere succintã a activitãþii
desfãºurate în fiecare zi, în fiecare
compartiment unde a efectuat practica, în
conformitate cu programul stabilit.
Gestionarea practicii este asiguratã de
cadre didactice desemnate în raport strâns
cu specificul disciplinelor care fac obiectul
practicii. Fiecare cadru didactic coordoneazã activitatea de practicã a studenþilor
în cel mult douã unitãþi operatoare.
Operatorii de practicã sunt reprezentanþi de Consiliul Judeþean Vâlcea, Curtea
de Conturi, Direcþia de Statisticã, Direcþia
Generalã a Finanþelor Publice, Banca
Românã de Dezvoltare ºi de agenþi economici (S.C:Boromir SA, Carpatina SA).
2. Programul de practicã este, în
concepþia noastrã, un instrument preþios
de verificare a teoriei economice din
domeniile contabilitãþii ºi finanþelor care
fac obiectul practicii studenþilor. Pe o
astfel de bazã, am convenit ca, în urma
practicii studenþilor, cele mai bune
rezultate sã stea la baza unor referate ºi
comunicãri, pe care studenþii le pot
prezenta la sesiunea ºtiinþificã a
studenþilor ºi cadrelor didactice din 19-20
aprilie a.c. În fine, am mai convenit cu
profesorii de predare, precum ºi cu
asistenþii sã promovãm aceastã contribuþie
în dezbaterile din seminariile anului
urmãtor de învãþãmânt ºi în unele dintre
publicaþiile Universitãþii Spiru Haret.
În realizarea practicii am încercat sã
valorificãm ºi elemente de bazã studiate în
cadrul cursului de Metodologie a Cercetãrii
ªtiinþifice Economice, privind etapele ºi
procedeele de investigare, urmând sã le
aplicãm în viitor mai sistematic ºi mai masiv în confruntarea teoriei de specialitate,
financiarã ºi contabilã, cu faptele ºi datele
empirice. În plus, acest exerciþiu important
urmãrim sã-l intensificãm în cadrul cercurilor ºtiinþifice, recent create în structurile
catedrei de Finanþe ºi Contabilitate.
Ca instrument de desfãºurare a fost
utilizatã matricea secvenþialitãþilor de
conþinut ºi metodologie, combinând
elemente esenþiale urmãrite de cãtre student
cu unitãþile economice care oferã condiþii
adecvate operaþionalizãrii acestor elemente.
3. Procesul de practicã se realizeazã
prin înþelegeri care au îmbrãcat forma
contractelor ºi parteneriatelor, pe baza
cãrora studenþii s-au integrat în perioada

de practicã în activitatea concretã
desfãºuratã în firme ºi instituþii. Pe baza
acestor documente, conducãtorii de
practicã (din partea universitãþii ºi din
partea operatorilor de practicã) apreciazã
ºi evolueazã calitatea actului practic, modul
în care studentul ºi-a însuºit modalitãþile
concrete de desfãºurare a activitãþii
financiare ºi contabile.
Aceste contracte au în vedere ºi un
obiectiv mai larg, acela de consolidare a
relaþiilor între universitate ºi operatorii
economici, astfel încât grupele de studenþi
sã se integreze într-o continuitate
procesualã care sã asigure, relevant ºi
consistent, pregãtirea lor relativ similarã
pentru diversitatea activitãþilor economice
ºi financiare. În viitor, þintim ca anumite
lecþii sã fie predate în prezenþa specialiºtilor
practicieni, la universitate sau la firmã.
4. În realizarea practicii s-a valorificat
atât experienþa acumulatã pânã acum în
cadrul facultãþii, cât ºi experienþa altor
facultãþi cu profil similar din universitate.
Aceste experienþe au fost adaptate
cerinþelor ºi standardelor pregãtirii
profesionale complexe, teoretice ºi
practice, în scopul dezvoltãrii deprinderilor
ºi abilitãþilor necesare soluþionãrii unor
probleme concrete de naturã financiarã
(înregistrarea documentelor, analiza ºi
interpretarea datelor financiare, abordarea
complexã a faptelor, agregarea informaþiilor ºi datelor, fundamentarea deciziilor,
organizarea activitãþii etc.).
În perspectivã, dorim sã modularizãm
activitatea de practicã, asigurând corespondenþa între profilul operaþional al
studentului ºi specificul activitãþii
operatorilor de practicã, îmbinând multilateralitatea ºi complexitatea activitãþii de
practicã cu orientarea acesteia spre
problematica pentru care studentul
manifestã interes ºi îºi concentreazã
pregãtirea proiectului de licenþã.
5. Activitatea de practicã a studenþilor
se circumscrie cunoºtinþelor interdisciplinare cãpãtate în anii de studiu,
valorificând selectiv ºi coerent componente
financiare micro ºi macroeconomice
analitice ºi sintetice, calitative ºi cantitative,
formale ºi informale. Prin elaborarea ºi
finalizarea fiºelor de practicã se urmãreºte
evaluarea capacitãþii studenþilor de gândire,
de mobilitate profesionalã care sã-i facã
apþi de a interpreta ºi integra cele mai
diferite elemente ºi aspecte ale vieþii
practice, o perspectivã mai largã decât
aceea actualã a mediului economic, cultural
ºi a civilizaþiei economice în cadrul cãrora
operatorii de practicã îºi desfãºoarã
activitatea.
În acest sens, cunoºtinþele de tehnologie, management, istorie, doctrine
economice, statisticã sunt valorificate de
cãtre studenþii economiºti specializaþi în
finanþe ºi contabilitate, potrivit cerinþelor
actuale ºi de perspectivã derivate din
societatea cunoaºterii în care intrã ºi
România, din cerinþele impuse de intensul
proces al informatizãrii gestiunii agenþilor
economici.

Facultatea de Management
FinanciarContabil,
Constanþa
Prof. univ. dr. Ionel DUMBRAVÃ,
decanul Facultãþii de Management FinanciarContabil, Constanþa
1. Activitatea practicã pentru anii II ºi
III este organizatã pe o perioadã compactã
de 2-3 sãptãmâni la agenþii economici ºi se
desfãºoarã pe baza unei tematici stabilitã
de catedra de specialitate. Având în vedere
importanþa acestei componente a procesului de învãþãmânt, în mod firesc, îndrumarea se realizeazã de cãtre cadrele didactice stabilite pe grupe de studenþi ºi firme.
De fapt, practica la societãþile comerciale
reprezintã o continuare a preocupãrilor
noastre de realizare la orele de seminar a
unor aplicaþii practice. În acest sens, cadrele
didactice au realizat caiete de aplicaþii
practice la disciplinele: Contabilitate baze;
Contabilitate aprofundatã; Management

financiar-contabil; Contabilitate de gestiune;
Statisticã; Analiza economico-financiarã.
Aceste aplicaþii sunt susþinute de cãtre
studenþi ºi sunt notate, în vederea stabilirii
notei la examenul disciplinei respective. În
acest fel, studenþii nu sunt obligaþi sã treacã
direct de la cunoºtinþele teoretice la practica
compactã ce se organizeazã la firme, ci sunt
familiarizaþi cu rigorile viitoarelor profesii.
2. Fiecare student pe baza tematicii are
obligaþia sã elaboreze o lucrare/studiu de
caz, evidenþiind, în acelaºi timp, activitãþile
zilnice în caietul de practicã. Lucrarea este
susþinutã la colocviul ce se organizeazã
dupã încheierea practicii de specialitate.
3. Între facultate ºi firmele unde se

Perfecþionarea activitãþilor didactico-aplicative consacrate
practicii studenþeºti, armonizãrii lor cu exigenþele pregãtirii
teoretice de calitate, performante reprezintã la Universitatea
Spiru Haret o preocupare de prim ordin.
Continuãm publicarea rãspunsurilor primite la întrebãrile
redacþiei:
1. Cum este conceputã organizarea ºi efectuarea practicii
studenþeºti ?
2. Ce forme ºi modalitãþi moderne sunt folosite în scopul
armonizãrii acestor ore de instruire, integrãrii lor în procesul
global de învãþãmânt ?
organizeazã activitãþile practice existã
relaþii de mai mulþi ani care s-au dezvoltat
ºi perfecþionat continuu. Unele cadre de
conducere ale firmelor respective sunt
participante active la sesiunile ºtiinþifice ºi
la dezbaterile de specialitate, organizate
periodic de facultatea noastrã. Regulile
convenite între cele douã pãrþi asigurã, pe
de o parte, respectarea cerinþelor firmelor
de cãtre studenþi ºi cadrele didactice îndrumãtoare, iar pe de altã parte, se creeazã condiþiile necesare documentãrii studenþilor.
4. Experienþa de pânã acum atestã rolul
deosebit al activitãþilor practice la nivelul
firmei, care contribuie la consolidarea
cunoºtinþelor teoretice ºi deprinderilor
practice de specialitate. Cu acest prilej,
multe firme au evaluat pregãtirea studenþilor noºtri ºi dupã susþinerea examenului

de licenþã au optat pentru angajarea unora
dintre aceºtia pe posturile disponibile.
Ne bucurãm de un sprijin deosebit din
partea firmelor. De regulã, acestea stabilesc
o persoanã din compartimentul de
specialitate care rãspunde de soluþionarea
cerinþelor studenþilor ºi cadrelor didactice
coordonatoare, pun la dispoziþie
documentele referitoare la activitatea
firmei, iar la finalul activitãþii practice
studiul de caz ºi caietul de practicã sunt
vizate de compartimentul financiarcontabil al societãþii respective.
5. Noi considerãm cã, în general,
ponderea activitãþilor interdisciplinare
corespunde cerinþelor planului de
învãþãmânt. Optãm, evident, pentru o
diversificare mai mare a acestor activitãþii.

Facultatea de Management
Financiar-Contabil,
Craiova
Conf.univ.dr. Victoria FIRESCU
1. Practica are scopul de a întregi
cunoºtinþele studenþilor dobândite la
cursurile de specialitate pe probleme
financiar-contabile, prin contactul nemijlocit cu activitatea economicã.
Concret, practica se desfãºoarã pe
parcursul a trei sãptãmâni la finele anului
III de studiu. În baza contractelor încheiate
cu societãþi comerciale de prestigiu din
zonã, studenþii pot opta pentru una dintre
aceste întreprinderi, în vederea efectuãrii
practicii de specialitate. Studenþii din alte
zone ale þãrii au libertatea de a-ºi alege ºi
alte întreprinderi din þarã, cu condiþia ca
profilul de activitate al acestora sã fie
compatibil cu obiectivele urmãrite prin
practica de specialitate.
2. Ancorarea studentului în realitatea
economico-financiarã duce la dezvoltarea
cunoºtinþelor financiar-contabile ale
tânãrului, care se adapteazã mai repede
trecerii de la teorie la practicã ºi nu numai.
În scopul armonizãrii acestor ore de
practicã, ale integrãrii lor în procesul global
de învãþãmânt am urmãrit ca studenþii noºtri
sã-ºi dezvolte o viziune economicã criticã,
care sã pãtrundã dincolo de aparenþe.
Concret, datele preluate de la specialiºtii
în domeniu, din producþie sunt trecute prin
filtrul decantãrii, în sensul cã acum îºi dau
seama cu ce-i ajutã sã le descifreze, iar pe
de altã parte, cum realitatea economicã
confirmã sau infirmã ceea ce ei au învãþat
la cursuri ºi seminarii.
Stagiul practicii cuprinde trei etape
principale:
 într-o primã etapã, de circa o
sãptãmânã, cadrele didactice de specialitate
pregãtesc studenþii cu privire la cerinþele
lucrãrii practice ce finalizeazã aceastã
activitate;
 în a doua etapã, studenþii în colaborare
cu specialiºtii din întreprinderi îºi
elaboreazã lucrarea de practicã, potrivit
cerinþelor formulate;
 în sesiunea de examene din toamnã
are loc examinarea studenþilor care îºi
prezintã obligatoriu lucrarea cu avizul
prealabil al specialiºtilor de la societatea
unde s-au documentat.
Modalitãþile integrãrii practicii în
procesul de învãþãmânt au menirea sã
realizeze impactul cu viaþa economicã,
pentru a evita cercetarea abstractã, redusã
la respectarea ºi justificarea înregistrãrilor
contabile aflate în manuale, sã priveascã
contabilitatea ca un joc social complex.
3. Într-adevãr, existã contracte încheiate
cu o serie de societãþi comerciale din
Craiova, cum sunt Electroputere, Termoelectrica SA, Combinatul Chimic etc.
Relaþia cu aceste întreprinderi capãtã de la
un an la altul o mai mare consistenþã.

