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Investirea scriitorului
Dinu SÃRARU
în funcþia de director
general onorific
al Postului
de televiziune
România de Mâine
Lansarea oficialã a Postului de
televiziune România de Mâine a
fost precedatã de un eveniment
deosebit: investirea scriitorului
Dinu Sãraru în funcþia de director
general onorific al acestui post.
Evenimentul a avut loc vineri, 17
mai, într-un cadru festiv, în marele
amfiteatru-studio din clãdirea
situatã în ªoseaua Berceni, nr. 24.
Au fost prezenþi membri ai
Consiliului Fundaþiei România de
Mâine, membrii Consiliului de
administraþie al Postului de
televiziune România de Mâine,
personalul redacþional, artistic ºi
tehnic, cadre didactice ale
Universitãþii Spiru Haret.
Adunarea a fost deschisã de prof.
univ. dr. Aurelian Bondrea, preºedintele

Fundaþiei România de Mâine,
rectorul Universitãþii Spiru Haret. Au
luat apoi cuvântul scriitorul Dinu
Sãraru, director general onorific, ºi
Nicolae Stanciu, director general
executiv al tvRM.

CUVÂNTUL
prof.univ.dr. Aurelian Bondrea,

Preºedintele Fundaþiei România de Mâine
Rectorul Universitãþii Spiru Haret
Dupã cum cunoaºteþi, luni, 20 mai
2002, va avea loc lansarea oficialã a
Postului de televiziune România de
Mâine.
Doresc sã vã informez cã, la postul
nostru de televiziune, conducerea este
asiguratã de doi directori generali:

CUVÂNTUL
scriitorului Dinu Sãraru,

Director general onorific
al Postului de televiziune România de Mâine
Vãd în amfiteatrul-studio al
televiziunii România de Mâine
mulþi colegi de gazetãrie ºi
numeroºi prieteni. Nu voi rosti un
discurs de investiturã. Vreau sã
mulþumesc domnului preºedinte
Bondrea pentru încrederea pe care
mi-a acordat-o ºi atenþia cu care
m-a înconjurat. Eu sunt director al
Teatrului Naþional, funcþie pe care
o îndeplinesc cu multã dragoste,

fiind puternic legat sufleteºte de
aceastã instituþie.
În paralel cu aceastã
activitate, vin aici cu dorinþa de
a rãspunde programului pe care
domnul prof. univ. dr. Bondrea
mi l-a înfãþiºat ºi care coincide
cu filosofia mea de viaþã ºi modul
meu de a gândi.
Urmãrind de mai multã vreme
emisiunile Postului de televiziune

CUVÂNTUL
prof.univ.asoc.dr.ing. Nicolae Stanciu,
Director general executiv
al Postului de televiziune România de Mâine
Doresc sã spun cã îl cunosc pe
domnul Dinu Sãraru de foarte mulþi
ani ºi cred cã îl cunosc bine. Domnul
Dinu Sãraru este o personalitate
marcantã a culturii româneºti. Din
Teatrul Mic a fãcut un TEATRU
MARE, din Teatrul Naþional I.L.
Caragiale a fãcut un teatru de
excepþie.

Televiziunea România de Mâine
se aflã la început de drum. Deºi
scurt, acest drum este ascendent, nu
s-a pierdut nimic din ceea ce am
câºtigat. Treptat, grila de programe
s-a amplificat ºi diversificat, dar
mai este mult de fãcut pânã când
Televiziunea România de Mâine va
ajunge o televiziune de excepþie.

- un director general onorific, în
persoana domnului Dinu Sãraru, un om
de mare culturã, care a condus ºi
conduce importante instituþii de
culturã. În prezent este directorul
Teatrului Naþional din Bucureºti, cea
mai importantã instituþie naþionalã din
acest domeniu. Domnul Dinu Sãraru

România de Mâine, am constatat cã
nu mã desparte nimic de concepþia
promovatã de aceastã televiziune ºi
cã mã simt aproape de
dumneavoastrã. Dacã experienþa mea,
inclusiv în domeniul televiziunii, vã
va fi folositoare, eu voi fi foarte
bucuros.
Acest post de televiziune este
unic în þarã, are ceva original. În
condiþiile în care majoritatea
televiziunilor au efecte care au
condus la deriziunea fiinþei umane,
acest post are o ºansã unicã. El are
un program educaþional declarat,
fiind legat ºi de o universitate atât
de puternicã, Universitatea Spiru
Haret. Sunt convins cã aceastã
televiziune are perspective certe ºi
va dura.
Atingerea acestui obiectiv va fi
facilitatã de prezenþa la conducerea
postului a domnului Dinu Sãraru, un
om deosebit, un om de culturã, cu
mare experienþã în televiziune. Cred
cã problemele dificile cu care ne mai
confruntãm vor fi rezolvate mai
repede ºi mai bine.
Mã bucur extrem de mult cã
domnia-sa a acceptat sã vinã ºi sã
contribuie la realizarea saltului
calitativ pe care trebuie sã-l
înfãptuiascã aceastã televiziune, cu
atât mai mult cu cât este singurul post
care transmite emisiuni dedicate în
totalitate educaþiei, ºtiinþei ºi culturii.
Îmi exprim, încã o datã, satisfacþia
ºi-l asigur pe domnul Dinu Sãraru de
întregul meu sprijin.
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are ºi o mare experienþã în activitatea
de televiziune. Un numãr important
dintre cei prezenþi în salã au lucrat în
Televiziunea Românã, îl cunosc, au
colaborat cu domnul Dinu Sãraru;
- un director general executiv, în
persoana domnului Nicolae Stanciu.
Domnul Stanciu, care a lucrat o perioadã

îndelungatã în Televiziunea Românã, a
colaborat strâns cu domnul Dinu Sãraru.
Au fãcut ºi, sunt convins, vor face o
echipã bunã, o echipã de profesioniºti.
Dorinþa noastrã este sã formãm în
aceastã televiziune nouã o echipã de
profesioniºti, de veritabili profesioniºti.
Suntem o Fundaþie social-umanistã de
culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt. În cadrul
acesteia funcþioneazã ºi Universitatea
Spiru Haret, instituþie de învãþãmânt
superior care are menirea de a forma
tineri specialiºti în diferite domenii. În
perspectivã, dorim sã creãm ºi
specializãri care sã pregãteascã
profesioniºti în domeniul teatrului,
cinematografiei, televiziunii.

ªtiþi, probabil, cã ideea înfiinþãrii
acestui post de televiziune nu e nouã. De
la înfiinþarea Fundaþiei a fost în intenþia
conducerii crearea condiþiilor pentru
apariþia unui post propriu de televiziune,
lucru prevãzut ºi în Statutul Fundaþiei
România de Mâine. El a apãrut din
necesitatea de a contribui la realizarea
scopului ºi obiectivelor pentru care a luat
fiinþã Fundaþia. La art. 5 din Statutul
Fundaþiei se precizeazã: Scopul Fundaþiei
este de a cultiva ºi promova, în România,
valorile culturii naþionale ºi universale, de
a contribui la dezvoltarea învãþãmântului,
ºtiinþei ºi culturii, de a crea condiþii ºi
cadrul necesar pentru dezbaterea publicã
ºi confruntarea de idei, pe probleme
teoretice ºi practice de larg interes naþional,
socio-economic, ºtiinþific, de învãþãmânt
ºi culturã, precum ºi pe probleme ale
înfãptuirii democraþiei ºi a statului de
drept, de a atrage în circuitul confruntãrilor
de idei ºi pentru edificarea noii Românii,
întregul potenþial creator de care dispune
þara  intelectuali, muncitori, þãrani,
studenþi, elevi, fãrã discriminãri politice,
de naþionalitate sau credinþe religioase.
Încã de pe acum, postul nostru de
televiziune este o instituþie cu
personalitate distinctã, are atribute
deosebite. Este un post naþional,
universitar ºi cultural, este o instituþie
importantã care face legãtura cu opinia
publicã ºi nu pe orice probleme, ci pe
problemele de interes naþional.
Am convingerea cã profesionalismul
conducerii se va reflecta în activitatea
întregului colectiv, în realizãrile postului
nostru de televiziune.
Doresc sã urez domnului Dinu Sãraru
succese depline în aceastã nouã calitate ºi
sã aducã televiziunii România de Mâine
prestigiu ºi autoritate.

Protocol

de colaborare între Asociaþia Culturalã România în Lume ºi
Fundaþia România de Mâine  Universitatea Spiru Haret
Între Asociaþia Culturalã România în Lume, reprezentatã de senatorul Ghiorghi Prisãcaru, în calitate de preºedinte, pe de o parte, ºi Fundaþia
România de Mâine  Universitatea Spiru Haret, reprezentate de prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, în calitate de preºedinte, respectiv, rector, pe
de altã parte, se încheie urmãtorul Protocol de colaborare:
1. Obiectul colaborãrii: desfãºurarea de activitãþi comune în vederea promovãrii imaginii României în lume, favorabile integrãrii în
Uniunea Europeanã ºi în spaþiul euro-atlantic.
2. Fundaþia România de Mâine  Universitatea Spiru Haret pun la dispoziþie 1-2 ore de emisiune sãptãmânal în programul tvRM, în
intervale de audienþã maximã, pentru talk-show-uri, interviuri, rãspunsuri la întrebãri ale telespectatorilor etc. Subiectele emisiunilor ºi participanþii
vor fi stabilite în comun, prin programe lunare. Prin grija Asociaþiei, la emisiune vor fi invitaþi specialiºti în domeniu  din partea autoritãþilor,
oamenilor politici, presei, cercurilor de afaceri, mediilor universitare ºi academice, organizaþiilor reprezentând societatea civilã, cu o atenþie
particularã acordatã tinerei generaþii. Fundaþia ºi Universitatea vor asigura prezenþa la emisiuni a cadrelor didactice ºi cercetãtorilor proprii ºi
vor pune la dispoziþie condiþiile tehnice de înregistrare ºi transmisie. Moderatorii emisiunilor vor fi stabiliþi împreunã, din rândul unor personalitãþi
de prestigiu în domeniile respective  oameni politici, cadre didactice, oameni de culturã ºi artã, reprezentanþi ai cercurilor de afaceri etc. În
programele tvRM vor fi introduse anunþuri privind acþiunile comune, clipuri promoþionale privind Uniunea Europeanã ºi integrarea României
în UE, acþiuni pentru protecþia copiilor etc. Prin legãturile pe care Asociaþia le are cu diferite organizaþii patronale, vor fi introduse pe post
clipuri promoþionale ale unor produse româneºti.
Acþiunile Asociaþiei, dedicate promovãrii valorilor culturii ºi civilizaþiei româneºti, vor fi mediatizate regulat prin tvRM.
Periodic, la postul de televiziune vor fi invitaþi reprezentaþi ai Comisiei Europene, ºefi ai misiunilor la Bucureºti ale þãrilor membre ale UE
ºi participanþi români pentru dezbateri pe teme de mare actualitate.
3. Alte mãsuri
 Pregãtirea în comun a unor acþiuni de interes naþional care sã sprijine demersurile politico-diplomatice pe linia integrãrii europene ºi
euro-atlantice, cum sunt:
- organizarea unor seminarii-dezbateri în Bucureºti ºi în provincie, cu
sprijinul filialelor locale ale Asociaþiei Culturale România în lume;
- editarea unor broºuri care sã redea sintetic ºi pe teme concrete elemente
de bazã privind capitolele aflate în negociere, probleme privind legislaþia
comunitarã în domeniul cetãþeniei, concurenþei, miºcãrii capitalului etc;
- elaborarea unor studii ºi analize privind politicile europene ºi
naþionale, care sã vinã în sprijinul negociatorilor români.
 Pregãtirea unui site comun, în limbile românã ºi englezã, pentru anunþarea acþiunilor preconizate ºi a modului de realizare;
 Identificarea, elaborarea ºi derularea în comun de programe cu finanþare externã;
 Valorificarea prin revista ºi buletinul trimestrial ale Asociaþiei ºi prin publicaþia Opinia naþionalã a dezbaterilor din simpozioane, mese
rotunde etc., organizate în comun;
 Punerea în valoare a relaþiilor pe care Asociaþia le are cu alte asocaþii culturale ºi profesionale (Academia Diplomaticã a MAE, Asociaþia
importatorilor ºi exportatorilor din România, World Trade Center, România în Lume-Bussines Club, Asociaþia Consilierilor Juridici din
sistemul bancar român ºi strãin din România, asociaþia avocaþilor, notarilor publici etc) pentru organizarea unor acþiuni comune pe teme ce
preocupã aceste organizaþii în vederea sprijinirii demersurilor de integrarea europeanã ºi euro-atlanticã;
 Identificarea, sprijinirea ºi promovarea tinerilor elevi ºi studenþi cu aptitudini deosebite în domenii de interes  informaticã, marketing,
ºtiinþe juridice, economie, care sã devinã viitori funcþionari internaþionali din partea României în organismele europene.
Se anexeazã o listã de subiecte pentru emisiunile de televiziune ºi alte acþiuni comune.