Specialiºtii din aceste instituþii se
ataºeazã de studenþii practicieni, dezvãluindu-le tainele cuantificãrii contabile ºi
financiare, a fenomenului economic. Ba mai
mult, studenþii noºtri aflã vrând-nevrând
anumite dificultãþi cu care se confruntã
agenþii economici în relaþiile cu organele de
control fiscale, în sensul cã anumite
reglementãri ºi metodologii contabile sunt
inoperante. Astfel, de la cursul de
contabilitate studenþii cunosc cã prin Ordinul
94/01 s-au aprobat reglementãrile contabile
armonizate cu Directiva a IV-a a CEE ºi cu
Standardele Internaþionale de Contabilitate,
dar rãmân surprinºi de reþinerea managerilor
ºi contabililor pentru constituirea ºi utilizarea
provizioanelor (lucru justificat pentru aceºtia
din urmã, în condiþiile nerecunoaºterii fiscale
a deductibilitãþii).
Efectele benefice ale colaborãrii
instituþiei noastre cu societãþile amintite se
concretizeazã prin angajarea studenþilor
care s-au dovedit preocupaþi de problemele
economico-financiare, având o bunã
pregãtire în acest context.
4. Experienþa acumulatã în decursul
anilor nu trebuie sã ne automulþumeascã,
având în vedere noua mentalitate ce trebuie
s-o construim în consens cu importanþa
Standardelor Internaþionale de Contabilitate. Aceastã mentalitate va schimba nu
numai imaginea contabilitãþii, ci va
restructura din temelii ansamblul de
strategii ºi politici manageriale.
La aceasta vor contribui ºi întâlnirile
între profesorii de specialitate, studenþii de
la facultatea noastrã ºi managerii de la
întreprinderile cu care colaborãm în
domeniul practicii.
Pe de altã parte, în cadrul sesiunilor de
comunicãri ºtiinþifice, ale studenþilor ºi
cadrelor didactice, nu uitãm sã invitãm
specialiºti din întreprinderi publice ºi
comerciale, care prin bogata lor experienþã
practicã aduc soluþii ºi propuneri de
îmbunãtãþire a activitãþii economice,
respectiv, a unor concepte teoretice
neoperaþionale.
5. Specializarea fiind conceputã într-un
orizont larg de culturã, o serie de activitãþi
interdisciplinare vin în ajutor, potenþând
efectele pozitive ale practicii în producþie.
Altfel, informaþia financiar-contabilã nu are
nici o valoare, dacã nu ºtii sã faci analiza
financiarã, respectiv sã arãþi dacã o
întreprindere este viabilã sau nu, dacã este
competitivã, dacã are posibilitãþi de
redresare. Pentru ca fluxul acestor
discipline adiacente practicii de specialitate
(analizã, management, informaticã) sã
devinã eficient, propunem ca din comisia
de examinare la practicã sã facã parte ºi
profesori titulari ai cursurilor în cauzã.

3. Existã parteneriate sau contracte încheiate cu firmele sau
instituþiile în care studenþii desfãºoarã practica ºi cum vedeþi
perfecþionarea acestei relaþii ?
4. Ce experienþe s-au acumulat în decursul anilor, cum le
valorificaþi ºi pe ce planuri le continuaþi ºi modernizaþi ?
5. Care este ponderea activitãþilor interdisciplinare ºi ce
mãsuri veþi întreprinde pentru ca fluxul lor sã devinã mai
consistent, mai eficient, specializarea fiind conceputã într-un
orizont larg de culturã?

Facultatea de Management
Financiar- Contabil,
Bucureºti
Lector univ. drd. Marinicã DOBRIN
1. A organiza activitatea de practicã nu
este o sarcinã uºoarã, ci, dimpotrivã implicã
efort colectiv susþinut, iniþiativã,
îndrãznealã ºi perseverenþã în atingerea
obiectivelor prevãzute în programa de
practicã elaboratã pentru anul universitar
2001/2002.
Studenþii anului III ai Facultãþii de
Management Financiar-Contabil, efectueazã practica de specialitate în instituþii
financiar  bancare, întreprinderi, instituþii
publice din sectorul social ºi/sau al
administraþiei de stat. În afarã de obiectivele specifice prevãzute în programã,
sudenþii sunt invitaþi sã realizeze ºi
urmãtoarele obiective comune:
 O bunã cunoaºtere a organizãrii activitãþii unitãþii patrimoniale, a competenþelor
ºi a activitãþii compartimentelor funcþionale, a structurii, conþinutului, corelaþiilor ºi
modului de fundamentare a principalilor
indicatori, precum ºi a instrumentelor
financiare elaborate de instituþiile unde se
prelucreazã datele fluxului informaþional.
 O bunã cunoaºtere a legislaþiei ºi a
celorlalte acte normative care privesc
activitatea unitãþii patrimoniale ºi pe baza
cãrora se deruleazã operaþiunile specifice
fiecãrei unitãþi.
 Sã întocmeascã o lucrare individualã
pe baza activitãþii practice desfãºurate ºi a
temei alese pentru lucrarea de diplomã.
 Sã execute lucrãri curente încredinþate
de unitãþile unde efectueazã practica.
2. În scopul armonizãrii acestor ore de
instruire practicã cu noþiunile ºi
cunoºtinþele acumulate la orele de curs,
cadrul didactic coordonator, împreunã cu
responsabilul cu practica de specialitate din
unitatea patrimonialã unde are loc
instruirea întocmesc, înainte de începerea
practicii, un program, care cuprinde
concret, pentru fiecare student în parte,
obiectivele ce trebuie realizate, precum ºi
lucrãrile ce urmeazã a fi executate la
solicitãrile unitãþii; elaboreazã un program
care trebuie sã acopere cu lucrãri concrete
întreaga perioadã de practicã, într-un regim
de 6 ore pe zi. În acest timp afectat instruirii
practice, studenþii au, în general, acces ºi
sã foloseascã, dupã caz, echipamentele de
biroticã, aparaturã audio  video,
computere, imprimante, fax, server,
copiator, modem etc. Se urmãreºte ca
unitatea de practicã sã devinã, pe cât
posibil, locul de desfãºurare a studiilor de
caz pentru lucrarea de diplomã, iar dupã
absolvire studentul sã devinã un potenþial
candidat la angajare în unitatea respectivã.
3. Pe parcursul semestrului II al anului
de învãþãmânt, pe de o parte, se fac sondaje
de opþiune în rândul studenþilor cu privire
la modul, perioada ºi locul de desfãºurare a
practicii, iar pe de altã parte, se ia contact

cu conducerile de instituþii ºi firme pentru
încheierea de convenþii  cadru pentru
organizarea practicii studenþeºti. De un
real folos, în aceastã acþiune, ne este
colaborarea cu Ministerul Finanþelor
Publice, Curtea de Conturi, institutele de
cercetãri, societãþile de asigurãri, bãncile,
firmele cu capital de stat, privat sau mixt,
federaþiile patronale etc.
4. Pe perioada practicii de specialitate studenþeºti din ultimii ani de
învãþãmânt s-au creat relaþii de parteneriat între facultate cu numeroase
întreprinderi, instituþii publice din
sectorul social ºi/sau al administraþiei de
stat, instituþii financiar  bancare.
Unitãþile patrimoniale ne-au oferit
teme de cercetare pentru sesiunile ºi
simpozioanele ºtiinþifice, lucrãrile de
diplomã ºi, nu în ultimul rând, trebuie
menþionatã Federaþia patronalã din
industria uºoarã, care ne-a propus o
colaborare privind înfiinþarea incubatoarelor de afaceri.
În anul universitar 2000/2001, s-a
reuºit sã se asigure locuri de practicã la
toþi cei 298 de studenþi din anul III.
La sfârºitul perioadei de practicã, se
face evaluarea finalã a cunoºtinþelor de
cãtre o comisie stabilitã de catedrã. Cu
acest prilej, studenþii trebuie sã prezinte
urmãtoarele materiale: caietul de practicã completat; lucrarea individualã
întocmitã de fiecare student (pe baza
tematicii din programa de practicã),
conþinând inclusiv bibliografia din
literatura de specialitate, românã sau
strãinã; situaþia prezenþei ºi aprecierea
activitãþii desfãºurate de student, confirmatã de responsabilul de specialitate cu
practica din partea unitãþii patrimoniale.
5. Nivelul pregãtirii profesionale are
o importanþã deosebitã în formarea ºi
valorificarea potenþialului de muncã.
Tendinþele dezvoltãrii pe plan mondial
vizeazã creºterea ponderii muncii complexe, superior calificate ºi restrângerea
sau chiar dispariþia (în unele sectoare) a
muncii necalificate. În acest sens, în
practica instructiv  educativã vom pune
accent, în continuare, pe interdisciplinaritate, pe lãrgirea paletei de activitãþi
desfãºurate de studenþi la instituþii
publice, instituþii bancare, organe financiare ale Ministerului Finanþelor Publice,
Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale ºi a altor organe centrale sau
locale, instituþii de asigurãri, organe de
control financiar, precum ºi întreprinderi
din diferite ramuri industriale.

Paginã realizatã de
Adela DEAC
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Eveniment editorial în literatura istoricã *

Cei patru monarhi ai României
Sintezã realizatã de prof.univ.dr. Ioan SCURTU

(Continuare din pag. 1)
Figura regelui Ferdinand I este prezentatã
de autor în strânsã legãturã cu realizarea
dezideratului desãvârºirii unitãþii naþionale,
precum ºi, o datã cu el, al înfãptuirii celor douã
mari reforme, agrarã ºi electoralã.
Personalitatea monarhului este surprinsã de
autor, totodatã, în contextul evenimentelor ºi
frãmântãrilor politice care au urmat dupã
1918, într-un loc, autorul, pentru a defini
caracterul regelui, notând cã el avea oroare
faþã de patimile politice (p. 107).
Subliniind adeziunea sincerã ºi
contribuþia monarhului la înfãptuirea Marii
Uniri, sunt subliniate în aceastã direcþie ºi
meritele reginei Maria. În încheierea
volumului II, autorul subliniazã cã regele
Ferdinand ºi-a legat numele de o perioadã
relativ scurtã din istoria românilor  de
numai 13 ani  dar extrem de rodnicã în
istoria românilor (p. 190).
În cel de-al treilea volum al lucrãrii,
autorul surprinde evoluþia spectaculoasã a lui
Carol al II-lea pe scena politicã din perioada
interbelicã, relevând, cu numeroase date ºi
consideraþii noi, faþetele multiple, adesea
contradictorii ale personalitãþii acestui
monarh. Personaj, oarecum fabulos, din
lumea controverselor istorice, Carol al II-lea
este adus de autor pe terenul realitãþilor, fiind
prezentat în contextul frãmântãrilor politice
ditre 1926 ºi 1940, analiza trimiþând ºi la
influenþa evoluþiei internaþionale, care a
grãbit, în cele din urmã, în 1938, instalarea
regimului autoritar al lui Carol al II-lea, cât
ºi cãderea acestuia, în septembrie 1940. Între
altele, autorul va conchide cã dincolo de
soarta unui om, fie el chiar rege, sau a unei
instituþii, numitã monarhie, se evidenþiazã
realitatea cã þara însãºi a fost adusã, cu sau
fãrã voia lui Carol al II-lea, într-o situaþie
extrem de grea (p. 332). Datele, puþin
cunoscute, oferite de autor despre exilul lui
Carol al II-lea, întregesc ºi ele interesul
remarcabil al acestui volum.
Trebuie subliniat cã documentarea la acest
volum este cu deosebire impresionantã,
autorul dovedindu-se neîntrecutul exeget al
istoriei vieþii politice din România în perioada
interbelicã, domeniu în care s-au înscris, cu
mulþi ani în urmã, primele sale sinteze (teza
de doctorat, Din viaþa politicã a României.
Întemeierea ºi activitatea Partidului Þãrãnesc
1918-1926, Bucureºti, 1975; Viaþa politicã din
România, 1918-1944, Bucureºti, 1982; Din
viaþa politicã a României, 1926-1940. Studiu
privind istoria Partidului Þãrãnesc, 1983,
ediþia a II a 1994 º.a.).
Deosebit de interesant pentru specialiºti,
dar ºi pentru un public larg de cititori, este
ultimul volum din cele patru ale lucrãrii, dedicat
regelui Mihai I. Cititorul are prilejul sã
urmãreascã avatarurile istoriei acestei domnii:
mai întâi domnia regelui minor sub tutela
Regenþei, întreruptã de revenirea tatãlui în þarã,
apoi, dupã un deceniu, situaþia dificilã a
tânãrului rege în rãstimpul dictaturii lui

Antonescu, în sfârºit, mai ales, drama sa în
rãstimpul dintre 23 august 1944 - cel mai
important act istoric înfãptuit de regele Mihai,
cum apreciazã autorul  ºi abdicarea lui silitã
sub presiunea comunistã, la 30 decembrie
1947. Fiind vorba de un monarh în viaþã,
contemporanul nostru, ºi de evenimente mai
apropiate în timp, cititorul zilelor noastre, aºa
cum considerã însuºi autorul, va gãsi în acest
volum amãnunte ºi consideraþii interesante
despre aceastã ultimã etapã din istoria
monarhiei în România. Interesul cititorului
pentru istoria domniei ultimului rege român,
Mihai I, aflat în viaþã, este autentic, el
aparþinând Istoriei Românilor, chiar dacã, aºa
cum aratã autorul în încheierea volumului, la
peste 50 de ani de la abdicarea sa silitã, opþiunea
actualã a societãþii româneºti  în consens cu
situaþia dominantã a regimurilor politice pe
plan european  înclinã în mod categoric spre
forma de organizare republicanã.
*
Considerãm cã lectura acestei opere în
patru volume, cu peste 1000 pagini, este
servitã în mod exemplar de o evidentã
caracterisiticã,
anume,
împletirea
metodologiei ºtiinþifice riguroase, proprie
lucrãrii ºtiinþifice de înalt nivel, cu un stil
limpede ºi agreabil; raportarea nu numai la
fapte de naturã politicã din viaþa monarhilor,
ci ºi la aspecte sau amãnunte picante din viaþa
personalã ºi de familie a acestora, într-o
scriiturã pe alocuri cu tentã literarã, fac aceastã
lecturã pe cât de interesantã, pe atât de plãcutã.
Realizare de excepþie, în literatura
istoricã contemporanã, opera în patru volume
la care ne-am referit, pe care o recomandãm
cu cãldurã studenþilor, cercetãtorilor, precum
ºi tuturor categoriilor de cititori, se înscrie
în seria altor remarcabile sinteze de proporþii
ale profesorului Ioan Scurtu, publicate în
ultimii ani (sã menþionãm numai, dintre
lucrãrile recente, masiva, Istoria Românilor
în secolul XX (1918-1948), 687 p., Bucureºti,
1999, în colaborare cu un alt cunoscut
specialist, profesorul Gheorghe Buzatu).
Sinteza în patru volume, la care ne-am
referit, se constituie într-o operã care
încoroneazã o actiivtate ºtiinþificã de
decenii, care ilustreazã, cum nu se poate mai
bine, meritele ºtiinþifice ºi valoarea unui
ilustru istoric contemporan. Ea confirmã, o
datã în plus, aprecierea superlativã cu care
de curând profesorul Ioan Scurtu a fost
omagiat de cãtre comunitatea istoricilor ºi
profesorilor de istorie din România, când
s-a scris, pe bunã dreptate, cã veacul al XX
lea din istoria românilor ºi-a aflat în
profesorul Ioan Scurtu pe unul dintre cei
mai prodigioºi interpreþi, iar epoca 19181940, pe cel mai de seamã «cronicar» al
ei, cã profesorul Ioan Scurtu a devenit un
nume ºi un simbol al istoriografiei române
actuale (vezi Omagiu istoricului Ioan
Scurtu [la împlinirea a 60 de ani]. Editura
D.M.Press, Focºani, 2000, p.6: din
alocuþiunea profesorului Gh.Buzatu).

* Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866  1947)
vol. I-IV, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2001, 235 p. + 197 p. + 337 p.
+ 241 p. + figuri.

În abordãrile consacrate culturii
globale, însuºi conceptul de culturã este
folosit cu înþelesuri diferite, de la cel
restrâns, la cel extensiv, indicând adeseori
distorsiuni de sens ale discursului. Fireºte,
aceasta poate fi consecinþa multor definiþii
date culturii, dar tocmai de aceea este
nevoie sã precizãm cu rigoare unghiul de
vedere în care ne plasãm, atunci când
folosim una sau alta dintre aceste definiþii.
Filosofia porneºte de la teza cã, în sens
ontologic, universul culturii nu este o simplã
aglomerare de fapte vagi ºi izolate. Faptele
de culturã au un punct de convergenþã, care
le explicã ºi, totodatã, le ordoneazã într-un
sistem coerent, organic. Un asemenea rol
esenþial îl îndeplineºte valoarea. De aceea,
culturã fãrã valoare nu existã. Este un adevãr
ce legitimeazã perspectiva axiologicã asupra
culturii ºi depãºeºte o seamã de unilateralitãþi
ºi distorsiuni specifice altor abordãri teoretice.
Punctul de vedere axiologic în
conceperea culturii impune câteva sublinieri
în legãturã cu sintagma culturã globalã. În
primul rând, cuvântul culturã, atât de nobil
ºi de solemn, dar ºi atât de uzat prin folosire
abuzivã, trimite cu precãdere la spirit.
Fiindcã, într-adevãr, spiritul conferã
adâncime ºi autenticitate culturii, chiar dacã,
potrivit unor accepþiuni contemporane, ea
cuprinde ºi alte dimensiuni ce, altãdatã, îi
erau strãine. Prin condiþia sa axiologicã,
cultura se raporteazã la o realitate profundã
ºi complexã, în care, dupã cum observã
Simmel, coexistã douã elemente: sufletul
subiectiv ºi produsul spiritual obiectiv.
Aceasta aratã o determinare calitativã a
fiinþei culturii, în care este subliniatã fiinþarea
omului. Adãugând, însã, termenului culturã
predicatul globalã, se produce o schimbare
de conþinut ce indicã un sens cantitativ,
prevalent totalizator.
Aºa cum ne-a pronunþat ºi cu altã ocazie,
noi înþelegem cultura ca fiind ansamblu
valorilor ºi bunurilor realizate de om, în
procesul devenirii sale întru umanitate.
Facem distincþia între valori ºi bunuri,
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întrucât nu toate valorile se istovesc în
bunuri; în schimb, toate lucrurile sunt bunuri
valorizate. În aceastã accepþiune, cultura este
indestructibil corelatã cu întregul sistem al
valorilor, care conferã sens vieþii omului ºi
îl exprimã în integralitatea sa.
În sens fenomenologic, cultura globalã îºi
afirmã propensiunea cãtre interdependenþa ºi
conexiunea oamenilor la nivel planetar, prin
intermediul unor simboluri ºi sloganuri care
þin de sfera pieþelor comerciale, a valorilor
utilitare. Într-o atare viziune, banii înºiºi,
având un impact deosebit asupra schimbãrilor
culturale, sunt consideraþi drept culturã,

Carol I

Volumul I

O privire obiectivã ne conduce la concluzia cã cei
48 de ani de domnie ai lui Carol I au marcat o etapã
de mari progrese pentru România în plan
demografic, economic, social, administrativ, politic
ºi cultural. În 1866, România avea 4 115 818
locuitori, iar în 1914 ajunsese la 7 771 341 locuitori.
Dintr-o þarã vasalã Imperiului Otoman, România a
ajuns un stat independent ºi respectabil în Europa,
dorit de ambele tabere aflate în conflict, începând
din iulie 1914. Prin reformele înfãptuite, România
intrase într-un ritm rapid de dezvoltare economicã;
dintr-o þarã aproape fãrã industrie ajunsese sã
dispunã de cele mai mari ºi performante rafinãrii
din Europa; dintr-o þarã fãrã monedã naþionalã,
România avea, dupã 1900, una dintre cele mai
puternice valute de pe continent. Sistemul de
guvernare stabilit prin Constituþia din 1866 ºi-a
dovedit viabilitatea. Monarhia constituþionalã
devenise o realitate, intratã în conºtiinþa publicã.

Volumul II

Ferdinand I
În cuvântul sãu, adresat poporului român, Ion I.C.
Brãtianu spunea: Primul rege al României Mari a
murit. O boalã cumplitã a întrerupt prematur aceastã
domnie glorioasã care a îndeplinit visul de secole al
poporului nostru. Românii nu vor putea uita
niciodatã cã regele Ferdinand s-a sacrificat pentru
binele þãrii. De neclintit în convingerile sale ºi în
hotãrârile sale în timpul rãzboiului, bun ºi înþelept
pe timp de pace, Ferdinand I va rãmâne pentru
totdeauna regele care s-a identificat cu poporul sãu
ºi care a înfãptuit marile reforme care au adus
statului dreptatea, puterea ºi liniºtea.

Carol II

În cei zece ani de domnie a lui Carol al II-lea, România
a parcurs mai multe etape de evoluþie. Din punct de vedere
economic, criza din 1929-1933, apoi puternicul avânt din
anii 1934-1938 ºi, în sfârºit începutul recesiunii (19391940). În ansamblu a fost o perioadã de progrese notabile
cu deosebire în ceea ce priveºte economia ºi mai ales
industria. Viaþa politicã a fost foarte agitatã, au avut loc
mari confruntãri între forþele democratice ºi cele
extremiste; partidele politice au cunoscut un proces de
erodare, ceea ce a înlesnit lui Carol al II-lea sã treacã la
dizolvarea lor formalã în martie 1938, pe fondul unei
evidente ascensiuni a Gãrzii de Fier. Mutaþiile din vara
anului 1940 n-au fost rezultatul unor evoluþii fireºti, ci al
contextului internaþional, al creºterii agresivitãþii
Germaniei. În plan cultural s-au înregistrat progrese
remarcabile, atât în privinþa creºterii nivelului de culturã
al maselor, cât ºi în afirmarea unei reale elite intelectuale.
Politica externã a României s-a caracterizat prin dinamism,
prin efortul depus la nivel continental pentru salvgardarea
pãcii; pânã la urmã, decisivã a fost poziþia marilor puteri,
care a condus spre cea de a doua conflagraþie mondialã,
þara noastrã fiind victima politicii de forþã ºi de dictat a
Uniunii Sovietice, Germaniei ºi Italiei.

Mihai I

Volumul IV

Regele Mihai ºi-a legat numele de actul de la 23 august
1944, prin care conducãtorul statului, mareºalul Antonescu,
a fost destituit ºi arestat; România a încetat ostilitãþile împotriva
Naþiunilor Unite ºi a revenit la un regim democratic. Acest
act, sprijinit de principalele partide politice  Partidul NaþionalÞãrãnesc, Partidul Naþional-Liberal, Partidul Social-Democrat
ºi Partidul Comunist  a fost primit cu satisfacþie de populaþia
þãrii, care a sperat cã România a ieºit din rãzboi ºi a obþinut
pacea. Dupã 23 august 1944, regele Mihai nu ºi-a putut
exercita, pe deplin, prerogativele constituþionale, deoarece
România  potrivit înþelegerilor dintre Marile Puteri, care
alcãtuiau Coaliþia Naþiunilor Unite  a intrat în sfera de
influenþã (dominaþie) a Uniunii Sovietice. Iniþial, monarhul a
încercat sã se opunã acþiunilor vizând preluarea puterii de
cãtre Partidul Comunist Român, ajungând pânã la greva
regalã declanºatã în august 1945. Apoi, dându-ºi seama cã
orice împotrivire era sortitã eºecului, a ratificat toate actele
emise de guvernul Groza ºi de Parlamentul ales în noiembrie
1946. Regele a devenit tot mai izolat, iar România rãmãsese
singura þarã din centrul ºi sud-estul Europei cu regim
monarhic; în acest context, la 30 decembrie 1947, Mihai I a
fost nevoit sã abdice.

Prezentarea pe care autorul o face fiecãruia din cele patru volume
purtãtoare a factorilor globalizãrii. În fond,
civilizaþia însãºi nu-ºi trage sevele din esenþial,
dar nici nu este complet despãrþitã de culturã.
Ea este numai o acomodare la realitatea
sensibilã ºi fragmentarã, dar o acomodare ce
pãstreazã legãturi subþiri cu spiritualul, cu o
anumitã ce pãstreazã legãturi subþiri cu
spiritualul, cu o anumitã viziune despre lume
ºi viaþã. Pentru cã într-adevãr, fiecãrei culturi
îi corespunde un anumit mod particular de a
trãi ºi acþiona practic, ceea ce configureazã o
civilizaþie distinctã. De aceea, acelaºi element
de civilizaþie are o importanþã fundamentalã
în cultura unui popor, dar este complet

utilitare, care au irezistibilã putere de seducþie,
cultura globalã penetreazã ca un conchistador
mai toate spaþiile culturale din lume.
Nu trebuie sã se înþeleagã, din cele
afirmate mai sus, cã noi condamnãm
civilizaþia, în ipostaza valorilor utilitare ºi
supralicitãm ceea ce intrã în aria spiritualitãþii.
La nivelul actual de gândire ºi luând seama la
aspectele practice ale vieþii, o asemenea
poziþie apare ca fiind cel puþin superfluã. Este
neîndoielnic faptul cã nu putem avea numai
arta, morala, religia ºi filosofia, renunþând la
binefacerile ºtiinþei ºi tehnicii, ale economiei
ºi politicii, în care se investeºte mereu un

a o servi, nu de a o subordona. Dacã se întâmplã,
totuºi, ca civilizaþia, beneficiind de însuºirile sale
intrinseci ce îi dau o putere captivantã în raport
cu individul, sã dobândeascã un ascendent
asupra culturii, atunci aceasta din urmã este
pânditã de unul dintre cele mai grave pericole.
Se pare cã o astfel de situaþie ne semnaleazã
cultura globalã, întemeiatã aproape exclusiv pe
valorile utilitare, specifice civilizaþiei unice ºi
devoratoare, ce capãtã proporþii planetare.
Ignorând constrângerile timpului ºi
spaþiului, cultura globalã, ce pare a fi o altã
înfãþiºare a ceea ce s-a numit cultura de
consum, se defineºte, între altele, prin

Culturã globalã ºi identitate culturalã
Prof.univ.dr. Marin AIFTINCÃ
postulând în ei un sistem de valori ºi credinþe.
Cu o astfel de semnificaþie, dincolo de orice
valoare absolutã, ei ne conduc într-o
globalizare postmodernã, ce susþine cã
realitatea este o construcþie socialã.
Se poate induce, din cele de pânã aici, cã
sintagma culturã globalã, înlocuitã uneori cu
o altã construcþie lingvisticã, superculturã,
este aplicatã unei realitãþi, care se
restructureazã cantitativist, dupã principii
utilitare ºi hedoniste. Lãsând în plan secund,
pânã la abandon, valorile spirituale,
îndrumãtoare dintotdeauna cãtre desãvârºirea
de sine a persoanei, conform unui ideal
nelimitat ºi etern de umanitate, în sensul dat
de Herder acestui termen, cultura globalã
propulseazã în prim-plan valorile utilitare sau
civilizatorii, angajând individul într-o
existenþã superficialã, epidermicã.
Dezechilibrul existent în sistemul de valori,
vinovat de criza actualã a culturii, se adânceºte
tot mai mult în favoarea civilizaþiei, care este