Prof.univ.dr. Gheorghi Prisãcaru
Preºdintele Asociaþiei Culturale
România în Lume

Bucureºti, 20 mai 2002

Prof. univ. dr. Aurelian Bondrea
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine
Rectorul Universitãþii Spiru Haret

20 mai 2002
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Un deceniu în slujba
învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii
Georgeta MITRAN,
directoarea editurii
În primãvara acestui an s-au împlinit 10
ani de la înfiinþarea, în cadrul Fundaþiei
România de Mâine, a unei edituri proprii.
Întemeiatã în anul 1991, ca expresie a
noului curs al istoriei, Fundaþia România de
Mâine, Consiliul de conducere al acesteia au
iniþiat ºi organizat, potrivit legii, în
concordanþã cu noile posibilitãþi ºi cu nevoile
dezvoltãrii social-umane, cu interesele
naþionale, un complex sistem instituþional de
promovare a învãþãmântului modern, a
valorilor ºtiinþei ºi creaþiei cultural-artistice.
Pivotul acestui sistem îl reprezintã
Universitatea Spiru Haret împreunã cu o
bazã de cercetare ºtiinþificã în domenii
fundamentale ale vieþii economico-sociale ºi
cultural  ºtiinþifice naþionale ºi mondiale.
O asemenea structurã instituþionalã, de
învãþãmânt ºi formare profesionalã, bogata
activitate instructiv-educativã ºi de cercetare
ºtiinþificã, modernitatea dezbaterilor de idei
pe probleme teoretice ºi practice au impus
organic înfiinþarea unei instituþii specifice de
valorificare a gândirii ºi creaþiei în spaþiul
generos, dinamic ºi stimulativ al educaþiei
ºi cercetãrii, al culturii în general: editura.
Aceastã cerinþã fireascã s-a împlinit cu atât
mai operativ ºi eficient, cu cât conducerea
Fundaþiei a asigurat  prin strategia de non
profit ce caracterizeazã întregul demers al
dezvoltãrii instituþionale  una dintre
condiþiile materiale esenþiale: baza
poligraficã, reprezentatã de o tipografie
computerizatã, ultramodernã.
Pe scurt expuse, istoricul ºi condiþiile
împlinirii unui deceniu de activitate
editorialã proprie a Fundaþiei România de
Mâine, în perioada 1992-2002, permit
invocarea unui semnificativ bilanþ cantitativ
ºi calitativ, iar pe baza lui, a unei
încurajatoare ºi generoase perspective.
În acest sens este de consemnat cã, în cei
10 ani de activitate, Editura Fundaþiei
România de Mâine are în palmaresul ei
aproape 700 de titluri, într-un tiraj de
aproximativ 5,5 milioane de exemplare.
Ritmul apariþiilor s-a accelerat an de an,
atingând în 2001, 145 de titluri, iar în primul
trimestru al anului 2002, 45 de titluri.
Dincolo de aceºti indicatori statistici,
care, în felul lor, exprimã mãsura sinteticã a
eforturilor de creaþie ºi de execuþie,
individuale ºi colective, interconexate prin
plurivalenþa liniei profesionale specifice
autor  editor  tipograf, se impun evidenþei
constituirea ºi afirmarea pregnantã, în
peisajul (adesea mai mult comercial 
profitabil decât cultural  instructiv) al
editurilor tranziþiei româneºti, a profilului
didactic  universitar. Dupã cum s-a
remarcat public în diverse ocazii, cu prilejul
participãrii sistematice la târgurile naþionale
ºi internaþionale de carte, la expoziþii
ocazionale sau prin frecvente semnalãri,
recenzii ºi comentarii în presa scrisã ºi audiovizualã, editura noastrã este oglinda unei
prestigioase ºi relevante activitãþi instructiveducative, didactice-pedagogice ºi de
cercetare ºtiinþificã. Altfel spus, Editura
Fundaþiei România de Mâine confirmã, dupã
un deceniu de activitate, în continuã
extindere tematicã ºi specializare în profil,
cã este o editurã universitarã. Cursurile
universitare, monografiile, lucrãrile de

sintezã, tratatele ºi compendiile, alte lucrãri
specifice învãþãrii teoretice ºi practice (caiete
de seminar, caiete de lucrãri practice, culegeri
tematice), Analele Universitãþii Spiru Haret,
cu serii pe profilul facultãþilor, culegerile de
comunicãri ºtiinþifice ale cadrelor didactice
ºi ale studenþilor se regãsesc pemanent în
programul editorial.
O trecere în revistã a acestor apariþii, chiar dacã
selectivã, se realizeazã periodic prin înscrierea lor
în Catalogul, întocmit anual, care oglindeºte
orientarea ºi conþinutul ºtiinþific ºi didactic, în
continuã îmbogãþire ºi înnoire, al planului de
învãþãmânt la toate specializãrile Universitãþii Spiru
Haret, precum ºi rezultatele cercetãrii ºtiinþifice ºi

EDITURA
FUNDAÞIEI
ROMÂNIA
DE MÂINE

dezbaterilor din cadrul facultãþilor. Este, astãzi,
cunoscut în mediul universitar, cel cultural-ºtiinþific
al þãrii cã Editura Fundaþiei România de Mâine
acoperã tematic ºi la un nivel ºtiinþific înalt,
discipline, domenii ºi specializãri precum: drept,
economie generalã, marketing, comerþ,
management, finanþe, contabilitate, sociologie,
psihologie, pedagogie, filosofie, politologie,
jurnalisticã, limba ºi literatura românã, limbi ºi
literaturi strãine (englezã, germanã, francezã,
spaniolã, italianã, rusã, arabã), istorie, geografie,
medicinã umanã, medicinã veterinarã, matematicã,
informaticã, arhitecturã, urbanism, muzicã,
educaþie fizicã.
Editura este prezentã, iar în acest cadru,
sperãm, recunoscutã, cu apariþiile recente ºi
reprezentative din toate domeniile
menþionate, la Târgul Internaþional de Carte
Bucureºti, ediþia a X-a, în perioada 22  26
mai a.c., iar în toamnã la a IX a ediþie a
Târgului Internaþional de Carte Gaudeamus
 carte de învãþãturã.
De altfel, la ediþiile precedente ale acestor
manifestãri de prestigiu s-au bucurat de un larg
ecou lucrãri din sfera economiei, sociologiei,
dreptului, filosofiei. Spre exemplu, lucrarea
Starea naþiunii 2000. România încotro ?, al cãrei
autor, prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, abordeazã
analitic ºi comparativ problemele fundamentale
ale evoluþiei þãrii în context istoric naþional,
european ºi mondial, primitã cu larg interes la
primul volum, va continua cu cel de al doilea,
care duce mai departe analiza socio-economicã
a tranziþiei, supune atenþiei publice generale
opþiuni raþionale pentru viitor.
În seria apropiatelor apariþii se înscrie Tratatul
de sociologia culturii, de prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea. Abordând în profunzime teme esenþiale
precum: sociologia  ºtiinþã dinamicã despre
societate; obiectul ºi sfera sociologiei culturii;
contribuþii româneºti în abordarea sociologicã a
culturii; structura, funcþionalitatea ºi sferele
culturii ca proces sociodinamic, metodologia
cercetãrii ºtiinþifice în acest domeniu, autorul