Volumul III

neglijabil în cultura altuia. Desigur, se pot
aduce ºi alte argumente de acelaºi tip, dar ele
nu zdruncinã adevãrul cã tehnica modernã,
îndeosebi microelectronica ºi informatica,
generalizeazã ºi globalizeazã civilizaþia,
depãºind cadrele limitative în care s-a pãstrat
de-a lungul timpului. Ca urmare, în locul
civilizaþiei egiptene, hinduse, elenistice,
romane, europene etc., delimitate pe criterii
istorice de un Spengler, Toynbee sau pe criterii
religioase de Huntington ºi înþelese ca un
reflex al culturilor pe care s-au format, se
vorbeºte astãzi, tot mai insistent ºi cu
speranþã, de o civilizaþie unicã, globalã,
desprinsã de orice matrice culturalã. Este o
proiecþie care contureazã imaginea unui
veritabil Leviathan. Dincolo de aceasta, însã,
este clar cã elementele de civilizaþie pot fi, în
mare mãsurã, importate sau imitate cu
uºurinþã, dupã cum s-a mai spus, pe când
cultura nu se preteazã la un asemenea transfer.
Sprijinitã aproape exclusiv pe valorile

imens efort de creativitate. Valorile specifice
acestor domenii trebuie sã coexiste într-o
acþiune reciprocã, încât unele fãrã altele nu
sunt posibile. ªi unele ºi altele fac parte, firesc,
din existenþa umanã, ca individ ºi specie,
regãsindu-se în sinteza culturii. În ultimã
instanþã, ele sunt forme de expresie ale
omului, care este, în mod potenþial, o
desãvârºitã unitate între trup ºi suflet, între
sensibilitate ºi raþiune. În acest sens, relaþia
dintre culturã ºi civilizaþie este înþeleasã corect
de Ricoeur, când afirmã cã: Sunt douã
modalitãþi prin care omenirea poate strãbate
timpul: civilizaþia dezvoltã un anumit sens al
timpului, care se bazeazã pe acumulare ºi
progres, în vreme ce modul în care un popor
îºi dezvoltã cultura se bazeazã pe o lege de
fidelitate ºi creaþie; o culturã moare îndatã ce
nu este reînnoitã ºi recreatã.
Aºadar, civilizaþia nu poate fi înþeleasã corect
decât ca fiind integratã în culturã; ea constituie
componenta pragmaticã a culturii ºi are rolul de

tendinþa, mãrturisitã sau nu, cãtre globalizare
ºi universalizare. De aici apare întrebarea: ce
relaþie se instituie între cultura globalã ºi
identitatea culturalã? Nu cumva cultura
globalã tempereazã pânã la anihilare energiile
creative ale localului?
Oricât de mare este dezaprobarea
postmodernismului faþã de noþiunile cu caracter
generalizator, credem cã identitatea culturalã nu
poate fi conceputã, în sens filosofic, decât prin
raportare la culturã în înþelesul absolut al noþiunii.
Aceastã tezã trimite la vechea problemã
metafizicã, privind unele cupluri conceptuale ca
unu ºi multiplu, absolut ºi relativ, universal ºi
particular, care pot avea aici o valoare explicativã.
Cultura ºi identitatea culturalã alcãtuiesc
o corelaþie dupã modelul unu ºi multiplu,
absolut ºi relativ. Cultura este întregul ºi
întregul reprezintã ek-(s)-tensia, iar în afara
lui nu existã nimic, dupã cum susþine Aristotel.
La rândul sãu, identicul se dezvãluie pe sine,
rãmânând ceea ce este mai întâi în contextul

întregului, al universalului ºi apoi, prin
diferenþiere, faþã de ceilalþi. În accepþiunea cea
mai generalã, cultura (unu) constituie mediul
în care se afirmã ºi fiinþeazã identitatea
culturalã (multiplul, relativul). Din
perspectivã ontologicã, noi considerãm
cultura ca fiind realitatea creatã de om, diferitã
de datul natural. O realitate ce nu se opune
naturii, ci o prelungeºte ºi o sublimeazã, dând
subtila armonizare între om ºi esenþa ultimã a
lucrurilor. Unii au numit-o artificialitate, ce
include tot ceea ce a produs omul, ca rãspuns
la trebuinþele sale organice ºi spirituale. Astfel,
de la unealta cea mai rudimentarã, la cele mai
sofisticate instrumente microelectronice,
informatice ºi teorii ºtiinþifice; de la cele mai
simple sentimente, la cele mai rafinate opere
artistice, doctrine religioase ºi sisteme
filosofice , toate se regãsesc structurate în
forme particulare, alcãtuind împreunã
universul vast al culturii, care mãrturiseºte
unitatea omului. În acest sens vorbim de o
singurã culturã, care exprimã, într-o viziune
sinteticã, experienþa speciei umane ºi
singularitatea omului în Cosmos. În aceeaºi
direcþie, a întregului ºi integralitãþii, ne
îndrumã ºi perspectiva axiologicã, care, aºa
cum am arãtat mai sus, considerã cultura ca
realitatea tuturor valorilor, de la cele utilitare,
la cele spirituale, ce dau sens vieþii omeneºti.
Prin urmare, în accepþiunea metafizicã,
existã o singurã culturã ce defineºte fiinþarea
specificã omului. Dacã trecem de la acest nivel
de abordare, la un altul, ºi anume, la cel
funcþional, atunci trebuie sã þinem seama de
condiþionãrile temporale ºi spaþiale ce
marcheazã realizarea culturii. Aceste
condiþionãri au determinat relativizarea ºi
pluralizarea culturii. Ca urmare, avem de-a face
nu cu una, ci cu o multitudine de culturi,
constituite pe parcursul unui proces istoric
tensionat, într-o mare diversitate a condiþiilor
istorice ºi de mediu. Astfel, grupuri etnice,
popoare, naþiuni, în trecerea neostoitã a
generaþiilor, conectate la fiorul metafizic al
existenþei, ºi-au exprimat spiritualitatea ºi
modul de viaþã în forme originale de culturã,
afirmându-ºi individualitatea lor în lume.
(Va urma)

22 aprilie 2002

Elogiul culturii
(Continuare din pag. 1)
În această epopee încă nescrisă,
locul Clujului și al intelectualităţii
ardelene în ansamblu va fi considerabil.
Energia de rezistenţă și creativitate
acumulată aici s-a vădit cu strălucire nu
numai la Cluj, ci și la Oradea, Sibiu,
Târgu Mureș, Brașov.
Numeroase și admirabile publicaţii
vor da seama, peste decenii, de ce a
însemnat la români arta dăinuirii și a
revanșei spiritului asupra vitregiilor
istoriei. Și când vorbim, în continuare,
de dăinuirea în timp a identităţii noastre
ca popor și a unităţii excepţionale de
limbă și de spiritualitate pe întreg spaţiul
geografic locuit de români, nu putem
ignora rolul creaţiei populare – atât de
bogată, diversă și, în același timp, atât
de unitară. Iar Transilvania este un spaţiu
cu deosebire înzestrat cu o mare bogăţie
și diversitate a creaţiei populare. Ca să
nu amintesc decât câteva zone de mare
originalitate – Munţii Apuseni, Oașul,
Maramureșul, Bistriţa și Năsăudul,
Bihorul, Mărginimea Sibiului, Ţara
Haţegului, Ţara Făgărașului, Ţara
Bârsei. Câtă varietate și, în același timp,
câtă unitate! Și aceasta se poate extinde
la scara întregii ţări – Moldova,
Bucovina, Dobrogea, Oltenia, Banatul.
Unitatea în diversitate este caracteristica
spiritualităţii noastre, adevăratul miracol
pe care-l reprezintă poporul român în
dăinuirea sa de peste două milenii.
Nu vreau să încalc domeniile
specialiștilor istoriei literare, dar îmi
permit să cred – și nu sunt singurul – că
în renașterea marii tradiţii a culturii
române, rolul Transilvaniei și, în mod
special, al Clujului a fost atât de
important, încât putem vorbi de o nouă
„Școală Ardeleană”, după aceea din
secolul al XVI-lea, care ne-a lăsat mesajul
cărţii în limba poporului (care va triumfa
în secolul următor la toţi românii) și după
marea mișcare naţională și culturală
legată de numele „corifeilor” din „Veacul
Luminilor” – Micu, Șincai, Maior.
Instituţiile de învăţământ superior,
institutele de cercetare și instituţiile de
artă au configurat un nou capitol din
strălucita viaţă culturală românească a
Transilvaniei. Totodată, au continuat să
se afirme cultura maghiară și cea
germană – conferind acestui spaţiu
misiunea lui de veacuri: aceea de a da
culturii de pe teritoriul locuit majoritar
de vorbitorii limbii române, dar devenit
și patria unor importante etnii, cu centrul
de greutate pe alte meleaguri, caracterul
unei autentice sinteze europene.
Așa cum nu o dată atrăgeam atenţia,
România este spaţiul european de
creatoare interferenţă, într-o sinteză
originală, a culturii bizantino-slave, de
confesiune ortodoxă, cu cea occidentală,
catolică și protestantă; împletirea din
arhitectură a stilului bizantin cu cel gotic
se regăsește pe multiple planuri ale
gândirii și creaţiei prin simbioza
orizontului răsăritean cu cel occidental.
Astăzi, candidatura noastră la
admiterea în NATO și Uniunea
Europeană nu înseamnă a întoarce
spatele Răsăritului, ci a reface destinul
de unitate al acelei Europe solidare care
se regăsește, de altfel, în multe din
valorile spiritualităţii românești.
Acest loc specific al Transilvaniei în
unitatea globală a românismului intra și
extra – Carpatic este ignorat, anume, sau
din pură lipsă de informare, de cei care

pag. 5

OPINIA NAŢIONALĂ 335

doresc să facă din această parte de
pământ românesc un factor al
deconstrucţiei statului, societăţii și
culturii românești. Ei intră în conflict cu
întreaga noastră evoluţie istorică și
spirituală, la care fiecare din părţile
alcătuitoare ale statului naţional unitar
al românilor a contribuit la fel de decisiv.
Sunt convins că motorul prin care ne
vom regăsi elanul pentru un nou demaraj
istoric și spiritul, după ce toate
tentativele de a transforma România întro „fostă Românie” vor fi eșuat (și nu mă
îndoiesc de acest lucru!), îl va constitui
cultura. Până la 1 decembrie 1918, ea a
premers unităţii politice și a pregătit-o.
Tot ea a transformat această unitate întro valoare de permanenţă. Cultura, creaţia
știinţifică și artistică au întreţinut – așa
cum am socotit necesar și corect să
apreciez în cartea „Revoluţia Română”
– flacăra speranţei și a rezistenţei prin
spirit în perioada totalitarismelor.
Dacă în lumea de astăzi, în care totul
pare a se reduce la bani, România are
curajul că proclame un „deceniu al
culturii”,
aceasta se datorește
încăpăţânării ancestrale de a pune mai
presus de factorul material pe cel
sufletesc; de a crede că izbânda va fi
totodeauna, până la sfârșit, de partea
celui ce deţine această supremă putere –
puterea sufletească (ca să citez
cunoscutul titlu de carte filosofică
semnată de Constantin RădulescuMotru).
A vorbi, prin urmare, de
salvgardarea, de ocrotirea și de
promovarea culturii înseamnă a vorbi de
însuși viitorul naţiei. Așa cum avertiza,
din exil, unul din marii noștri scriitori,
Vintilă Horia, în secolul care vine (și care
acum, iată, este al nostru, fără a mai fi
din nefericire și al lui) nu vor supravieţui
decât popoarele care vor ști să-și
păstreze sufletul, curăţenia sufletească și
puterea de creaţie.
Adevărul este că, în edificarea unei
Europe viabile, adevărate, popoarele
care au trăit experienţa dramatică a
totalitarismelor și a triumfului asupra lor,
au dobândit o zestre esenţială care, pe
plan spiritual, se poate constitui într-un
aport la crearea unei Europe a
„sufletului european” (și nu doar a

monedei și pieţei comune). Firește, noi,
popoarele din această parte a lumii,
putem fi de folos tuturor.
Cu prilejul vizitei în Lituania m-am
referit la o AXA A COLABORĂRII, în
centrul Europei, de la Nord la Sud, de
la Ţările Baltice și Finlanda, până la cele
de pe malul Mării Negre, al Mării Egee
și al Adriaticii. Am avut satisfacţia să
constat că mă aflu în consens cu mulţi
dintre conducătorii acestor state. De
aceea, ţin să repet ceea ce spunea
Președintele Poloniei, domnul
Kwasniewski, în mesajul rostit la
recenta reuniune de la București,
„Primăvara Noilor Aliaţi”: noi nu
trebuie să așteptăm și nici să credem că
de aici înainte vom comunica prin
intermediul organismelor de la
Bruxelles, după ce secole în șir
polonezii și românii au dezvoltat
legături directe, bine știute. Trebuie să
comunicăm direct.
La această deschidere europeană
reciprocă și la consolidarea acestei axe
a colaborării, oamenii de cultură și de
știinţă sunt chemaţi să contribuie efectiv,
prin redescoperirea și valorificarea
bogatelor tradiţii existente. Lupta
comună a naţiunilor din fostul Imperiu
Austro-Ungar, luptă al cărei rezultat,
după încheierea primului război mondial,
a fost triumful „Europei naţiunilor”,
rămâne să fie studiată cu toate
învăţămintele ei, ca și istoria încercărilor
ulterioare de lichidare a acelei evoluţii
organice.
În edificarea „axei colaborării”, un
rol de maximă importanţă îl poate juca
intelectualitatea din Transilvania, și mai
ales Clujul, sediu privilegiat al unor
organizaţii, instituţii și publicaţii de
prestigiu care, prin eforturile
sistematice ale intelectualităţii române,
maghiare și germane, în perioada
interbelică a stabilit trainice punţi între
valorile și trăsăturile proprii fiecăreia.
Am fost și rămân adversarul făţiș al
oricăror tentative, declarate sau
deghizate, de a scoate Transilvania din
ansamblul unităţii statului naţional
român, sub orice pretext și sub orice
denumire s-ar întreprinde așa ceva.
Dacă vom rămâne cu picioarele pe
pământ și vom privi în viitor, există

șanse de a regăsi și reînvia, spre folosul
comun și al Europei întregi, marea
tradiţie a conlucrării noastre politice,
militare și culturale. Europa modernă,
Europa Renașterii ne este datoare pentru
„digul” care a oprit invazia otomană și a
împiedicat pe Baiazid să-și realizeze
proiectul de expansiune. Împreună,
ungurii și românii au fost bastionul
civilizaţiei
creștin-europene.
Transilvania, salvată de regimul
pașalâcului prin existenţa Ţării
Românești și a Moldovei, a devenit
refugiul vieţii culturale a naţiunii
maghiare și al manifestării politice
semiindependente, sub vasalitate
otomană.
Legăturile dintre cărturarii români și
maghiari au însemnat o permanenţă, de la
Nicolaus Olahus până la prietenia celebră
dintre Octavian Goga și Ady Endre, dintre
Bella Bartok și muzicienii români. Multe
din cărţile renașterii naţionale românești
s-au tipărit la Buda, iar Eminescu a debutat
într-o revistă românească, tipărită de Iosif
Vulcan la Pesta. Fără a idealiza și fără a
oculta umbrele, cred că a venit momentul
să punem în lumină veritabila predestinare
la conlucrare și la comunicare dintre cele
două popoare. Vom depolua astfel atmosfera
pe care atâtea interese ostile solidarităţii
româno-ungare se străduiesc să o vicieze.
În edificarea unei umanităţi
superioare, scoasă de sub ameninţarea
apocalipsului universal, românii și
ungurii s-ar putea să câștige, mână în
mână, secolul al XXI-lea, tot așa cum,
în urmă cu șase secole, au câștigat
secolul al XV-lea și bună parte dintr-al
XVI-lea, pentru destinul lor și al Europei
întregi. Este menirea majoră a
intelectualităţii transilvane, și mai ales
clujene, să contribuie la această regăsire.
Mi-am permis să stărui asupra
acestor chestiuni, tocmai pentru a
supune meditaţiei strategia generală
care, în intenţia mea și conform
promisiunilor făcute electoratului,
urmărește relansarea culturii noastre, ca
parte a destinului naţional actual și ca
necesară contribuţie a României la
edificarea unei Europe credincioase
esenţei sale, rădăcinilor sale adânci,
fără de care totul riscă să se construiască
pe nisip.

CARTEA
(Continuare din pag. 1)
Pentru a se reabilita lectura nu s-a făcut
nimic. Până acum câtva timp, o operaţie cu
substrat politic, comandată politic, având
acoperirea așa-zisei „supraaglomerări” a
elevilor a eliminat din programa analitică
și din manuale capodopere, precum:
„Împărat și proletar” și „Scrisoarea III”.
Presa a protestat împotriva acestui act
anticultural. Ce să spunem, două poezii de
Eminescu atârnau atât de greu în balanţa
farmaceutică a oboselii, încât trebuiau bine
dosite elevilor. Ridicol.
Dar nu despre epurarea pe criterii care
nu o dată se „potrivesc” cu cele din 1948,
și mă refer la paginile care vorbesc de
„iubirea de moșie”, ci de faptul că școala
are datoria în contextul audio-vizualinformaţional să afle metodele prin care
lectura să fie reabilitată, prin care copilul
de vârsta cea mai fragedă să redescopere
bucuriile pe care pagina de carte i le oferă.
Lectura ca plăcere nu ca un chin, lectura
care nu poate să fie suplinită nici de imagine
și nici rezumată, nici de „idei principale”,
zguduirea produsă de o strofă, o poezie, o
scenă, o poveste. Emoţia provocată de o
întâmplare tragică sau dimpotrivă. Lacrima
și hohotul de râs. Toate acestea educatorul,
învăţătorul, profesorul trebuie să-i facă pe
cei care îi au sub privirile lor să le trăiască.
Nu să înveţe să le „tocească”.
Noi, cei care am început liceul înainte de
1944, ne amintim de orele dedicate integral
lecturii, când „profesorul de română” ne citea
bucăţi din Caragiale, Slavici, Creangă și câte
altele. Reabilitarea lecturii nu ca obligaţie, nu
pentru nota de la sfârșit de trimestru și an sau
la diferite examene trebuie să fie cât mai
urgent în atenţia școlii. O reformă în acest sens
nu mai poate întârzia, chemând la un act de
reflecţie pe reprezentanţii tuturor celor
implicaţi, inclusiv pe cei din afara școlii care
au ceva de spus. Literatura română și tot ce
se leagă de ea să iasă din sfera unei materii ca
oricare alta și să devină acea bucurie a
descoperirii frumosului, să constituie o poartă

care nu se va închide niciodată către lumea
infinită a lecturii.
O criză a lecturii? Mai degrabă o criză a
modului în care este înţeleasă la noi apropierea
de pagina cărţii. O atitudine pasivă în faţa
fenomenelor secundare pe care civilizaţia
imaginii și a comunicaţiei le aduce în mod
obiectiv. O stupidă înţelegere a noţiunii de
„supraaglomerare” a elevului și o rezolvare a
acestei realităţi cu paliative. Și mai ales un
transfer al lecturii integrale a operei către
rezumate mai mult sau mai puţin fidele, dar
lipsite de orice virtute literară, de orice
atractivitate pe care elevii le învaţă de silă și
în silă și sunt bucuroși că le pot uita după ce
au luat nota mai mare sau mai mică. Nu-i
vorba de o reformă care se înscrie în zona
metodicii, de eternele retușuri, de o oră în plus
sau în minus, de un autor eliminat și de altul
selectat. Ci de a face ca din momentul în care
copilul începe să citească și să înţeleagă o
poveste, cartea să-i devină prietenul de care
să nu se mai poată despărţi. Nici în lumea
imaginii și a comunicării.

La toate acestea se adaugă, și nu în
ultimul rând, ceea ce s-a petrecut – și
se petrece –, în școala noastră de mulţi
ani. Și anume, blestematul obicei al
rezumatelor care, pe orizontală și pe
verticală, de la un elev la altul, de la o
clasă la alta, de la un an la altul erau și
sunt memorizate. Torturaţi să reţină
nume de personaje, situaţii mai bine sau
– de obicei – mai rău legate între ele de
autorii rezumatelor, elevii percep operele fundamentale ca pe simple formule
care trebuie reţinute cu cât mai mare
fidelitate cu putinţă pentru a obţine o
notă pe măsură. Dispare orice vibraţie
sufletească, orice trăire emoţională,
orice freamăt și orice adiere spirituală,
totul transformându-se într-o materie
insipidă, ternă.
După 1990, rezumatele au devenit
adevărate cărţi, cu aceleași rezultate
ucigătoare, în ceea ce privește relaţia dintre
copil, adolescent și lectură.

Sesiuni știinţifice anuale
la Universitatea Spiru Haret
• Vineri, 19 aprilie, a avut loc Sesiunea știinţifică anuală a Facultăţii
de Filosofie și Jurnalistică. Sesiunea s-a desfășurat în plen și pe
următoarele secţiuni: Ontologia și istoria filosofiei, Epistemologie și
logică, Jurnalism și știinţele comunicării. Au fost prezentate peste 40
de comunicări pe teme de o înaltă ţinută știinţifică, elaborate de cadre
didactice universitare, dar și de studenţi, din perspectiva iniţierii tinerilor
în activitatea de investigare știinţifică și de însumare a eforturilor, pentru
alcătuirea, în final, a unor lucrări de sinteză.
• La Facultatea de Management Financiar-Contabil și Facultatea
de Marketing și Comerţ Exterior a avut loc Sesiunea știinţifică a cadrelor
didactice cu tema: Echilibrele macroeconomice și dezvoltarea durabilă a
economiei românești.
Sesiunea știinţifică s-a desfășurat în ședinţă plenară, în cadrul
căreia s-au prezentat 8 comunicări și aproximativ 60 de comunicări
în următoarele secţiuni:
Secţiunea I
Consolidarea echilibrelor macro-economice și integrarea în uniunea
economică și monetară
secţiunea II
Politici monetar-financiare și stabilizarea macroeconomică
Secţiunea III
Rolul metodelor și instrumentelor moderne de conducere în
funcţionarea performantă a economiei românești
Secţiunea IV
Noul statut al contabilităţii în contextul alinierii la standardele
internaţionale de contabilitate
În numărul viitor, vom prezenta pe larg lucrările sesiunilor știinţifice.

Cartea universitară
la Editura Fundaţiei România de Mâine
În curs de apariţie:
Mihai Constantinescu, Marius Amzulescu, Drept
•
contencios constituţional. Sinteză
Boulescu, Management financiar-contabil
• Mircea
Scurtu, Istoria contemporană a României
• Ioan
Cornel Popa, Logică și metalogică, vol.II
• Viorica
Moisuc, Istoria relaţiilor internaţionale
• Ion Tudosescu,
de ontologie, I
• Dumitru Marin,Tratat
Lăcrămioara Haiduc, Eduard Ionescu,
•
Bianca Preda, Impozitul pe venitul global
Gheorghe Manolescu (coordonator), Monedă și
•
management bancar. Probleme, teste, grile, concepte
Toma Coman, Nicolae Cornilă, Structura și ultrastructura
•
ţesuturilor la animale
Făiniși, Transportul aerian. Ghid legislativ
• Florin
Grigore Brâncuș, Introducere în istoria limbii române, I
• Graziela
Elena Vâjială, Curs de biochimia efortului
• Sofia Coman,
Bolile parazitare la animalele domestice, vol. I
•

Cristina Fozza, Anamaria Antonescu, Îndrumar pentru
•
corectarea deficienţelor fizice
Doina Sandu, Daniela Ionescu, Momente de cotidian.
•
Cultură și civilizaţie germană
Munteanu, Investiţii internaţionale
• Costea
Potecea, Bolile infecţioase ale animalelor, vol. I
• Elena
Paul Popescu, Experimentarea și monitorizarea
•
construcţiilor din beton armat
A. Hillebrand (coord.), Lucrări practice de anatomie
•
veterinară
Franga, Liviu Franga, Compendiu de limba latină
• Mariana
Mureșan, Curs de înot
• Elena
Corneliu Negulescu, Baschet. Baze teoretice și metodice
•
în practica jocului
*** Analele Universităţii Spiru Haret, Seria: Filologie. Limba
și Literatura Română, nr. 3/2002
*** Analele Universităţii Spiru Haret, Seria: Știinţe juridice,
nr. 1/2002
*** Analele Universităţii Spiru Haret, Seria: Istorie, nr. 3/2001
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Sistemul ºi ierarhia valorilor
Prof.univ.dr. Ioan N. ROªCA
Clasificarea valorilor nu trebuie
confundatã, cum se întâmplã uneori, cu
sistemul ºi ierarhia acestora. Clasificarea
presupune, în principal, existenþa unor
deosebiri sau ºi a unor similitudini. Un
sistem se caracterizeazã nu numai prin
elementele sale distincte, ci ºi prin
multiplele conexiuni dintre acestea, unele
raporturi putând fi de determinare ºi
ierarhizare. În sens strict, o ierarhie se
distinge de un sistem considerat în
ansamblu, întrucât cuprinde doar
raporturile de supraordonare ºi, respectiv,
de subordonare.
Referitor la ierarhizarea valoricã, cei
mai mulþi axiologi sunt de acord cã
diferitele tipuri de valori se ordoneazã
ierarhic, dar nu împãrtãºesc aceeaºi opticã
în ce priveºte stabilirea ierarhiei ºi, mai
ales, explicarea acesteia ca intrinsecã sau
ca extrinsecã naturii valorilor.
Îndeobºte, axiologii susþin cã existã o
ierarhizare concret istoricã, operatã de
subiectul axiologic în funcþie de diferiþi
factori externi naturii valorilor. Ei
evidenþiazã faptul cã fiecare individ, grup
socio-profesional, clasã socialã, naþiune,
societate îºi are propriul sãu sistem
axiologic ºi cã acesta, la rândul sãu, este
variabil de la o etapã istoricã la alta. Ei
explicã, de regulã, diversitatea tablelor de
valori realizate prin varietatea intereselor
ºi aspiraþiilor individuale ºi sociale, care îi
animã pe oameni în cadrul colectivitãþilor
din care fac parte.
În acelaºi timp, nu puþini teoreticieni
admit cã între tipurile de valori sau chiar
în interiorul aceluiaºi tip existã ºi o ierarhie
anistoricã, rezultatã din însãºi natura
valorilor. Astfel, se considerã cã valorile
materiale sunt inferioare celor spirituale.
Unii autori adaugã cã, la rândul sãu, fiecare
din cele douã mari grupe de valori este
structuratã ierarhic. Ei superiorizeazã
valorile vitale în raport cu cele ale
agreabilului ºi avanseazã puncte de vedere
diferite cu privire la scara valorilor
spirituale ºi, îndeosebi, la tipul valorii
supreme, care le subordoneazã pe toate
celelalte. Precum se ºtie, în antichitate,
Platon afirma primatul Binelui, pe care îl
apropia, dar îl ºi distingea de Divinitate.
Concepþiile medievale ºi cele renascentiste
au supraetajat valoarea religioasã.
Concepþiile moderne au instituit în
valoare supremã una sau alta din valorile
spirituale. Dintre contemporani, Max
Schler a considerat cã valorile alcãtuiesc
o ordine ºi ierarhie a priori, în care valoarea
cea mai înaltã o deþine persoana
persoanelor, adicã Dumnezeu. Tot el a
stabilit ºi principalele criterii, conform
cãrora o valoare este mai înaltã decât alta.
Le reamintim, pentru o reflecþie sporitã
asupra lor: 1) durabilitatea mai mare în
cadrul purtãtorului material sau spiritual;
2) divizibilitate mai micã (pânã la pãstrarea
integralitãþii), în cazul distribuirii în mai