supune atenþiei celor interesaþi  îndeosebi
analiºtilor sociali, dar ºi studenþilor  un ansamblu
valoros de principii, criterii, valori ºi scheme de
gândire ºi de acþiune didactic-educative, ºtiinþifice
ºi sociale.
Aceluiaºi gen de lucrãri îi aparþine Tratatul de
ontologie. Fiinþã, Esenþã, Existenþã, semnat de
prof. univ. dr. Ion Tudosescu. Tratatul, conceput
în douã volume, cuprinde trei pãrþi: Ontologie
(semnificaþie, obiect, problematicã); Modele
ontologice în istoria filosofiei; Ontologie sistemicã,
punând în evidenþã pregnant originalitatea
contribuþiei autorului la abordarea problemelor
actuale ale acestui domeniu al filosofiei.
Se continuã, ºi în perioada urmãtoare,
publicarea Enciclopediei performanþelor
româneºti în secolul XX, lucrare de interes
naþional, care apare sub egida Fundaþiei România
de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret, sub
coordonarea prof. univ. dr. Aurelian Bondrea.
Sunt în pregãtire volume din Enciclopedie,
consacrate Sociologiei, Dreptului.
În Editurã apar o serie de colecþii tematice,
din domeniile filosofiei, jurnalisticii, economiei:
Spaþiul mioritic, Mari ziariºti români, România
economicã.
Între apariþiile recente ale editurii se înscriu:
Management financiar-contabil (Mircea
Boulescu); Monedã ºi Credit (Gheorghe
Manolescu); Relaþii valutar-financiare
internaþionale (coord. Constantin Moisuc);
Economie internaþionalã, vol. I: Probleme
globale ale economiei mondiale, vol. II: Relaþii
economice internaþionale (coord. Constantin
Moisuc); Drept financiar ºi fiscal român (Ioan
Condor, Radu Stancu); Drept parlamentar
(Mihai Constantinescu, Marius Amzulescu);
Introducere în axiologie. O abordare istoricã ºi
sistematicã (Ioan N. Roºca); Istoria relaþiilor
internaþionale (Viorica Moisuc); România ºi
marile puteri (Ioan Scurtu), 1918  1940, în
douã volume; Vulcanismul ºi relieful vulcanic
(Grigore Posea); Mihai Golu, Fundamentele
psihologiei, douã volume (Mihai Golu);
Grammaire française (Teodora Cristea); Teoria
muzicii, curs însoþit de solfegii aplicative,(Victor
Giuleanu); Neoclasicism muzical românesc,
secolul XX (Carmen Stoianov) º.a.
Sub aspectul bogãþiei ºi diversitãþii
repertoriului tematic este concludent Catalogul
pe anul 2002, dat publicitãþii cu prilejul
împlinirii a 10 ani de la înfiinþarea Editurii
Fundaþiei România de Mâine.
Urmând orientãrile conducerii Fundaþiei
România de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret,
Editura se înscrie cu un bilanþ semnificativ în
activitatea de promovare a valorilor
învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii, îndeplinind astfel
ºi o funcþie socialã importantã. O expresie a acestei
funcþii o reprezintã, pe de o parte, difuzarea pentru
studenþii Universitãþii Spiru Haret a cursurilor ºi a
celorlalte lucrãri didactice cu o reducere de 30%
faþã de preþul de vânzare în librãrii, iar pe de altã
parte, însemnatele donaþii de carte oferite de
conducerea Fundaþiei România de Mâine. Între
beneficiarii donaþiilor semnificative de carte se
numãrã instituþii de învãþãmânt din Republica
Moldova, iar din þarã, Biblioteca Centralã
Universitarã din Bucureºti, Biblioteca Judeþeanã
din Râmnicu Vâlcea, bibliotecile unor licee ºi
colegii precum Ioniþã Asan din Caracal ºi altele.
La împlinirea a 10 ani de la înfiinþare, Editura
Fundaþiei România de Mâine se afirmã a fi
expresia efortului constructiv ºi a creaþiei autorilor
pentru a dãrui publicului meritata ºi aºteptata carte
de învãþãturã, oglinda bogatei ºi generoasei
activitãþi culturale, ºtiinþifice ºi instructiveducative, desfãºurate în cadrul Fundaþiei
România de Mâine ºi al Universitãþii Spiru Haret.

CÃRÞI ÎN CURS DE APARIÞIE

LA EDITURA FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE
Publicatã în ultimii 20 de ani în ediþii
succesive, lucrarea prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea, Sociologia Culturii, ia acum, în
urma restructurãrii tematice ºi îmbogãþirii
ideatice, forma ºi conþinutul unui tratat.
Astfel, Tratatul de Sociologia Culturii
expune metodic problemele fundamentale
ale disciplinei într-un nou context socialistoric românesc, al liberei exprimãri a
pluralismului valorilor. Pornind de la cerinþa
fireascã de a valorifica ºtiinþific originalitatea
contribuþiilor naþionale în abordarea
sociologicã a culturii, autorul evidenþiazã
aportul teoretic conceptual al ºcolilor
tradiþionale româneºti de sociologie, înscris
temeinic în cultura europeanã ºi universalã.
În carte sunt prezentate sintetic
abordãrile clasice ºi moderne ale
sociologiei culturii, recunoscute astãzi pe
plan internaþional.
Abordând în profunzime teme esenþiale
precum: sociologia  ºtiinþã dinamicã
despre societate; obiectul ºi sfera
sociologiei culturii; contribuþii româneºti
în abordarea sociologicã a culturii;
structura, funcþionalitatea ºi sferele
culturii ca proces sociodina-mic;
metodologia cercetãrii ºtiinþifice în acest
Tratatul, în douã volume, cuprinde trei
pãrþi: Ontologie (semnificaþie, obiect,
problematicã, rost); Modele ontologice în
istoria filosofiei; Ontologie sistematicã.
Volumul I cuprinde primele douã pãrþi.
Primei pãrþi din acest volum îi sunt
subordonate urmãtoarele capitole:
Supoziþii dogmatice ale ontologiei;
Semnificaþii ale termenilor de fiinþã ºi
existenþã; Demersul ontologic  proiectare
fenomenologicã a fiinþei ºi dezvãluire a
temeiului în transcendent; Proiectare ontologicã, cunoaºtere ºtiinþificã ºi creaþie
valoricã; Tipologia demersurilor
ontologice. A doua parte include capitolele:
Modele de proiectare ontologicã în
filosofia greacã veche (cu accent pe
construcþiile ontologice ale lui Parmenide,
Socrate, Platon, Aristotel, Plotin);
Problema ontologicã în filosofia medievalã
(cu referire aparte la Augustin ºi Toma
dAquino); Problema ontologicã în
filosofia modernã (cu accent pe Descartes,
Spinoza, Leibniz, DHolbach, Kant, Hegel,
Marx); Construcþii ontologice în filosofia
contemporanã (Russell, Wittgenstein,
Carnap, Heidegger, Jaspers, Sartre,
Hartman, Popper); Contribuþii ontologice
în filosofia româneascã (cu referiri de
Lucrarea prezintã o sintezã a principalelor direcþii de evoluþie a României dupã
Marea Unire din 1918 ºi pânã în prezent.
Întemeiatã, în principal, pe studiile
anterioare ale autorului, aceastã lucrare se
adreseazã studenþilor care au parcurs deja,
în mod sistematic, istoria românilor, având
acum posibilitatea de a înþelege mai bine
evoluþia þãrii noastre în context internaþional,
nivelul sãu de dezvoltare, comparativ cu alte
state europene.
Pe parcursul a unsprezece capitole sunt
urmãrite problemele esenþiale privind
populaþia, dinamica economiei naþionale,
viaþa politicã în perioada interbelicã,
România în anii celui de-al doilea rãzboi
mondial, evoluþia þãrii în anii 1948-1989
ºi apoi de la Revoluþia din Decembrie 1989
pânã la sfârºitul anului 2001.
Autorul apreciazã cã regimul politic din
anii 1948-1989 a avut un caracter socialisttotalitar, care a cunoscut patru etape distincte:
Lucrarea este rezultatul unui
îndelungat studiu istoric ºi critic al istoriei
sociologiei ca unitate de investigaþie
sociologicã. Ea are un caracter sintetic,
preponderent introductiv ºi orientativ în
vastul ºi complexul univers al istoriei
sociologiei, având în vedere cã se
adreseazã, în primul rând, tineretului
studios, care face cunoºtinþã pentru prima
oarã cu domeniul pe care îl trateazã.
În consecinþã, aria tematicã, conþinutul, nivelul
de aprofundare ºi modul de tratare a problematicii
abordate, ca ºi construcþia de ansamblu a lucrãrii
se subordoneazã unui set limitat de obiective,
vizând: elementele con-textelor istorice, sociale
ºi cultural-ºtiinþifice în care o doctrinã, o orientare,
sistem sau ºcoalã sociologicã au apãrut ºi s-au
constituit; analiza particularitãþilor personalitãþii
ºi operei princi-palilor agenþi socio-istorici ai
producerii sociologiei ca disciplinã ºtiinþificã
autonomã; reliefarea contribuþiei diferitelor
concepþii, teorii, paradigme la constituirea ºi
dezvoltarea sociologiei ºi a impactului pe care ele

AURELIAN BONDREA

TRATAT
DE SOCIOLOGIA
CULTURII

domeniu, Tratatul oferã celor interesaþi 
îndeosebi studenþilor ºi analiºtilor sociali 
un ansamblu valoros de scheme operatorii
de gândire ºi acþiune didactic-educativã,
ºtiinþificã ºi socialã.
Recurgând instructiv la metoda
comparativã, lucrarea pune faþã în faþã
aspecte esenþiale ºi practici eficiente
social-uman privind organizarea
instituþionalã a activitãþii culturale în
concepþia lui D.Gusti ºi organizarea
instituþionalã a Fundaþiei România de
Mâine, ca nou model de aplicare a
valorilor sociologiei româneºti a culturii.
Însoþit
de
o
bibliografie
reprezentativã, de un bogat indice de

termeni, concepte, autori de referinþã,
volumul îºi sporeºte convingãtor gradul
de utilitate ºi de cãlãuzã în studiul
sistematic ºi aprofundat al valorilor ferme
ale culturii.
Este de remarcat cã în concepþia ºi
abordarea profund analiticã a autorului,
oferind o relevantã sintezã, noua lucrare
evidenþiazã pregnant cã, la începutul
secolului al XXI-lea ºi în viitor, îºi
pãstreazã pe deplin valabilitatea nobila
devizã a marelui sociolog ºi patriot român
Dimitrie Gusti Pro scientia et patria. Sub
egida acestei generoase perspective socioumane se aflã, în întregul sãu, Tratatul
de Sociologia Culturii.

ION TUDOSESCU

FIINÞÃ, ESENÞÃ,
EXISTENÞÃ
TRATAT DE ONTOLOGIE,
vol. I

detaliu asupra lui Lucian Blaga ºi
Constantin Noica). Primul volum se încheie
cu o Postfaþã, în care este prezentatã sintetic
esenþa întregii conceptualizãri ºi
problematici ontologice din cultura
europeanã pânã la sfârºitul celui de-al
doilea mileniu (mai precis, anii 80 ai
secolului al XX-lea).
Al doilea volum, care are ca obiect cea
de a treia parte a lucrãrii (Ontologia
sistematicã), intenþioneazã sã cuprindã:
semnificarea actualã, din punctul de vedere
al înþelegerii autorului, a conceptelor ºi
problemelor teoriei fiinþei (ºi a esenþei),

cunoscutã tradiþional ca Ontologie primã;
conceptele ºi problemele teoriei existenþei în
devenire (Ontologie secundã); conþinutul ºi
conceptualizãrile specifice ale ontologiilor
regionale (ale socialului ºi umanului).
Tratatul dovedeºte nu numai
originalitatea concepþiei autorului în
abordarea problemelor actuale ale ontologiei
filosofice, ci ºi efortul, neangajat de alþi
autori de carte filosoficã din þara noastrã
pânã în prezent, de a analiza succesiv toate
momentele de vârf ale construcþiei
ontologice europene, inclusiv româneºti, de-a
lungul întregii istorii a filosofiei universale.

IOAN SCURTU

ISTORIA
CONTEMPORANÃ A
ROMÂNIEI. 1918-2001
1948-1958  sovietizarea României; 19581964  revenirea la valorile naþionale; 19641974  perioada de liberalizare; 1974-1989 
dominaþia cultului personalitãþii lui Nicolae
Ceauºescu. Anii de dupã 1989 sunt
caracterizaþi printr-o lungã tranziþie, care
diferenþiazã România de celelalte state din
zona centralã ºi sud-est europeanã.
Este analizatã activitatea unor
personalitãþi, precum Nicolae Titulescu, Carol

al II-lea, Ion I.C. Brãtianu, Iuliu Maniu,
Corneliu Zelea-Codreanu, Ion Antonescu,
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae
Ceauºescu, Corneliu Mãnescu, Ion Iliescu.
Parcurgând aceastã carte, cititorii îºi vor
forma o imagine cuprinzãtoare asupra
locului ºi rolului României în Europa
secolului al XX-lea, având o bazã de
reflecþie asupra perspectivelor sale la
începutul celui de-al treilea mileniu.

ªTEFAN COSTEA

ISTORIA GENERALÃ
A SOCIOLOGIEI
- Compendiu -

l-au avut ºi continuã sã-l aibã asupra unor idei ºi
sisteme de valori care pot fi regãsite ºi astãzi în
sociologie.
În acelaºi timp, cartea îºi propune sã ofere
cititorilor unele coordonate generale menite sã
sprijine cititorii sã se orienteze în marea diversitate
de concepþii, sisteme ºi ºcoli sociologice
concurente ºi sã descifreze, în acelaºi timp,
realitãþile în care se aflã acestea cu acþiunea ºi
practica socialã, pe care, într-un fel sau altul, ele
ºi-au propus sã le ghideze ºi sã le promoveze.

Fiind destinatã studenþilor care opteazã
pentru studiul sociologiei ca pregãtire
profesionalã de bazã, lucrarea prezintã interes ºi
pentru studenþii doritori sã aprofundeze
problemele teoretice, epistemologice, logice ºi
metodologice ale celorlalte ºtiinþe sociale ºi
umane, ca ºi pentru un public mai larg, preocupat
de problemele, temele, argumentele ºi soluþiile
propuse de-a lungul vremii pentru cunoaºterea
vieþii sociale a oamenilor ºi pentru continua
îmbunãtãþire a acesteia.
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Postul de televiziune
România de Mâine

naþional, universitar, cultural

la ora lansãrii oficiale
Atractivitate, diversitate, profesionalism

Începând din luna mai, Televiziunea România de Mâine propune
publicului telespectator o nouã grilã de programe. 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 programe 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 socioprofesionale.
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.
Un 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.

Emisiuni pivot în grila de programe

Un singur
gen de
România, încotro? emisiuni
 Industrie  Agriculturã  Politicã
nu-ºi
 Învãþãmânt  ªtiinþã  Culturã  Sãnãtate
gãseºte
loc în
Procesele pozitive ºi negative, de mai micã sau mai mare amploare ºi
grila de
profunzime, care s-au petrecut în ultimii zece ani, nu pot fi înþelese, în esenþa lor,
dacã nu se recunoaºte ºi nu se evalueazã corect ce au adus ºi aduc, în planul
programe
vieþii materiale ºi spirituale a României ºi românilor, revoluþia, reformele, tranziþia.
a tvRM:
A aborda cu realism starea actualã a societãþii româneºti înseamnã a mãsura,
cu aceleaºi criterii  cristalizate în jurul unui numitor comun, interesele
emisiunile
naþionale majore , înlãnþuirea istoricã organicã, naturalã a trecutului,
prezentului ºi viitorului.
care
În ceea ce ne priveºte, suntem pentru o înþelegere obiectivã, liberã de
propagã
idei preconcepute a conceptelor menþionate.
În acest sens, prezentarea obiectivã a indicatorilor economici, a stadiului
violenþa,
reformei, a proceselor de restructurare ºi privatizare, a mersului spre economia
ura,
de piaþã, evaluarea costurilor socio-umane, a proceselor de democratizare în
contextul pluralismului, relevarea rolului societãþii civile ºi al statului de drept,
extremismul,
descifrarea transformãrilor postrevoluþionare în sfera vieþii politice, sociale,
cultural-spirituale, relevarea locului României în lumea contemporanã, elucidarea
pornografia
cu obiectivitate a dificultãþilor tranziþiei se pot constitui în oglindã a realitãþilor
ºi prostul
actuale, exprimate în sintagma starea naþiunii.
gust.

Starea naþiunii.

Orizonturi economice

Abordãri ºi confruntãri
cu respect faþã de ºtiinþã ºi adevãr,
strãine manierelor politicianiste
Emisiuni coordonate de prof.univ.dr. Constantin MECU
ºi prof.univ.dr. Victor AXENCIUC
Emisiunea Orizonturi economice
îºi propune sã fie una din cele mai
interesante ºi variate emisiuni în
domeniu din audiovizualul românesc;
subiectele dezbãtute, bazate pe
informaþii cât mai ample, vor exprima
preocupãrile, nevoile ºi dezideratele
stringente ale vieþii economicosociale, naþionale ºi internaþionale.

Ele vor aborda soluþiile posibile ale
dezechilibrelor economiei româneºti
ºi aºezarea ei pe o creºtere durabilã,
competitivã ºi de bunãstare.
Orizonturi economice vor reflecta
îndeaproape starea economiei mondiale
contemporane ºi evoluþia relaþiilor
economice externe ale României. Vor fi
prezentate telespectatorilor configuraþia

Priveºte
spre viitor!

principalelor structuri ale economiei
mondiale contemporane: economiile
naþionale ale statelor lumii, companiile
transnaþionale, diviziunea mondialã a
muncii, circuitul economic mondial,
principalele fluxuri ale relaþiilor
economice internaþionale, sistemele
juridice ºi instituþionale care
reglementeazã aceste relaþii.
Emisiunea urmãreºte familiarizarea
telespectatorilor cu numeroase noþiuni
utile înþelegerii limbajului economic
modern. Aceasta cu atât mai mult, cu cât
mijloacele de informare în masã se
limiteazã la utilizarea ºi transmiterea
noþiunilor economice, fãrã explicarea lor.
Emisiunea defineºte conþinutul unor
sintagme, categorii ºi termeni economici.
Se vor prezenta personalitãþi de
prim rang ale ºtiinþei ºi practicii
economice interne ºi internaþionale,
academicieni, laureaþi ai Premiului
Nobel, precum ºi contribuþii teoretice
ale economiºtilor români ºi strãini.

Baza materialã
ºi recepþionarea
programelor tvRM

În emisie, lector univ.dr. Eugen GHIORGHIÞÃ

Baza materialã a tvRM este constituitã
din 4 studiouri, între care un amfiteatru
cu 700 de locuri ºi dispune de 18 camere
de luat vederi din ultima generaþie.
Studiourile sunt dotate cu interfaþã pentru
preluarea informaþiilor de pe dischete, cu
tablã electronicã, cu analizor de imagini
fixe, cu scanner ºi cu alte dispozitive
necesare realizãrii unor emisiuni de înaltã
calitate. Pe lângã acestea, postul dispune
de grupuri de montaj, liniare ºi neliniare,
generatoare de caractere, precum ºi de un
sistem informatizat modern pentru
colectarea, editarea ºi stocarea
informaþiilor din toate domeniile.
Transmiterea programelor s-a fãcut, la
început, prin satelitul INTELSAT 705, dar
ulterior s-a trecut pe satelitul AMOS,

avantajos pentru societãþile de cablu.
Antena folositã este foarte modernã, de
tipul dublu offset, cu diametrul de 3,8 metri
amplasatã pe acoperiºul clãdirii din
Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24. Toate
echipamentele sunt profesionale, foarte
performante, fiind realizate în tehnicã
digitalã de ultimã orã.
Programele transmise pot fi
recepþionate prin intermediul reþelelor de
televiziune prin cablu, precum ºi cu ajutorul
unor instalaþii individuale ce pot fi
procurate din comerþ.
Postul de televiziune România de
Mâine ocupã un loc distinct în
audiovizualul românesc prin puternica sa
bazã materialã pusã în slujba
învãþãmântului, educaþiei ºi culturii.
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Zi de zi la Televiziunea România de Mâine

De la evenimentul intern ºi internaþional la dezbaterile universitare, de la reportajele documentare
de pe întregul mapamond la cele din oraºele ºi satele þãrii noastre, de la miºcarea fascinantã a ideilor
la divertismentul matinal sau nocturn 

o imagine cuprinzãtoare ºi corectã a lumii în care trãim
Un nou profil
al ACTUALITÃÞILOR

Emisiuni susþinute
de prof.univ.dr. Corneliu TURIANU
Emisiunea Litera ºi spiritul legii îºi propune a descifra - raportând
principiile înscrise în Constituþie la prevederile legilor adoptate în baza
acesteia - care este raþiunea uneia sau alteia din legile adoptate de
Parlamentul României.
Emisiunea Dialog juridic se strãduieºte sã dea rãspuns unor probleme
juridice concrete.
Se impune a preciza cã, deºi problemele de drept ridicate de
telespectatorii noºtri sunt cât se poate de concrete, pentru motive lesne
de înþeles, rãspunsurile nu pot fi decât de principiu ºi în acord cu doctrina
ºi practica judiciarã a instanþelor noastre judecãtoreºti.

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

Cornelius ROªIIANU
Redactor ºef

Bianca MARINESCU
Crainicã
Sursele emisiunilor ªTIRI ºi ACTUALITÃÞI:
marile agenþii internaþionale, care transmit 24 ore din 24
informaþii de pe tot globul pãmântesc, însoþite de imagini.
Devansarea cu 60' a orei de difuzare (de la 20.30 la
19.30), ca ºi mãrirea spaþiului, de la 45' la o orã (prin
includerea unui invitat, sau interviu cu o personalitate pe
o temã la zi, de larg interes) marcheazã un nou profil al
Actualitãþilor.
Accentul pus pe informaþiile din sfera culturii,
învãþãmântului ºi cercetãrii ºtiinþifice conferã Jurnalului
nota distinctivã, de specialitate faþã de emisiunile similare
ale altor posturi de televiziune.

Emisiuni de învãþãmânt
corelate cu structura
anului universitar
Prin noi,
facultatea la tine acasã

 Universitaria  Idei în
contemporaneitate
 Universul cunoaºterii
 Reþete pentru sãnãtate
 Atelier studenþesc

 În slujba adevãrului
Emisiune realizatã de conf.univ.dr. Petre BUNECI

Emisiuni realizate de
prof.univ.dr. Ioan N. ROªCA
ºi lector univ. Eugenia Grosu POPESCU

Un mãnunchi coerent de emisiuni vizând
informarea cultural-ºtiinþificã ºi formarea pentru
viitor, inducerea deprinderilor pozitive de gândire
ºi comportament la toate categoriile de
beneficiari, cu un accent deosebit pe cerinþele de
dezvoltare a tinerilor

Pornind de la
faptul social ºi uman

Emisiuni de investigaþie socialã
realizate de
prof.univ.dr. Nicolae RADU

 Puncte cardinale
 Diplomaþie ºi politicã

Emisiuni realizate
de prof.univ.dr. Constantin VLAD ºi Nicolae MARDARI
Redacþia de Politicã Externã realizeazã, sãptãmânal, în cadrul emisiunii
Puncte cardinale, analize-comentarii asupra celor mai recente ºi importante
evenimente petrecute în politica ºi diplomaþia mondialã ºi naþionalã. Tot
sãptãmânal, emisiunea Diplomaþie ºi politicã prezintã subiecte de interes
general, cu certe semnificaþii în actualitate, situate la graniþa dintre
diplomaþie ºi politicã.