Tranziþiile ºi stãrile de crizã
Ce se înþelege, la începutul secolului
XXI, prin modernitate? Cei mai mulþi
autori  sociologi, îndeosebi  considerã
cã aceasta se referã la schimbãrile radicale
care s-au petrecut începând cu procesele
industrializãrii. În esenþa ei socialã,
modernitatea pune în discuþie toate
modalitãþile convenþionale de a face
lucrurile, substituindu-le propriilor
autoritãþi, pe baza ºtiinþei, a creºterii
economice, a democraþiei sau a legii
Dacã în societatea tradiþionalã identitatea
este datã, în lumea modernã ea se
construieºte. Modernitatea a pornit la
cucerirea lumii în numele raþiunii;
certitudinea ºi ordinea socialã vor fi
fundamentate pe baze noi (David Lyon).
Numai cã în sistemele totalitare
raþiunea a fost monopolizatã,
concentratã la vârf, planificatã, iar
modernitatea a fost supusã autoritarismului
ºi fanteziilor socio-constructive, care nu
puteau sã nu genereze ºi sã nu adânceascã
profunde ºi ireconciliabile contradicþii. În
societãþile liberale, democratice,
modernitatea astfel înþeleasã apare ca
dispersatã, eterogenã ºi infructuoasã în
raport cu aºteptãrile tuturor indivizilor, ale
unor categorii sociale chiar.
Dupã opinia noastrã, este de subliniat
cã în interiorul proceselor în desfãºurare,
la vremea lor, în þãrile socialiste îºi fãcuserã
loc, pe fondul unei crize a economiei
sistemului, alte crize: de raþionalitate, de
legitimare ºi de motivaþie. Asemenea crize
au fost sesizate ºi comentate de cãtre
reputaþi autori, în legãturã cu ceea ce unii
dintre ei au descris a fi starea criticã a
capitalismului târziu, caracterizat de
Jurgen Habermas drept o expresie a crizei
de raþionalitate. Din perspectiva
consideraþiilor acestuia, se poate spune cã
ºi în fostul socialism etatizat, criza de
raþionalitate rezulta din iluzia planificãrii
birocratice a întregului sistem, criza de
legitimare exprima incapacitatea
menþinerii nivelului necesar de loialitate
de masã faþã de politici tot mai infructuoase
economic, trnasformându-se cu timpul în
crizã de identitate, care o presupunea ºi pe
cea de motivaþie. În termenii sociologului
german, când managementul de stat al
crizei înceteazã sã funcþioneze, el scade
îndãrãtul pretenþiilor programatice pe care
ºi le-a fixat, pentru care, drept pedeapsã,
intervine privarea de legitimare (Jurgen
Habermas).
Stãrile de crizã sunt inerente
sistemelor social-politice ºi economice,
iar procesele politice moderne tind cãtre

multe bunuri sau la mai multe persoane;
3) fundarea pe cât mai puþine alte valori
(mergând pânã la întemeierea prin sine);
4) profunzimea mai mare a necesitãþii
satisfãcute; 5) gradul de relativitate, adicã
nevoia tot mai scãzutã de a adera la un
suport.
O poziþie aparte despre ordonarea
valorilor spirituale a fost susþinutã la noi
de L. Blaga, care a contestat ierarhizarea
acestora. Plecând de la ideea cã toate
valorile spirituale sunt numai aproximãri
ale Absolutului, fãrã ca unele sã-l redea
într-o mãsurã mai mare decât altele, el a
conchis cã adevãrul, binele, frumosul ºi
sacrul se situeazã pe aceeaºi treaptã de
profunzime, fiind la fel de înalte. La o
concluzie similarã ar fi ajuns ºi T. Vianu,

liber sau aderent faþã de suport) nu
constituie ºi criterii de ierarhizare ºi, ca
urmare, nu justificã superioritatea
frumosului faþã de adevãr ºi nici a binelui
faþã de frumos. Cât priveºte caracterul
integrativ, opinãm cã acesta poate fi
atribuit nu numai valorii religioase, ci ºi
celorlalte valori spirituale, pentru cã ºi
acestea pot juca rol de liant în viaþa
spiritului. De altfel, deºi postuleazã
valoarea religioasã ca absolutã, totuºi T.
Vianu recunoaºte ºi el cã omul se poate
înãlþa la transcendentul divin ºi prin
valorile de adevãr, bine, frumos.
Din punctul nostru de vedere, valorile
comportã ambele tipuri de ierarhizãri: atât
prin natura lor, cât ºi prin factori
extrinseci. Ierarhia intrinsecã, fiind
aprioricã, nu poate fi influenþatã de cele
concret-istorice, dar le poate înrâuri pe

Deºi este alcãtuit din trup ºi
suflet, din materie ºi spirit, omul se
defineºte prin suflet ºi, mai
profund, prin spirit. Vom conchide,
deci, cã valorile spirituale sunt
superioare celor materiale
dacã ar fi stãruit mai mult asupra a douã
din consideraþiile sale, ºi anume:
a) o clasã de valori nu diferã ca grad
de generalitate de altele ºi, prin urmare,
nu poate fi definitã prin alta, de o categorie
mai largã;
b) fiecare clasã de valori are finalitatea
ei intrinsecã, ireductibilã. Dar el a introdus
un set de criterii mai puþin consistente sau
argumentate, prin care, precum ºtim, a
superiorizat valorile personale, spirituale,
aderente (conexate cu un singur suport),
scopuri, amplificante, integrabile (se
sporesc succesiv), integrative (le unificã
pe celelalte). În funcþie de criteriile
amintite, a stabilit urmãtoarea ordine, pe
care o reamintim pentru a evalua dacã este
suficient de justificatã: 1) valoarea
teoreticã, ocupã treapta de jos pentru cã
este realã (aparþine unor constatãri,
formule etc.) ºi liberã (poate fi conexatã
unor suporturi diferite); 2) valoarea
esteticã, pentru cã este ºi realã ºi personalã
(având ca suport ºi opera ºi artistul) ºi
aderentã; 3) valoarea eticã, pentru cã este
numai personalã; 4) valoarea religioasã,
pentru cã are ca purtãtor persoana
spiritualã a lui Dumnezeu ºi este
integrativã. Or, considerãm cã elementele
de departajare legate de suport (caracterul
real sau personal al suportului, caracterul

acestea în mãsura în care oamenii ºi
colectivitãþile îºi stabilesc preferinþele nu
numai în funcþie de interesele lor reale,
ci ºi de cuprinderea intuitivã sau ºi
intelectual-discursivã a ordinii anistorice.
Practic, ierarhia aprioricã nu se
înfãptuieºte niciodatã ca atare, în puritatea
ei, ci rãmâne o ordine idealã, realizabilã
într-o mãsurã mai mare sau mai micã
numai prin intermediul selecþiilor operate
de oameni, ca fiinþe complexe, biopsihice ºi social-istorice, naturale ºi
spirituale.
Dat fiind cã valorile nu pot fi
cunoscute în nucleul lor decât intuitivafectiv, ele nefiind reductibile raþional,
nici ierarhia lor idealã nu poate fi
descoperitã în structura ei veritabilã
decât tot intuitiv-afectiv, ºi anume prin
emoþionabilitatea
orientatã,
intersubiectivã, i.e. prin sentimentele
noastre mai luminoase, împãrtãºite ºi de
ceilalþi semeni, sau, cum spunea
Rousseau, ascultând glasul inimii atunci
când patimile tac. Ce-i drept, în
justificarea existenþei sau inexistenþei
unor valori superioare sau inferioare prin
însãºi natura lor putem aduce ºi unele
argumente raþionale, dar, pe lângã faptul
cã sunt exterioare, ele nu se pot desfãºura

cu ºanse de adevãr decât în direcþia
indicatã de sentiment.
Folosindu-ne de raþionament mai
curând decât de sentiment, vom considera
cã, dintr-un anumit punct de vedere, ºi
anume prin faptul cã fiecare tip de valoare
satisface o anumitã trebuinþã sau aspiraþie
general-umanã, indispensabilã omului ca
om, speciile de valori nu se ierarhizeazã
prin însãºi esenþa lor, toate având un
conþinut la fel de general ºi de profund.
Din alt punct de vedere, luând în
considerare faptul cã, deºi este alcãtuit din
trup ºi suflet, din materie ºi spirit, omul
se defineºte totuºi prin suflet ºi, mai
profund, prin spirit, vom conchide cã
valorile spirituale sunt superioare celor
materiale. ªi sentimental, noi resimþim cã
este mai important, ºi pentru noi ºi pentru
comunitate, sã cunoaºtem, sã ne
îndeplinim datoria ºi, în genere, sã ne
elevãm spiritual decât faptul limitãrii la
actele instinctuale de a mânca, a bea etc.
Noi resimþim activitãþile biologice nu ca
scopuri în sine, ci drept mijloace în
vederea sãvârºirii unor þeluri mai înalte,
spirituale. Tot potrivit unui raþionament
combinat cu sentimentul, ne dãm seama
ºi de faptul cã, în cadrul valorilor
inferioare, materiale, cele ale agreabilului
sunt mai joase decât cele vitale, resimþite
ca fiind mai înalte. Sãnãtatea, energia
fizicã ºi intelectualã ne apar ca fiind mai
importante decât plãcerile sensibile
oferite de diverse bunuri-alimentare,
vestimentare etc. În schimb, nici
sentimental ºi nici, mai ales, raþional, nu
sesizãm, cel puþin în ce ne priveºte direct
ºi personal, existenþa vreunei ordini
ierarhice a valorilor spirituale. Nu
înþelegem de ce adevãrul, frumosul,
binele sau sacrul s-ar superioriza sau
inferioriza în raporturile dintre ele, de ce
omul de ºtiinþã, artistul, binefãcãtorul, sau
sfântul ar desfãºura o activitate mai nobilã
sau mai puþin nobilã unul faþã de celãlalt.
Dimpotrivã, prin raþionament, putem
conchide cã, în pofida deosebirilor dintre
ele, dintre aspiraþiile de împlinit ºi dintre
mijloacele de a le satisface, cele patru
valori superioare se îngemãneazã, aºa
cum deja am arãtat, prin faptul cã,
exprimând una sau alta din cerinþele
spiritului, fiecare din ele vizeazã, în felul
sãu, spirit uman desãvârºit ºi, în cele din
urmã, spiritul suprauman, transcendent.
În mãsura în care adevãrul este întregul
(Die Wahrheit ist die Ganze, spunea
Hegel), el se raporteazã, ca adevãr
filosofic, ca întreg, la un dincolo de
orice domeniu particular. Oferind
semne ºi noduri (cum ar fi zis Nichita
Stãnescu) despre ceea ce este semnificativ
pentru omul aflat întotdeauna în lume,
frumosul ajunge ºi el sã exprime imagistic
poziþia omului în Cosmos, inclusiv
drama raportãrii acestuia la divinitate.

(Va urma)

A treia cale
îºi cautã o definire viabilã

depãºirea crizelor prin revoluþii ºi
reforme, prin instituþionalizarea unor
regimuri politice de esenþã democratconstituþionalã, în cadrul unor etape de
tranziþie complexe ºi dificile. În aceste
condiþii,
numeroasele
capcane
economice, agitaþiile ºi tulburãrile
sociale,
fragilitatea
tradiþiilor
constituþionale ºi democratice, cum este
cazul de peste un deceniu în þãrile esteuropene, precum ºi ameninþarea
continuã a intensificãrii loialitãþilor
etnice, primordialiste sunt, frecvent,
dificultãþi de creºtere ºi modernizare. De
aici ºi avertismentul potrivit cãruia, în
tranziþie, nu poate fi exclusã posibilitatea
unui colaps economic ºi a unei anarhii
generale.
Oricum, faptele aratã cã, în primul
deceniu de tranziþie din þãrile est-europene,
s-au produs reorganizãri ºi restructurãri
continue în economie, în legislaþie, în
sistemul politic, în comportamente ºi
mentalitãþi, s-au manifestat tulburãri ºi
tensiuni sociale.
În aceastã ordine de idei, prezintã un
interes deosebit pentru oamenii politici, dar
ºi pentru cercetãtori, schema imaginatã de
Zbigniew Brzezinski, în 1993, în studiul
Marea transformare, prin care ilustra
fizionomia revoluþiilor ºi a tranziþiei din
þãrile Europei Centrale ºi de Est: Aceastã
transformare, aflatã în plinã desfãºurare,
ridicã provocatoare probleme de ordin
intelectual. Când a început procesul acestei
transformãri, nu exista nici un model, nici
un concept orientativ pe baza cãruia sã fie
abordat. Doar în teoria economicã se
pretindea o anumitã înþelegere a aºanumitei transformãri inevitabile a
capitalismului în socialism. Dar nu exista
nici o construcþie teoreticã referitoare la
transformarea sistemelor etatiste în
democraþii pluraliste, bazate pe piaþa
liberã. Autorul sesiza diverse faze sau
stadii critice de schimbare, semnalând cã,
pentru reformele dureroase, dar
necesare, se impune proiectarea unei
perspective mai precise, constructive ºi
dãtãtoare de speranþã, privind viitorul,

Dr. Ion MITRAN
context în care opinia publicã trebuie sã
perceapã un sens al evoluþiei care sã
justifice durerile ºi sacrificiile tranziþiei.
Tranziþia  ca ieºire din socialism  nu
poate fi echivalentã, cum considerã alþi
analiºti, îndeosebi adepþi ai orientãrilor
politice de dreapta, cu o intrare automatã
în capitalism.