 Lumea în clipa 2000
Talk-show realizat de Marian OPREA

Postul de televiziune România de Mâine (tvRM) transmite,
în direct ºi înregistrate, din amfiteatrele ºi laboratoarele
universitãþii, cursuri, sinteze, consultaþii, lucrãri practice de
laborator pentru studenþii de la toate formele de învãþãmânt,
cu precãdere pentru cei ocupaþi în diverse activitãþi.
Emisiuni realizate
de cadrele didactice ale Universitãþii Spiru Haret,
coordonate de prof.univ.dr. Ion TOMA
Noua grilã de programe tvRM reflectã caracterul universitar al postului
prin ponderea importantã deþinutã de activitãþile de învãþãmânt ºi prin calitatea
ºtiinþificã ºi didacticã deosebitã a acestora. Emisiunile de învãþãmânt sunt
destinate, în primul rând, studenþilor de la diferite forme de învãþãmânt,
absolvenþilor ºi viitorilor studenþi ai Universitãþii Spiru Haret, fiind
considerate surse suplimentare de informare ºi perfecþionare în domeniul
specializãrilor în care aceastã instituþie are ofertã educaþionalã. Ele se
adreseazã, de asemenea, publicului larg, pentru care prezintã, într-un mod
accesibil, aspecte de bazã ºi noutãþi din profilurile economic, juridic, filosofie,
sociologie, psihologie, jurnalisticã, relaþii internaþionale, filologie, istorie,
geografie, matematicã informaticã, muzicã, în care universitatea ºcolarizeazã,
prin intermediul unui valoros corp profesoral ºi de cercetare.

 Litera ºi spiritul legii
 Dialog juridic

 Club internaþional
Emisiune realizatã de Ioana NITOBE

Matinal
În emisiunea Puncte Cardinale,
realizatorii Constantin VLAD ºi Nicolae MARDARI

O emisiune de mare amploare
ºi varietate...
pentru cei dornici sã-ºi
înceapã ziua cu zâmbetul
pe buze
Emisiune realizatã
de Ciprian HOMM ºi Bianca VÃCARIU

În emisiunea Club Internaþional, realizatoarea Ioana NITOBE

20 mai 2002

pag. 5

OPINIA NAÞIONALÃ 337

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
Luni
20 mai 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10.00 Economie politicã (7)
10.55 Muzicã  promo
11.00 Transmisie directã de la festivitatea de lansare a
postului Televiziunea România de Mâine
12:45 Drept internaþional public (10)
13:55 Muzicã - promo
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 Maeºtri: acad.prof.dr. Dan Berindei. Emisiune
de Carmen Stoianov ºi Valeriu Râpeanu (r)
16:30 Program muzical
17:00 Orizonturi economice. Vulnerabilitãþi ale comerþului exterior. Invitaþi: dr. Mihai Ionescu,
preºedintele Asociaþiei Exportatorilor ºi Importatorilor din România, conf.univ. Mariana Baicu.
Realizator: prof.univ.dr. Constantin Mecu
18:00 Not yet but soon - emisiune de Doru Enache (r)
18:30 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:30 Fairplay - talk-show în direct de Mugur Popovici
22:00 Idei în contemporaneitate. Ideea de Dumnezeu
între credinþã ºi raþiune. Emisiune de prof.univ.
dr. Ioan Roºca (r)
23:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00 din ziua de vineri - 17 mai 2002)

Marþi
21 mai 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept penal  partea specialã (24)
11:05 Drept roman (2)
12:10 Teoria comunicãrii (9)
13:10 Istoria statului ºi dreptului român (5)
13:35 Limba latinã (3)
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Fairplay - talk-show de Mugur Popovici (r)
16:00 Club internaþional: Rromii. Emisiune de Ioana
Nitobe (r)
18:00 ABC  ul calculatorului. Emisiune de Dan Nica (r)
18:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lector
univ.drd. Valeriu Marinescu
19:00 Diplomaþie ºi politicã. Realizator: asistent univ.
drd. Nicolae Mardari
19:30 Actualitãþi, interviul zilei, promo, muzicã
20:30 Starea naþiunii: România, încotro? Talk-show
în direct de Marian Oprea
22:00 Planeta pãmânt. Asigurãri în economia de piaþã.
Seara pe Marea Hebridelor  filme documentare
23:00 Orizonturi economice. Vulnerabilitãþi ale comerþului exterior. Invitaþi: dr. Mihai Ionescu,
preºedintele Asociaþiei Exportatorilor ºi Importatorilor din România, conf.univ. Mariana Baicu.
Realizator: prof.univ.dr. Constantin Mecu (r)
24:00 Lumea sporturilor (r)
01:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

Miercuri
22 mai 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept civil (4)
11:10 Dreptul muncii (18)
12:25 Psihologia experimentalã ( 3)
13:00 Limba românã (5/1)
13:30 Biroticã (1)
13:55 Promo
14:00 ªtiri, promo, muzica
14:30 Starea naþiunii: România, încotro? Talk-show
realizat de Marian Oprea (r)
16:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã (r)
17:00 Portret în sunet: Viorica Barbu Iuraºcu. Emisiune
de Carmen Stoianov (r)
18:00 Universul cunoaºterii. Forme ºi conþinuturi (1).
Emisiune de Cãtãlin Grosu
19:00 Reþete pentru sãnãtate. Ce este Toxapel?
Sãnãtatea conducãtorului auto. Emisiune de
Gavrilã Inoan
19:30 Actualitãþi, interviul zilei, promo, muzicã
20:30 Starea naþiunii: România, încotro? Talk-show
în direct, realizat de Marian Oprea
22:00 Planeta pãmânt. Jurnalism civic american. Parcul
olimpic naþional  filme documentare
23:00 Lumea sporturilor (r)
24:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

Joi
23 mai 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (10)
11:00 Geografie economicã mondialã (1)
12:20 Istoria economicã a României (8)
12:50 Pedagogie generalã (19)
13:20 Istorie ºi civilizaþie francezã (3)
13:55 Muzicã - promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Starea naþiunii: România, încotro? Talk-show
realizat de Marian Oprea (r)
16:00 Lumea sporturilor. Dincolo de arenã. Emisiune
în direct de Mugur Popovici
17:00 Invitaþie la fim. Emisiune de Emil Voicu (r)
18:00 Dialog juridic cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Societatea sub lupã. Retromigraþia, cercetare
sociologicã. Emisiune de prof.univ.dr. Nicolae
Radu
19:15 Muzicã
19:30 Actualitãþi, interviul zilei, promo, muzicã
20:30 Starea naþiunii: România, încotro? Talk-show
în direct de Eugen Zainea
22:00 Planeta pãmânt. Popas pe Valea Luncãvãþului
(I). Reciclarea prosperitãþii  filme documentare
23:00 În slujba adevãrului. Istrate Micescu  legenda
vieþii juridice româneºti. Invitat: conf.univ.dr.
avocat Mircea Duþu. Emisiune de conf.univ.dr.
Petre Buneci (r)
24:00 Lumea sporturilor (r)
01:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

Vineri
24 mai 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Literaturã românã (5)
11:05 Drept financiar public (2)
12:05 Drept financiar an II (3/2)
12:45 Genurile presei (1)
13:25 Bazele informaticii (4)
13:55 Muzicã - promo
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 Starea naþiunii: România, încotro? Talk-show
de Eugen Zainea (r)
16:00 Lumea sporturilor. ªahul de la A la Z cu marea
maestrã internaþionalã Elisabeta Polihroniade.
Infosport: campionate, competiþii. Emisiune
realizatã de prof.univ.dr. Septimiu Todea ºi
Mugur Popovici
17:00 Dicþionar economic: Cardul electronic. Invitat:
Raul Bâciu de la Banca Naþionalã a României.
Emisiune de lector univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
17:30 Societatea sub lupã. Retromigraþia - cercetare
sociologicã. Emisiune de prof.univ.dr. Nicolae
Radu (r)
18:15 Presa  a câta putere? Talk-show în direct
realizat de Nicolae Cristache
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:30 Lumea în clipa 2000. Oameni ºi vremurile lor
(1). Invitaþi: Sanda Tãtãrãscu  Negroponte ºi
Constantin Bãlãceanu - Stolnici. Emisiune de
Marian Oprea
21:30 Program muzical
22:00 Planeta pãmânt. Cultura Sanxingdui. Oraºe
româneºti: Târgoviºte  filme documentare
23:00 Diplomaþie ºi politicã. Realizator: asistent
univ.drd. Nicolae Mardari (r)
23:30 Universitaria. Facultãþile Universitãþii Spiru
Haret se prezintã. Emisiune de conf.univ.dr.
Sultana Craia (r)
24:00 Lumea sporturilor (r)
01:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul 10:00
 14:00)

Opinia

naþionalã

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

Sâmbãtã
25 mai 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
8:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lector
univ.drd. Valeriu Marinescu (r)
9:00 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache
9:30 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
10:30 ABC  ul calculatorului. Emisiune de Dan Nica
11:00 Universitaria. Facultãþile Universitãþii Spiru
Haret se prezintã (2). Emisiune de conf.univ.dr.
Sultana Craia
11:30 În vizitã la Liceul de muzicã Dinu Lipatti.
Emisiune de Dumitru Cucu
12:30 Puncte cardinale. Talk-show de comentare a evenimentelor internaþionale. Emisiune de prof. univ.dr.
Constantin Vlad ºi asist.univ.drd. Nicolae Mardari
13:30 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu (r)
14:30 Presa  a câta putere? Talk-show de Nicolae
Cristache (r)
15:45 Muzicã
16:00 Lumea sporturilor. ªcoala campionilor: Clubul
Sportiv ªcolar 1. Bucureºti. Infosport: campionate, competiþii. Emisiune realizatã de prof.univ.
dr. Septimiu Todea ºi Mugur Popovici
17:00 În slujba adevãrului. Emisiune de conf.univ.dr.
Petre Buneci
18:00 Tableta - de prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
18:15 Filme documentare: Paris. Cuba  reportaj turistic
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:30 Laborator de creaþie: scriitorul Ion Hobana.
Emisiune de prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
21:30 Portret în sunet: Ilie Roºu (interpret de muzicã
popularã)
22:30 Idei în contemporaneitate: Violenþa în istorie.
Invitat: prof.univ.dr. Ioan Ivanciu. Emisiune de
prof.univ.dr. Ioan Roºca
23:30 Dicþionar economic: Cardul electronic. Invitat:
Raul Bâciu, de la Banca Naþionalã a României.
Emisiune de lector univ.dr. Eugen Ghiorghiþã (r)
24:00 Program muzical nocturn

Duminicã
26 mai 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã)
8:00 Calendar cultural. Emisiune de prof.univ.dr. Ion
Dodu Bãlan
9:00 Repere spirituale. Emisiune de prof.univ.dr.
Mihail Diaconescu
9:40 Film documentar: Ferestre spre Europa (4)
10:00 Universul cunoaºterii: Integronica. Emisiune de
Cãtãlin Grosu (r)
11:00 Dialog juridic cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
11.30 Reþete pentru sãnãtate. Ce este Toxapel? Sãnãtatea conducãtorului auto. Emisiune de
Gavrilã Inoan (r)
12:00 Lumea în clipa 2000. Oameni ºi vremurile lor
(1). Invitaþi: Sanda Tãtãrãscu  Negroponte ºi
Constantin Bãlãceanu  Stolnici. Emisiune de
Marian Oprea (r)
13:00 Club internaþional: Columbia. Emisiune de Ioana
Nitobe
15:00 Invitaþie la film. Emisiune de Emil Voicu
16:00 Lumea sporturilor. Jurnal de expediþie cu Uca
Marinescu. Infosport: campionate, competiþii.
Emisiune realizatã de prof.univ.dr. Septimiu
Todea ºi Mugur Popovici
17:00 Maeºtri: Tatiana ºi Alexandru Moroºanu.
Emisiune de Carmen Stoianov
19:00 Oraºele României: Braºov. Film documentar,
coproducþie TVRM  TVR Internaþional
19:30 Actualitãþi, interviul zilei
20:30 Planeta pãmânt. Step  spectacol ºcoalã. Vizitã
la Casa Albã  filme documentare
21:30 Cu ºi despre muzicã. Emisiune de Mihai Darie
22:30 Puncte cardinale. Talk  show de comentare a
evenimentelor internaþionale. Emisiune de
prof.univ.dr. Constantin Vlad ºi asistent univ.drd.
Nicolae Mardari (r)
23:30 Program muzical nocturn
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din ªoseaua
Berceni nr. 24.
Festivitatea va fi
transmisã direct
pe postul tvRM
în jurul orei 11.

20 mai 2002

Cultura

pag. 6

OPINIA NAÞIONALÃ 337

la

O vocaþie fireascã, un reper valoric, o politicã
înfãptuitã cu tenacitate, exprimatã consecvent
în programe ample, în tot ceea ce este rostire
ºi imagine în emisiunile tvRM
 Repere spirituale
 Vorbiþi, scrieþi româneºte!
 Laboratorul de creaþie
 Maeºtrii artei ºi culturii
româneºti

Emisiuni coordonate de
prof.univ.dr. Ion DODU BÃLAN
Între realizatori: Valeriu RÂPEANU
ºi prof.univ.dr. Carmen STOIANOV
Programul
cultural
al
Televiziunii România de Mâine
se structureazã pe câteva
coordonate care þintesc scopuri
informative, instructive ºi
educative. Se promoveazã
punerea
în
contact
a
telespectatorilor cu valorile cele
mai reprezentative ale trecutului
cultural - artistic, naþional ºi
universal, evocându-le ºi
implicându-le în fluxul vieþii
spirituale de azi. Vom urmãri
combaterea vulgaritãþii, a
prostului gust, vom promova

marile valori din patrimoniul
naþional ºi universal prin
dezbateri pe teme estetice ºi
educative.
Vom
evoca
personalitãþi la date aniversare ºi
comemorative, vom discuta
despre cultura, spiritualitatea ºi
civilizaþia poporului român la
emisiunea Repere spirituale. O
tabletã sãptãmânalã analizeazã
diversele aspecte negative sau
pozitive ale societãþii de azi. O
altã emisiune sãptãmânalã Vorbiþi, scrieþi româneºte! - se
ocupã de cultivarea limbii

Pentru iubitorii sportului
Emisiuni coordonate de
prof.univ.dr. Septimiu TODEA ºi Mugur POPOVICI

 Lumea sporturilor
 Fairplay
 Info-sport
 Glorii ale sportului
românesc
 Portret de campion
 ªahul de la A la Z
 ªcoala campionilor
 Jurnal de expediþie

naþionale, ca tranºee spiritualã în
care neamul nostru ºi-a adãpostit
sufletul ºi identitatea naþionalã.
Una din coordonatele cele mai
importante ale programului cultural

este Laboratorul de creaþie, acasã
la scriitori, pictori, artiºti, cu scopul
de a promova cât mai susþinut
creaþia româneascã contemporanã.

 Portret în sunet
 Cu ºi despre muzicã
 Muzicã
 Program muzical nocturn
Emisiunea
sãptãmânalã
MAEªTRII
ARTEI
ªI
CULTURII ROMÂNEªTI nu
este doar o juxtapunere de nume
realizatã mai mult sau mai puþin
la voia întâmplãrii. Cel dintâi
principiu este cel al continuitãþii;
nimic nu s-a nãscut dintr-un vid
ºi nu se afirmã într-un vid.
Fiecare mare artist, scriitor a
învãþat de la cei dinaintea lui, a
fost însoþit în drumul sãu cãtre
culmi de cei care atunci aveau
statutul de maeºtri, care ani de
zile le-au vegheat afirmarea.
Aceastã ºtafetã a generaþiilor nu
e o metaforã, ci o realitate. ªi în
acelaºi timp am pornit de la o altã
realitate, ºi anume de la faptul cã
oricât ar pãrea de depãrtate
diferitele ramuri ale culturii, ele
se dezvoltã pe principiul vaselor
comunicante. De aceea cei

Marius URZICÃ, cel mai
bun gimnast român al
ultimului deceniu, colaborator apropiat al Facultãþii
de Educaþie Fizicã ºi Sport
a Universitãþii Spiru Haret
(cu ai cãrei profesori ºi
studenþi se aflã împreunã în
imaginea alãturatã) este
unul din cei mai apreciaþi
participanþi la emisiunile de
sport ale tvRM.

chemaþi, deºi aparþin unor
domenii diferite - arta interpretãrii
vocale, regia de operã ºi de teatru,
arta dramaticã, istoria ºi critica
literarã, istoriografia - au un

numitor comun: afirmarea lor în
ambianþa culturii româneºti, cu
profesori români, debutând în

spectacole pe scenele româneºti, în
reviste ºi edituri româneºti, cucerind
nu o datã o notorietate internaþionalã,
ducând, din acest punct de vedere,
mesajul ºcolii româneºti peste mai
multe rânduri de hotare, cum ar fi
spus Tudor Arghezi.
PORTRET ÎN SUNET rãspunde
dorinþei publicului care vrea sã
cunoascã mai îndeaproape interpreþi
îndrãgiþi, compozitori, dirijori,
formaþii, artiºti afirmaþi în zona relaþiei
constante direcþionate pe axa
îngemãnãrii cuvântului rostit ºi cântat.
Cei intervievaþi participã în direct în
emisiune prin piese muzicale sau
poezii însoþite de muzicã; de
asemenea, ei oferã publicului o serie
de înregistrãri, în cea mai mare parte
realizate în studiourile Televiziunii
România de Mâine. Ponderea muzicii
este definitorie.
Desene de Mihu Vulcãnescu
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EVENIMENT DE REFERINÞÃ ÎN ACTIVITATEA UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
SESIUNILE ANUALE DE COMUNICÃRI ªTIINÞIFICE ALE CADRELOR DIDACTICE ªI STUDENÞILOR

Emblematicã pentru ceea ce reprezintã
modalitatea în care este conceputã ºi practic se
realizeazã activitatea de cercetare în Universitatea
Spiru Haret, Sesiunea ºtiinþificã a cadrelor
didactice de la Facultatea de Management
FinanciarContabil ºi Facultatea de Marketing
ºi Comerþ Exterior s-a desfãºurat sub acest
generic, pe cât de actual, pe atât de incitant.
Devenitã de acum o tradiþie în preocuparea
consacratã îmbunãtãþirii calitãþii, eficienþei,
performanþei procesului instructiv-educativ,
organizarea acestei sesiuni a avut o semnificaþie
ºi mai mare, confirmând caracterul programatic,
sistematic al activitãþii de cercetare.
Deschizând lucrãrile sesiunii, prof. univ. dr.
Constantin MECU a subliniat ideea de
continuitate în sfera aprofundãrii unor teme, a
unor implicaþii, argumentând tocmai faptul cã
Sesiunea ºtiinþificã a cadrelor didactice din anul
2001 a fost circumscrisã tratãrii problemelor
Dezvoltãrii durabile a economiei româneºti.
Anul acesta, s-a propus o continuare a
studierii ºi investigãrii acestui fenomen, cu adecvare la noile evoluþii ºi tendinþe pe care le-a
înregistrat economia, la impactul lor asupra
echilibrelor macroeconomice. Nu poate fi
conceputã dezvoltarea durabilã decât în
contextul asigurãrii joncþiunii dintre cele douã
procese  dezvoltarea durabilã ºi menþinerea
echilibrelor macroeconomice  care se
condiþioneazã reciproc.

practicã care dau speranþa cã relansarea este pe
un drum durabil, cã relansarea echilibrelor macroeconomice îi va stimula traiectoria pozitivã.
Dezvoltarea durabilã a economiei româneºti
nu poate avea loc decât într-un mediu ecologic
adecvat. Aceasta este ºi tema comunicãrii
Macroechilibrele ecologice  cerinþã a
dezvoltãrii durabile, autori prof. univ. dr.
Gheorghe ZAMAN, membru al Academiei
Române, decanul Facultãþii de Management
Financiar-Contabil ºi lector univ. drd. Marin
COMªA, care a conferit o viziune complexã
asupra abordãrii tematicii sesiunii ºtiinþifice.
Având în vedere globalitatea sistemului
ecologic, dimensiunea sa planetarã, din analizele
efectuate pe plan mondial au rezultat concluzii
edificatoare privind creºterea continuã a
emisiilor ºi concentraþiei de dioxid de carbon ºi
a altor gaze cu efect de serã, reducerea masivã
a suprafeþelor ocupate de pãduri, efectele nocive
ale mediului asupra sistemului ecologic. În
context s-a precizat cã vremea creºterii
economice cu orice preþ a trecut, impunându-se
ca aceasta sã aibã loc în deplinã armonie cu cele
douã sisteme  social ºi ecologic  dacã vrem
sã se asigure generaþiilor viitoare ºanse de
existenþã ºi dezvoltare.
Completând acest registru tematic,
comunicarea Perspectivele ecologice ale
economiei în condiþiile dezvoltãrii durabile,