Statul, pieþele ºi democraþia
Cum remarca un protagonist al
cãutãrii viitorului prin varianta celei de
a treia cãi, cu o sutã cincizeci de ani în

standardelor morale, accentuãrii continue
a deosebirilor dintre bogaþi ºi sãraci,
presiunilor statului bunãstãrii sociale
(welfare state). Singurele grupuri care par
hotãrât optimiste sunt acelea care
considerã cã încrederea în tehnologie
rezolvã problemele noastre. Dar mutaþiile
tehnologice au consecinþe diverse ºi, în
orice caz, tehnologia nu se poate constitui
ca bazã pentru un program politic eficient.
Dacã gândirea politicã îºi revalorificã
trãsãturile inspiraþionale, nu trebuie sã fie
nici reactivã, nici obedientã imediatului ºi
obtuzitãþii. Viaþa politicã nu înseamnã

În sfera teoriilor
social-economice actuale
urmã, Marx scria cã o stafie bântuie
Europa  stafia socialismului sau
comunismului. Acest lucru este valabil
ºi astãzi, dar din motive diferite de cele
pe care Marx le avea în minte.
Socialismul ºi comunismul au pierit, deºi
ne bântuie în continuare. Nu putem da
pur ºi simplu la o parte valorile ºi
idealurile care le-au cãlãuzit, deoarece
unele sunt intrinsece unei vieþi mai bune
 scopul dezvoltãrii sociale ºi
economice. Provocarea constã în a face
ca aceste valori sã se impunã acolo unde
programul economic al socialismului a
fost compromis.
În analiza autorului acestor
consideraþii, Antohny Giddens, astãzi,
ideile politice par sã-ºi fi pierdut
capacitatea de a inspira, iar liderii politici
abilitatea de a conduce, în vreme ce
dezbaterea publicã este dominatã de
îngrijorãri
datorate
declinului

nimic fãrã idealuri, iar idealurile sunt
goale, dacã nu au în vedere posibilitãþile
reale. Trebuie sã ºtim ºi ce tip de societate
vrem sã creãm, ºi mijloacele concrete de a
ne îndrepta spre ea  (Anthony Giddens).
Nu încape îndoialã cã înaintarea spre
un viitor social-economic mai bun pentru
indivizi ºi comunitãþi  fie ele locale sau
naþionale ori globale  este strâns legatã,
condiþionatã chiar, de capacitatea forþelor
politice de a valorifica optim posibilitãþile
reale. În concluziile sale privind a treia
cale, Anthony Giddens, rãspunzând
criticilor acesteia, reabiliteazã ideea ordinii
raþionale, a guvernãrii active ºi revigorãrii
sferei publice, a societãþii civile. În
concepþia lui, sfera publicã nu coincide cu
domeniul statului. Instituþiile statului pot
diminua sau discredita spaþiul public,
atunci când devin supradimensionate,
birocratice sau nereceptive la nevoile
cetãþenilor. Neoliberalii erau îndreptãþiþi sã

critice statul în aceste privinþe, dar greºeau
când presupuneau cã binele public poate
fi mai bine susþinut de pieþe.
Unii considerã cã în ultimele douã sau
trei decenii, pierderea capacitãþii statului
de a gestiona dezvoltarea ºi modernizarea
nu a fost provocatã numai de globalizare,
ci ºi de criza endogenã a acestei instituþii
fundamentale. Restructurarea statului ºi a
guvernãrilor poate reface o asemenea
capacitate, dat fiind cã acesta continuã sã
aibã un rol esenþial în viaþa economicã,
precum ºi în alte domenii. Desigur, statul
nu poate înlocui nici piaþa, nici societatea
civilã, dar el poate ºi este încã îndrituit
sã intervinã în cazul fiecãreia. Guvernãrile
au menirea sã caute (sã creeze) stabilitate
macro-economicã, sã stimuleze investiþii
în educaþie ºi infrastructurã, sã combatã
inegalitatea ºi sã garanteze ºansele
individului pentru realizarea de sine.
Partizanii celei de-a treia cãi susþin cã
pivotul acesteia îl constituie investiþia în
capitalul uman, în sensul creºterii gradului
de educaþie ºi reformãrii sistemului
asistenþial,
obiectivul
strategic
reprezentându-l crearea unei economii cu
un indice ridicat de ocupare, dar
asigurându-se ºi politica constantã a celor
situaþi în afara pieþei muncii.
În lumea secolului XXI, cetãþeanul nu
este totuna cu consumatorul, iar libertatea
nu poate fi echivalentã mecanic ºi unilateral
cu libertatea de a cumpãra ºi a vinde pe
piaþã. Mulþi autori, iar între ei economiºti
de prestigiu atrag atenþia cã pieþele nu
creeazã ºi nici nu susþin valori sociale ºi
morale, dar acestea trebuie legitimate prin
dialog democratic ºi susþinute prin acþiune
publicã, politicã, prin legi, în ultimã instanþã.
Dupã unii teoreticieni sociali, nu existã o
alternativã cunoscutã la economia de piaþã,
competiþia generând câºtiguri pe care nici
un alt sistem nu le poate oferi, dar ºansa
prosperitãþii economice este unul dintre
aceste câºtiguri, la care se adaugã altele,
dupã cum se ºtie.
O perspectivã teoreticã optimistã este
aceea care susþine cã dacã pieþele
economice nu genereazã spirit cetãþenesc

ele pot contribui la aceasta ºi chiar la
reducerea inegalitãþilor. Unul dintre
susþinãtorii acestei teorii argumenteazã cã
o economie de piaþã poate funcþiona
eficient numai în cadrul unor instituþii
sociale ºi dacã se bazeazã pe o societate
civilã dezvoltatã  condiþie valabilã atât
la nivel global, cât ºi, mai ales, la nivel
local. O societate bunã este aceea care
gãseºte echilibrul între guvern, pieþe ºi
ordine socialã. Protecþia ºi întãrirea sferei
civile este o preocupare  cheie a celei
de-a treia cãi.
În concepþia lui Anthony Giddens, ar fi
o greºealã sã se contrapunã unilateral ºi
neodogmatic statul, pieþelor, dat fiind cã, fãrã
o societate civilã stabilã, fãrã încorporarea
normelor de încredere ºi decenþã socialã,
pieþele nu pot înflori, iar democraþia poate fi
subminatã. Societatea civilã, piaþa ºi
democraþia trebuie reconenctate prin
intermediul unui nou contract social,
potrivit unei epoci în care globalizarea ºi
individualismul merg mânã-n mânã. Noul
contract pune accent atât pe drepturile, cât ºi
pe responsabilitãþile cetãþenilor. Oamenii nu
ar trebui doar sã ia de la comunitate, ci sã ºi
dea înapoi. Preceptul «nu existã drepturi fãrã
responsabilitãþi» se aplicã tuturor indivizilor
ºi grupurilor. Guvernul trebuie sã-ºi menþinã
rolul de reglementare în numeroase contexte,
dar, în mãsura posibilitãþilor, el ar trebui sã
creeze facilitãþi, oferind cetãþenilor resurse
pentru asumarea responsabilitãþii faþã de
consecinþele faptelor lor (A. Giddens).
Din aceastã perspectivã teoreticã, se
poate spune cã ceea ce s-a petrecut ºi se
petrece, de peste un deceniu, în plan social,
economic, politic, moral ºi culturaleducativ în þãrile din Europa Centralã ºi
de Est, inclusiv în România, reprezintã, în
general, dar cu particularitãþi specifice
fiecãrei þãri, aplicarea unor reforme
dureroase, dar necesare. Evident, pentru
a continua drumul reformelor devine
necesarã, în fiecare etapã, proiectarea unei
dezvoltãri mai precise, constructive ºi
dãtãtoare de speranþã privind viitorul,
context în care opinia publicã trebuie sã
perceapã un sens a evoluþiei care sã
justifice durerile ºi sacrificiile tranziþiei.
Este, prin urmare, evidentã necesitatea
înþelegerii schimbãrii, atât de cãtre forþele
politice sau, mai concret, de cãtre factorii de
putere, cât ºi de cãtre populaþie, de cãtre opinia
publicã generalã. S-ar pãrea cã o asemenea
problemã solicitã un rãspuns comun sau
asociat la douã întrebãri cheie, formulate de
Ralf Dahrendorf: 1. Cine face istoria? ºi
2.ªtiinþele sociale, încotro? (R. Dahrendorf).

(Va urma)
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Programul
Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
22 aprilie 2002

Joi
25 aprilie 2002

Sâmbãtã
27 aprilie 2002

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Economie politicã (1)
11:15 Bazele contabilitãþii (2)
12:15 Drept internaþional public (6)
13:20 Istorie ºi civilizaþie francezã (5)
14:00 ªtiri
14:15 Dreptul muncii (15)
15:25 Limba românã (0/3)
16:25 Promo
16:30 Maeºtrii artei ºi culturii româneºti: Vladimir
Streinu (2). Emisiune de Carmen Stoianov ºi
Valeriu Râpeanu (r)
18:00 Orizonturi economice. Tranziþia  mai grea decât
un rãzboi (2). Invitat: prof.univ.dr. Nicolae Belli.
Emisiune de prof.univ.dr. Victor Axenciuc
19:00 Film documentar
19:30 Not yet but soon. (7) Emisiune de Doru Enache
20:00 Program muzical
20:30 Actualitãþi
21:15 Fairplay. Talk-show de Mugur Popovici (în direct)
22:45 Ora de românã (r)
23:15 Laborator de creaþie: Paul Everac. Emisiune de
prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan (r)
00:15 Program muzical nocturn

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept penal  partea specialã (20)
11:15 Culturã ºi civilizaþie europeanã (7)
12:30 Drept internaþional public (7)
13:35 Istoria literaturii române (2)
13:55 Promo
14:00 ªtiri
14:15 Fundamentele psihologiei (1)
15:15 Geografie economicã mondialã (3/1)
16:15 Biroticã (8)
16:45 Pedagogie generalã (16)
17:15 Limba latinã (1)
17:45 Limba francezã  curs practic (1)
18:15 Program muzical
19:00 Sãnãtate pentru toþi. Un medic de familie vã
sfãtuieºte dr. Monica Chelãrescu, de la Asistenþa medicalã Puls. Emisiune de Eugenia
Grosu Popescu
19:30 Ruinele fostului CAP Grãdiºtea  cercetare
sociologicã. Emisiune de prof.univ.dr. Nicolae
Radu
20:00 Program muzical
20:30 Actualitãþi
21:15 Fairplay  talk-show de Mugur Popovici (r).
22:45 Orizonturi economice. Tranziþia  mai grea decât
un rãzboi (2). Emisiune de prof.univ.dr. Victor
Axenciuc. Invitat: prof.univ.dr. Nicolae Belli. (r)
23:45 Universitaria. Emisiune de Sultana Craia (r)
00:15 Program muzical nocturn

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
9:00 Ora de românã (14). Emisiune de Valeriu Marinescu
9:30 Universitaria. Studenþi în practicã. Emisiune de
Sultana Craia
10:00 Aprilie  calendar literar. Emisiune de prof.
univ.dr. Ion Dodu Bãlan
11:00 Not yet, but soon  emisiune de Doru Enache
11:30 Puncte cardinale  talk-show de comentare a
evenimentelor internaþionale.Emisiune de
Constantin Vlad ºi Nicolae Mardari
12:30 Ora de muzicã. În vizitã la Liceul de muzicã
Dinu Lipatti (9). Emisiune de Dumitru Cucu
13:30 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
14:30 Portret de interpret: Cristina Deleanu ºi Eugen
Cristea. Emisiune de Carmen Stoianov
15:30 Dicþionar economic Emisiune de Eugen
Ghiorghiþã (r)
16:00 În slujba adevãrului. Emisiune de conf.univ.dr.
Petre Buneci
17:00 Lumea sporturilor. ªcoala campionilor. Infosport.
Emisiune de Septimiu Todea si Mugur Popovici
18:00 Idei în contemporaneitate. Spiritul indian în
lumea de azi. Emisiune de Mircea Itu, Sergiu
Bãlan, prof.univ.dr. Ioan Roºca.
19:00 Film documentar
19:30 Tinere talente. Piese de concert interpretate de
elevi olimpici. Emisiune de Dumitru Cucu.
20:00 Oraºele þãrii: Iaºi. Coproducþie TVRM  TVR
Internaþional
20:30 Actualitãþi
21:00 Laborator de creaþie: Petre Achiþenie. Emisiune
de prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
22:00 Diplomaþie ºi politicã. Emisiune de Nicolae
Mardari (r)
22:30 Program muzical nocturn

Marþi
23 aprilie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Teoria comunicãrii (4/1)
11.05 Drept civil (16)
11:55 Drept penal  partea specialã (19)
12:45 Anatomie funcþionalã (4)
13:25 Psihologia educaþiei (20)
14:00 ªtiri
14:15 Istoria economicã a României (4/2)
14:45 Drept roman (31)
15:15 Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie (4)
15.40 Film documentar
16:00 Club internaþional: Indonezia. Emisiune de Ioana
Nitobe (r)
18:00 Film documentar
19:00 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de prof. univ. dr.
Corneliu Turianu (r)
20:00 Diplomaþie ºi politicã. Emisiune de Nicolae
Mardari
20:30 Actualitãþi
21:15 Lumea sporturilor (r)
22:15 Idei în contemporaneitate: Nevoia de adevãr.
Emisiune de prof. univ.dr. Ioan N. Roºca.
Invitat: prof.univ.dr. Axinte Dobre (r)
23:15 Program muzical nocturn

Miercuri
24 aprilie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Lingvisticã generalã (4)
11:05 Psihologie judiciarã (sintezã1)
12:05 Drept financiar public (3)
13:00 Istoria economicã a României (5/1)
13:35 Pedagogie generalã (14)
13:55 Promo
14:00 ªtiri
14:15 Geografie economicã mondialã (2/2)
14:45 Pedagogie generalã (15)
15:20 Psihologie experimentalã (1)
15:50 Istoria statului ºi dreptului românesc (2)
16:20 Biroticã (7)
16:45 Promo
17:00 În slujba adevãrului. Emisiune de conf.univ.dr.
Petre Buneci (r)
18:00 Orizonturi economice. Agricultura româneascã
 încotro? Invitaþi: prof.univ. Traian Lazãr,
conf.univ.dr. Radu Cotianu, dr.ing. Vasile Marin.
Emisiune de prof.univ.dr. Victor Axenciuc ºi
Eugen Ghiorghiþã
19:00 Film documentar
20:00 Program muzical
20:30 Actualitãþi
21:15 Lumea sporturilor (r)
22:15 Program muzical nocturn

Vineri
26 aprilie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept financiar an II (2/1)
11:10 Geografie economicã mondialã (3/2)
12:10 Literaturã românã (2)
13:15 Drept civil an II (sinteze 3)
13.55 Promo
14:00 ªtiri
14:15 Teoria comunicãrii (4/2)
15:10 Istorie ºi civilizaþie francezã (6)
16:00 Portret de interpret: Silvia Dumitrescu.
Emisiune de Carmen Stoianov (r)
17:00 Lumea sporturilor. ªahul de la A la Z cu marea
maestrã internaþionalã Elisabeta Polihroniade.
Infosport. Emisiune de Septimiu Todea ºi Mugur
Popovici
18:00 Dicþionar economic. Emisiune de Eugen Ghiorghiþã
18:30 Dialog juridic. Emisiune de prof.univ.dr. Corneliu
Turianu
19:00 Lumea în clipa 2000. România ºi dictaturile ei.
Invitaþi: Vartan Arachelian, Alex. Stoenescu.
Talk-show de Marian Oprea.
20:00 Program muzical
20:30 Actualitãþi
21:15 Programul de mediu România curatã. Talkshow în direct, realizat de prof.univ. Emilian
Dobrescu ºi Eugenia Grosu Popescu. Invitaþi: ing.
Petre Lificiu, ministrul Apelor ºi Protecþiei
Mediului, prof. univ. dr. Victor Giurgiu, membru
corespondent al Academiei Române, ing. Aurora
Gruescu, ing. Elena Laslu
22:45 Program muzical
23:00 Orizonturi economice. Agricultura româneascã
 încotro? Invitaþi: prof.univ.dr. Traian Lazãr,
conf.univ.dr. Radu Cotianu, dr.ing. Vasile Marin.
Emisiune de prof.univ. Victor Axenciuc ºi Eugen
Ghiorghiþã (r)
24:00 Program muzical nocturn

Opinia

naþionalã

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

Duminicã
28 aprilie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
8:00 Sãnãtate pentru toþi. Un medic de familie vã sfãtuieºte doctor Monica Chelãrescu, de la Asistenþa medicalã Puls. Emisiune de Eugenia
Grosu Popescu (r)
8:30 Film documentar
9:10 Floriile ºi copiii. Colinde de Florii ºi muzicã
uºoarã în interpretarea grupului Voces al ªcolii
Generale nr.55. Emisiune de Dumitru Cucu
9:30 Dialog juridic cu prof. univ. dr. Corneliu Turianu (r)
10:00 Universul cunoaºterii. Inventica ºi inventatorii.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
11:00 Muzicã popularã: Lãzãrelul ºi alte melodii.
12:00 Lumea în clipa 2000. România ºi dictaturile ei.
Invitaþi: Vartan Arachelian ºi Alex. Stoenescu.
Talk-show de Marian Oprea. (r)
13:00 Program muzical
13:30 Club internaþional: Teatrul ca fenomen social.
Emisiune de Ioana Nitobe
15:30 Recital de violoncel susþinut de Viorica Nagy.
Emisiune de Dumitru Cucu
16:10 Film documentar
17:00 Lumea sporturilor: Maratonul lumii cu Uca
Marinescu. Infosport. Emisiune de Septimiu
Todea ºi Mugur Popovici
18:00 Maeºtrii artei ºi culturii româneºti: soprana Silvia
Voinea. Emisiune de Carmen Stoianov ºi Valeriu
Râpeanu
20:30 Actualitãþi
21:00 Autografe muzicale: Silvia Dumitrescu
21:25 Puncte cardinale. Emisiune de Constantin Vlad
ºi Nicolae Mardari (r)
22:25 Ora de muzicã. In vizitã la Liceul de muzicã
Dinu Lipatti (9) (r)
23:25 Program muzical nocturn
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Celebra
sopranã
Silvia Voinea
la tvRM

O sopranã de renume internaþional care a
ilustrat marile scene ale lumii, legându-ºi
numele de roluri nemuritoare pe scena Operei
naþionale este invitata emisiunii Maeºtrii
artei ºi culturii româneºti. Timp de douã
ore, cunoscuta artistã ºi profesoarã
împãrtãºeºte episoade din strãlucita sa
carierã. Vã invitãm duminicã 28 aprilie,
ora 18 ºi luni 29 aprilie, ora 16,30 sã priviþi
emisiunea realizatã de Carmen Stoianov ºi
Valeriu Râpeanu, dedicatã uneia din marile
interprete contemporane ale artei lirice.

La tvRM

Orizonturi
economice

Stimaþi cititori, aºa cum ne-am obiºnuit, vã prezentãm
emisiunile de larg interes din aceastã sãptãmânã, emisiuni
realizate pe baza întrebãrilor dumneavoastrã.
Luni, 22 aprilie, orele 18,00: Orizonturi economice.
Tranziþia mai grea decât un rãzboi (II).
Invitatul emisiunii: prof univ. dr. Nicolae
Belli, împreunã cu prof. univ. dr. Victor
Axenciuc aduc în discuþie efectele tranziþiei
asupra populaþiei. Cât ne costã pe noi toþi
cetãþenii României, mãsurile întreprinse
pentru a putea intra în Uniunea Europeanã.
Miercuri, 24 aprilie, orele18.00: Orizonturi
economice. Agricultura româneascã
încotro? Invitaþii emisiunii prof. univ. dr.
Traian Lazãr, conf. univ. dr. ing. Radu
Cotianu, dr. ing. Vasile Marin, cercetãtor
principal, vã prezintã un tablou al
dezvoltãrii agriculturii în aceastã perioadã
de tranziþie ºi perspectivele acestei ramuri
a economiei naþionale. Realizatorii: prof.
univ. dr. Victor Axenciuc ºi dr. Stela Cristea.
Vineri, 26 aprilie, orele 18,00: Dicþionar economic.
Eficienþa economicã. Invitat prof. univ. dr.
Gheorghe Zaman, membru corespondent al
Academiei Române. Realizator: lector univ.
dr. Eugen Ghiorghiþã.
Aºteptãm propunerile ºi sugestiile dumneavoastrã la
telefonul 334.99.93 ºi fax 334.49.50. Scrieþi-ne pe adresa:
Televiziunea România de Mâine. Departamentul
Economic  ªoseaua Berceni nr. 24, Sector 4, Bucureºti.
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GRILA DE PROGRAM

A POSTULUI DE TELEVIZIUNE NAÞIONAL, UNIVERSITAR ªI CULTURAL

ROMÂNIA DE MÂINE (tvRM)

În atenþia telespectatorilor tvRM
Începând din luna mai, Televiziunea
România de Mâine propune publicului
telespectator o nouã grilã de program.
Conceputã ca un mijloc de relansare a
postului, noua grilã marcheazã un pas
decisiv în eforturile de îmbogãþire ºi
diversificare a profilului acestuia; noua
ofertã de program întãreºte ºi dezvoltã
caracterul de post generalist al TVRM,
propunând telespectatorilor sãi toate
tipurile de mesaj: informaþii, publicisticã
TV în toate domeniile majore ale realitãþii
sociale, emisiuni muzicale ºi de
divertisment adresate tuturor categoriilor
de vârstã ºi socio-profesionale.
Cine urmãreºte grila, publicatã mai sus,
observã cã spaþiul consacrat Actualitãþilor
de searã îºi mãreºte numãrul de minute,
ajungând la o orã, ºi îºi schimbã ora de
difuzare (19.30), intrând în competiþie directã
cu telejurnalele celorlalte televiziuni
generaliste de pe piaþa audiovizualului
românesc. În plus, un interviu al zilei va
aduce, în prim planul atenþiei publicului,
problema prioritarã a momentului.
Noutatea de substanþã a noii grile este însã
prezenþa mult mai marcatã, mai activã ºi mai
eficientã, a TVRM în dezbaterea problematicii
industriei, agriculturii, învãþãmântului, ºtiinþei,
culturii, sãnãtãþii din România. Postul nostru
lanseazã, sub genericul Starea naþiunii:
România încotro?, un ciclu de talk-showuri în direct, la o orã de maximã audienþã, care
îºi propun sã punã faþã în faþã specialiºti de
înaltã competenþã, reprezentanþi ai economiei
reale, patroni ºi manageri de firme,
conducãtori de instituþii, factori guvernamentali de decizie, reprezentanþi ai societãþii
civile, cadre didactice ale Universitãþii Spiru
Haret, din confruntarea cãrora se vor reliefa,
cu siguranþã, idei valoroase, soluþii viabile
pentru progresul þãrii în toate domeniile
de activitate.
Caracterul interactiv al acestor
emisiuni (difuzate marþi, miercuri ºi joi)
va permite exprimarea unui mare numãr
de opinii venite din public.
În domeniul publicisticii, noua grilã
preia titlurile intrate de-acum în conºtiinþa

publicului, cum sunt Matinal, Orizonturi
economice, Maeºtri ai artei ºi culturii
româneºti, Puncte cardinale, Club
internaþional, Lumea în clipa 2000,
Laborator de creaþie, Litera ºi spiritul
legii, În slujba adevãrului, emisiuni
realizate de autori prestigioºi. Acestora li
se adaugã noi emisiuni, pe care le dorim (ºi
le pregãtim a fi) în topul preferinþelor
publicului.
Un talk-show, în direct, va aborda
problematica social-politicã prin prisma
ºi cu ajutorul formatorilor de opinie,
ziariºti cunoscuþi din paginile cotidianelor
ºi periodicelor româneºti de prestigiu, sub
genericul Presa  a câta putere?. Iubitorii
de film îºi vor avea emisiunea lor
sãptãmânalã, de informare ºi culturã
cinematograficã: Invitaþie la film.
Universul cunoaºterii va aduce pe micul
ecran problemele ºtiinþei, cercetãrii,
proiectele ambiþioase din acest domeniu.
Amatorii de sport vor gãsi, în continuare,
în cadrul emisiunilor Lumea sporturilor
ºi Fairplay, problematica preferatã,
prezentatã de cei mai avizaþi reprezentanþi
ai sportului de performanþã, ai miºcãrii
sportive româneºti.
Noutãþi demne de subliniat se
înregistreazã ºi în domeniul emisiunilor de
divertisment. Iubitorii muzicii vor putea
urmãri, astfel, noua emisiune sãptãmânalã
intitulatã Cu ºi despre muzicã, în cadrul
cãreia se va întreprinde o acþiune sistematicã
de iniþiere în genurile elevate ale muzicii,
de cultivare a gustului artistic cu ajutorul
unor formaþii ºi soliºti de înaltã valoare.
Copiii vor avea, ºi ei, o emisiune a lor,
programatã în dimineaþa zilei de sâmbãtã.
La fel, amatorii de filme documentare  cu
subiecte, cu acoperire tematicã ºi geograficã
dintre cele mai variate  vor regãsi acest tip
de mesaj grupat sub genericul Planeta
pãmânt, ciclu difuzat în cinci din cele ºapte
zile ale sãptãmânii, dupã ora 22.00. În
sfârºit, celor interesaþi de calculator  ca
instrument modern, indispensabil al cunoaºterii
ºi comunicãrii în lumea modernã  li se

adreseazã noua emisiune ABC-ul
calculatorului.
Rândurile de faþã nu ºi-au propus sã fie
un inventar de titluri ºi ore de programare.
Citarea selectivã a câtorva dintre noutãþile ºi
elementele de continuitate, oferite publicului
prin noua grilã de program, a încercat doar
sã punã câteva accente, sã sublinieze atât
tendinþa de înnoire, cât ºi grija de a pãstra ºi
dezvolta ceea ce s-a validat, de-acum, în
activitatea TVRM. Ceea ce cred cã trebuie
subliniat, ca element definitoriu pentru

Televiziunea România de Mâine, este efortul
de a-ºi diversifica oferta programelor, de a
se deschide cãtre un spectru mult mai larg
de preferinþe, interese ºi opþiuni ale
telerecepþiei, de a-ºi adânci prezenþa
publicisticã în dezbaterea problematicii
sociale majore. O va face fãrã a-ºi pierde
caracterul de post universitar ºi cultural, care
îºi asumã cu deplinã responsabilitate o
marcatã misiune educativ-formativã, chiar
dacã, prin aceastã opþiune, înþelege sã nu se
alinieze unor tendinþe discutabile ºi sã refuze,

astfel, reþete de audienþã comode, sigure, dar
contraproductive prin prisma consecinþelor
sociale pe termen lung. Ar fi suficientã
citarea, în acest sens, a existenþei în grilã a
unui consistent tronson de cursuri
universitare, a unor emisiuni care pãtrund în
atelierul artiºtilor ºi creatorilor cu care
România se mândreºte, care evocã figurile
reprezentative ale culturii ºi artei româneºti,
care oferã timp de antenã unor speranþe ale
artelor interpretative, care transformã
atelierul studenþesc al unor studenþi de la
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã în
demers publicistic, oferit telespectatorilor,
care cultivã folosirea corectã a limbii române

concomitent cu învãþarea unei limbi de
circulaþie internaþionalã (engleza) prin cele
mai moderne metode audioviziuale.
Evident, întreg acest buchet de intenþii
 pentru care realizatorii TVRM s-au
pregãtit cu grijã  urmeazã sã se valideze
în contact cu judecãtorul suprem al oricãrei
televiziuni: publicul telespectator. De
aceea aºteptãm, cu speranþã ºi cu încredere,
verdictul dumneavoastrã.

Ion BUCHERU,
Directorul Programelor
Televiziunii România de Mâine

Edificiul din ªoseaua Berceni nr. 24, în care funcþioneazã Televiziunea România de Mâine (tvRM)
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