A. BONDREA, conf. univ. dr. Manuela
EPURE, Euro-Barter  formã modernã de
comercializare în cadrul UE, conf. univ. dr.
Luminiþa PISTOL, Impactul Internet asupra
societãþii româneºti, conf. univ. dr. Daniel
MAREª, lector univ. drd. Valerica MAREª,
asistent univ. Mihai GABRIEL, Metode
statistice de ierarhizare multicriterialã în
profil regional  conf. univ. dr. Mariana
VOINEAGU, Eficienþa economicã a fluxului
de producþie care foloseºte un sistem de
management de culoare pentru procesarea
digitalã, lector univ. drd. Maria ANDRONIE,
Tehnica de realizare a unui plan de afaceri,
lector univ. drd. Dragoº POPESCU.
Aºa cum era ºi firesc, în activitatea de
cercetare ºtiinþificã universitarã un accent aparte
a fost pus pe latura educativ-aplicativã, aºa încât
în comunicãrile structurate pe acest registru
tematic, aºa cum au fost Configuraþia materialã
a finanþãrii educaþiei, de prof. univ. dr.
Gheorghe MANOLESCU, Trinitatea culturalã
europeanã ºi dezvoltarea economicã, de conf.
univ. dr. Mariana BAICU, Capitalul intelectual
ºi economia cunoaºterii, de prof. univ. dr.
Cristina Marta SUCIU (ASE), Strategii
manageriale din sfera cercetãrii-dezvoltãrii, de
asistent univ. drd. Vladimir IONESCU, au avut
din aceastã perspectivã, o mai mare încãrcãturã
instructiv-educativã.

ECHILIBRELE MACROECONOMICE ªI DEZVOLTAREA DURABILÃ

În buna ei tradiþie, dobânditã în cei aproape
zece ani de când îºi face simþitã prezenþa,
sesiunea ºtiinþificã a Facultãþii de Filosofie ºi
Jurnalisticã, recent desfãºuratã într-o nouã
ediþie, a constituit realmente un eveniment
cultural. De astã datã, ea s-a afirmat ca o
adevãratã instanþã moralã, prin comunicãri
menite sã repunã valorile reale la locul înalt ce
li se cuvine în societatea bulversatã de astãzi,
prin dezbateri substanþiale, cu formularea de
justificate atitudini critice faþã de obiºnuitele
manipulãri anticulturale ºi antiromâneºti,
specifice unor mijloace mass-media, ºi cu
proiecþia unor idei fertile, a unor viziuni
cuprinzãtoare. Toate acestea prefigurau, în bunã
parte, temele de sintezã la care lucreazã nu puþini
dintre universitarii Facultãþii de Filosofie ºi
Jurnalisticã a Universitãþii Spiru Haret. Dar ºi
lucrãrile de licenþã ale viitorilor absolvenþi,
prezenþi acum, ca studenþi, în programul de
comunicãri ale acestei sesiuni ºtiinþifice.
Dupã cuvântul de deschidere, rostit de
prof.univ.dr. Ioan N.Roºca, decanul facultãþii,
au fost prezentate în plen trei lucrãri, ca un triptic
de logicã preponderent culturalã, aºadar de lege
imanentã, cu finalitãþi imprevizibile, dar de
neevitat. Prima dintre comunicãri aparþine
prof.univ.dr. Gh.Al.Cazan ºi are ca temã Vasile
Conta  cunoºtinþa metafizicã (prilejuitã de
împlinirea, la 21 aprilie a.c., a 120 de ani de la
moartea gânditorului). Din câte cunoaºtem, este
singura comemorare a lui Vasile Conta (18451882), astãzi, ca ºi în ultimele aproape ºase
decenii, evitat în fel ºi chip, din cauza statutului

Într-un alt registru al culturii româneºti, dar
tot atât de vitregit sub raportul judecãþii critice
sau din cauza deficitului de memorie, criticul ºi
istoricul literar Valeriu Râpeanu repune în
luminã Moºtenirea lui Pamfil ªeicaru. Analiza
creaþiei marelui ºi temutului ziarist de la Curentul
se sprijinã pe evocarea emoþionantã a unui destin
pe cât de neobiºnuit, pe atât de tragic. În 1916, la
numai 22 de ani, Pamfil ªeicaru merge pe front,
se afirmã prin acte de eroism legendar ºi este
recompensat cu cea mai înaltã distincþie
româneascã pe timp de rãzboi: Ordinul Mihai
Viteazul. Dupã înfãptuirea României Mari, face
parte din generaþia tranºeelor ºi manifestã un
radicalism social, mai întâi în Cuvântul lui Nae
Ionescu, apoi în propriul sãu ziar, Curentul. Timp
de 24 de ani, aici este prezent zilnic. Editorialele,
pamfletele, evocãrile sale au rãmas în istoria
presei româneºti ca modele ale genului. Având
premoniþia evenimentelor de la 23 August 1944,
pãrãseºte þara cu douã sãptãmâni înainte. Ultimul
sãu articol din Curentul apare în ziua urmãtoare
plecãrii, 11 august, ºi aici vorbeºte despre
imperialismul sovietic (Lenin îl ratificã pe
Stalin), idee la care Occidentul ajunge mult mai
târziu. Aflatã într-un evident contratimp cu istoria
de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, viaþa lui
Pamfil ªeicaru în exil, unde trãieºte 36 de ani,
este un calvar. Intrã în conflict ireversibil cu
emigraþia românã, pe seama disputelor asupra
fondului financiar, pus la dispoziþia acesteia, de
cãtre Mihai Antonescu, în ultimele luni ale
guvernãrii Mareºalului Antonescu. Ajuns între

Prof.univ.dr. Ioan Roºca, decanul
Facultãþii:
 Comunicãrile prezentate la secþiunea
Ontologie ºi istoria filosofiei s-au circumscris
titlului generic al sesiunii. O primã categorie de
comunicãri s-a referit la probleme de filosofie
generalã (ontologie, metafizicã) sau de filosofie
aplicatã, dar tratate din perspectivã metafizicã. Din
aceastã categorie au fãcut parte ºi unele comunicãri
de istoria filosofiei. În ordinea susþinerii,
comunicãrile de acest prim gen au fost cele
prezentate de prof.univ.dr. Ion Tudosescu, lector
univ.dr. Loredana Boºca, asist.univ.dr. Dragoº
Popescu, student (anul II) ªerban Silviu
Constantin. Alte comunicãri au valorificat din
perspectiva uneia sau alteia din filosofiile regionale
(axiologie, filosofia istoriei, metodologie,
gnoseologie) unele construcþii ideatice româneºti
(D.Drãghicescu, M. Eliade) sau strãine (Platon,
Kant, Ricoeur, Brentano). Astfel au fost
comunicãrile susþinute, în ordine, de lector univ.dr.
Mircea Itu, prof.univ.dr. Ioan N.Roºca,
prof.univ.dr. Ioan Ivanciu, cercetãtor ºtiinþific dr.
Ion Tãnãsescu, student (anul I) Corneliu Olãnescu.
Doamnei conf.univ.dr. Sultana CRAIA,
moderatoarea secþiunii de Jurnalism ºi ºtiinþele
comunicãrii, i-am adresat întrebãrile: Existã azi,
în lume, o crizã a comunicãrii ? Dacã da, cum
poate fi ea depãºitã ? Dacã nu, cum poate fi în
continuare evitatã ?
 Într-adevãr, una dintre întrebãrile care
preocupã azi un mare numãr de oameni, grupuri
ºi instituþii, precum ºi unele categorii de specialiºti
în discipline circumscrise sociologiei ºi

VALORI ROMÂNEªTI REPUSE ÎN DREPTURILE LOR FIREªTI
timp în Spania, presa din aceastã þarã îl gãzduieºte
foarte puþin. Postul de radio Europa Liberã îi
refuzã categoric colaborarea. Oficialitãþile din
Germania, unde se retrage ulterior, nu vãd cu ochi
buni lupta lui împotriva coexistenþei paºnice, a
cãrei principalã beneficiarã, sub raport economic
ºi prin facilitãþile de aducere în þarã a etnicilor
germani din þãrile estice, este însãºi Germania.
Pamfil ªeicaru devine un mare izolat ºi singura
armã ce-i rãmâne este scrisul în sine ºi pentru
sine. Un scris care dobândeºte caracter
memorialistic ºi care, tocmai de aceea, prezintã
un remarcabil interes astãzi, pentru repunerea în
lumina lor realã a evenimentelor istorice din
ultimele ºase decenii. ªi chiar mai mult decât atât,
a tuturor valorilor culturale româneºti de la
începutul secolului 20, cãrora Pamfil ªeicaru le
rãmâne fidel pânã la sfârºitul vieþii lui.
Cea de-a treia comunicare, prezentatã în
plenul sesiunii ºtiinþifice, aparþine prof.univ.dr.
Cornel Popa ºi se intituleazã Praxiologia,
logica acþiunii ºi activitãþile umane. Ea a
început cu un avertisment pe care s-ar cuveni
sã-l aibã în vedere orice creaþie intelectualã:
dacã nu ne concentrãm ºi pe zidire de concept,
pe filosofie constructivã, nu vom mai avea cum
sã facem istorie a filosofei. ªi dacã prin
filosofie ridicãm probleme  avertizeazã mai
departe prof.univ.dr. Cornel Popa  sã nu uitãm
cã prin logicã rezolvãm probleme. Acest din
urmã adevãr a fost probat pe larg printr-o
comunicare interdisciplinarã de înaltã þinutã,
riguros sistematizatã, în care enunþurile îºi
gãseau corelativul logic într-o ilustraþie
elocventã. Magistrala analizã a show-urilor de
noapte, televizate cu mare pompã, dar
întemeiate, cel mai adesea, pe sofisme, s-a
încheiat, firesc, cu o concluzie memorabilã:
Logica, dacã o înveþi, te face puternic. Dacã
nu, cazi uºor în bãtaia puºtii altuia.
În continuare, sesiunea ºtiinþificã a cadrelor
didactice ºi studenþilor de la Facultatea de
Filosofie ºi Jurnalisticã s-a desfãºurat pe trei
secþiuni: Ontologie ºi istoria filosofiei (12
comunicãri), Epistemologie ºi logicã (7
comunicãri), Jurnalism ºi ºtiinþele comunicãrii
(19 comunicãri). La sfârºitul lucrãrilor am
solicitat moderatorilor fiecãreia dintre aceste
secþiuni principalele lor concluzii. Iatã-le:

psihologiei sociale este aceea care priveºte o crizã
actualã a comunicãrii. ªi în cadrul sesiunii noastre
de comunicãri a fost abordatã aceastã chestiune.
Concluziile nu sunt uºor de formulat, dar se
configureazã ideea cã nu asistãm la o crizã, cât
la anumite reconfigurãri ale practicilor
comunicaþionale. Unele se reorienteazã, altele se
nuanþeazã, dar au apãrut ºi se dezvoltã noi tehnici
ºi practici de comunicare, pe care le fac posibile
Noile Tehnologii ale Informãrii ºi Comunicãrii
(NTIC). Se ridicã noi generaþii, cu nevoi ºi
obiceiuri comunicaþionale specifice, cu noi
abilitãþi ºi competenþe în utilizarea computerului,
bazelor de date, Internet-ului. Sunt fenomene în
miºcare, care evolueazã rapid ºi care abia acum
încep sã fie cercetate din mers. Aºadar, nu
putem declara o stare de crizã, ci una de
transformãri, o veritabilã revoluþie ale cãrei efecte
încã nu ºi-au arãtat toate consecinþele.
La întrebãrile: Mi s-a pãrut mie sau în
comunicarea dumneavoastrã, ca, de altminteri, ºi
în unele din cele prezentate în secþiunea de
Epistemologie ºi logicã, pe care aþi condus-o, s-a
fãcut simþitã o anume idiosincrazie faþã de limbajul
metaforic utilizat astãzi ? Nu credeþi cã tocmai
sãrãcirea acestui limbaj conduce la perceperea
schematicã, adesea formalã a adevãrurilor
ºtiinþifice, fãrã substanþa lor umanã ?
Prof.univ.dr. Cornel Popa rãspunde: Sunt
împotriva nu a metaforelor propriu-zise, ci a celor
false, a celor nepotrivite ºi care deviazã
comunicarea, raþionamentul pe cãi lãturalnice, false
din punct de vedere logic. În acest sens m-am referit
la vorbãria goalã din unele top-show-uri. Rostul
logicii este sã apere valorile, sã apere adevãrul,
binele ºi frumosul, iar pentru aceasta trebuie sã-i
înveþe pe oameni cum sã gândeascã valid, corect,
ceea ce presupune implicit dezvãluirea tendinþelor
eronate, a tehnicilor de manipulare.
Cum fiecare enunþ din comunicãrile
prezente la recenta sesiune ºtiinþificã invitã în
continuare la dezbateri, cu completãri ºi adânciri
de idei, integrarea lor într-un nou volum de
Anale ale Universitãþii Spiru Haret, Seria
Filosofie, ni se pare cu atât mai necesarã cu cât
reuniunile ºtiinþifice interuniversitare din ce în
ce mai rar îºi fac simþitã prezenþa.

Adela DEAC

sãu de gânditor naþionalist incomod.
Prof.univ.dr. Gh.Al. Cazan face retrospectiva
receptãrii operei lui Vasile Conta, precizând cã
în regimul cãruia i se spune pe nedrept
comunist, integrala operei lui Conta nu a putut
apãrea, deºi gânditorul a fost materialist ºi ateu.
De peste 75 de ani n-au mai vãzut lumina
tiparului Poezia lui Conta, Cugetãrile sale,
Discursurile parlamentare, Încercãri de
metafizicã, Bazele metafizicii, lucrãrile lui din
domeniul dreptului civil. De ce  din august
1944 ºi pânã astãzi  n-a putut apãrea o ediþie
completã din opera lui Vasile Conta ? Drept
rãspuns, prof.univ.dr. Gheorghe Cazan
precizeazã cã între discursurile parlamentare ale
filosofului se aflã o celebrã intervenþie în
dezbaterile parlamentare din septembrie 1879,
cu privire la cererea imperativã a Congresului
de la Berlin, de modificare a articolului 7 din
Constituþia de la 1866 a României, referitor la
drepturile populaþiei evreieºti: Filosoful a rostit
cu acel prilej un amplu ºi bine întemeiat, din
punctul sãu de vedere, discurs, al cãrui
fundament îl constituie organicismul istoric cu
pandantul sãu, principiul naþionalitãþilor.
P.Carp, Maiorescu, europeniºtii timpului au
socotit discursul lui Conta ca expresie a
naþionalismului. Câþiva dintre ei l-au socotit,
pe filosoful de orientare liberalã, ca antisemit.
Paginile acelui discurs au fost folosite, cu
abilitãþi parºive, de cãtre stãpânii politici ai
editurilor perioadei comuniste pentru a refuza
ceea ce o culturã normalã ar fi fãcut-o. Iar
culpabilizarea lui Conta se perpetueazã ºi astãzi.
Pânã la eventuala resurecþie, profesorul
Gh.Al.Cazan precizeazã: va trebuie sã
recurgem la gesturi, cum este cel de faþã, care,
deºi cumva elementare, îºi au semnificaþia ºi
necesitatea lor. ªi-ntr-adevãr, autorul acestei
remarcabile comunicãri efectueazã o succintã,
dar profundã analizã a operei lui Vasile Conta,
cu evidenþierea valenþelor sale de pionierat ºi
de actualitate în gândirea filosoficã. Drept
elemente de referinþã în acest demers analitic,
profesorul Gh.Al.Cazan utilizeazã aprecierile lui
Eminescu, dintr-un articol-necrolog consacrat
lui Conta (25 aprilie 1882), ºi pe cele ale lui
Constantin Noica (din volumul Pagini despre
sufletul românesc), reuºind astfel corecta punere
în ecuaþie a creaþiei lui Vasile Conta.

conferit activitãþii deschideri ample, ºi un caracter
de anvergurã naþionalã. ªi dacã consemnãm
faptul cã alãturi de cadrele didactice cu experienþã
îndelungatã la catedrã, ca ºi în cercetare au
susþinut 24 comunicãri ºtiinþifice ºi cadre mai
tinere din facultate, avem dovada cã preocuparea

funcþionare ºi dezvoltare a învãþãmântului din
domeniul medicinei veterinare, confruntat de-a
lungul vremii cu obstrucþionãri dintre cele mai
absurde, aºa cum a fost subordonarea activitãþii
veterinare la diferite ministere  de Rãzboi, de
Interne, de Instrucþiuni Publice ºi Agriculturii,

Circumscrise preocupãrii asidue de a ajunge
la noi descoperiri, în domeniu, la dezvoltarea pe
alte planuri ale investigaþiilor ºtiinþifice
concluziile rezultate din aceste cercetãri,
comunicãrile purtând sugestivul generic
Contribuþii la ciclul evolutiv al nematodului
Trichinella spiralis  prezentate de profesorii
Sofia COMAN, T. COMAN, T. PETRUÞ,
Contribuþii la studiul incidenþei speciei
salmonelelor din carnea de pasãre  N.ªTEFAN,
Sergiu MEICA, Contribuþii la studiul sicidenþei
speciei E coli în lapte  Veronica GEORGESCU,
Vasilica SAVA, Contribuþii la studiul proprietãþilor fizico-chimice ale unor preparate din

carne  Bogdan UNGUREANU, S. MEICA 
au pus în evidenþã dimensiunile potenþialului de
cercetare ºtiinþificã al facultãþii.
Studiile comparative, evaluãrile unor metode
folosite în patologia unor afecþiuni sau definirea
stãrii de sãnãtate a animalelor din þara noastrã, în
raport cu cea realizatã în þãrile membre ale
Uniunii Europene în timpul încãrcãrii, transportului ºi înaintea sacrifãrii au fost de naturã sã
reflecte preocuparea pentru proiectarea acestor
investigaþii în actualitate. Ceea ce a conferit
sesiunii ºtiinþifice un plus de interes, de eficienþã.

Aceasta-i, în esenþã, filosofia abordãrii unei
asemenea teme, perceputã bine ºi ilustratã
convingãtor în cele 82 de comunicãri ºtiinþifice
prezentate de participanþii la sesiune în ºedinþa
plenarã ºi în cele 4 secþiuni, rezultatul unor
laborioase studii ºi investigaþii ºtiinþifice.
Ambianþa propice, asiguratã desfãºurãrii
eficiente a lucrãrilor sesiunii, a evaluãrii muncii
depuse pentru ca fiecare comunicare sã însemne
contribuþii remarcabile la identificarea acelor
factori cu impact preponderent în realizarea
dezvoltãrii durabile a economiei româneºti ºi
în menþinerea echilibrelor macroeconomice, a
consecinþelor apariþiei unor tendinþe de
dezechilibre în sfera macro sau microeconomiei
au conferit dezbaterilor un caracter interactiv.
În comunicarea Consolidarea relansãrii ºi
echilibrelor economiei româneºti profesorul
universitar doctor Constantin MECU a
demonstrat cu persuasiune cã principalele
echilibre realizate pânã acum sunt sustenabile,
operaþionale ºi unul din argumentele
indubitabile îl reprezintã ritmurile pozitive de
creºtere economicã  5,3% în anul 2001 ºi 7%
la producþia industrialã ºi 3,2% la agriculturã,
realizate în primele douã luni ale anului 2002.
Fie numai ºi prin prisma acestui indicator
relevant se poate aprecia cã a avut loc
relansarea creºterii economice, cã tendinþele
sunt ºi ele pozitive, în anul 1999 fiind depãºit
vârful sarcinii la datoria externã; acum nici
unul din echilibrele macroeconomice nu este
periclitat. Deci, relansarea ºi echilibrele
macroeconomice nu constituie un fenomen
efemer, hazardat, ci au fost proiectate pe calea
cea bunã, durabilã, dar ambele sunt încã
fragile. În viziunea prof. univ. dr. Constantin
MECU, paralel cu vechile dezechilibre se
contureazã însã dezechilibre noi în dezvoltarea
comerþului exterior, ameninþãri reale
constituind deficitul bugetar, rata inflaþiei º.a.
Concluzia ? Este totuºi una optimistã. Existã
potenþial teoretic, ca ºi o anumitã acþiune

prezentatã de cercetãtorul principal III, drd.
Gabriela-Cornelia OPRIªÃNESCU, a precizat
faptul cã secolul XXI a preluat o mare problemã
nerezolvatã de secolul anterior  eliminarea
presiunilor exercitate de cãtre om asupra
mediului înconjurãtor, omenirea cheltuind
pentru propria distrugere cca 700 miliarde de
dolari pe an, care ar putea fi transferate pentru
finanþarea activitãþilor constructive ecologice.
În concepþia profesorului universitar doctor
Mircea BOULESCU ºi a lectorului universitar
doctor Corneliu BÂRNEA, reflectatã amplu în
comunicarea Obiective ale auditãrii situaþiilor
financiare, dezvoltarea durabilã ºi menþinerea
echilibrelor macroeconomice vizeazã în mod
clar ºi echilibrele realizate în sfera
microeconomicã, adicã în întreprinderi. Fãrã
asigurarea unor asemenea echilibre, ºi la acest
nivel nu poate fi vorba despre relansare, nimic
neputând fi clãdit, construit durabil pe situaþii
financiare ale întreprinderilor incerte, precare.
Definind corelaþia cursului de schimb
valutar cu menþinerea echilibrelor macroeconomice, prof. univ. dr. Constantin MOISUC a
accentuat asupra condiþiilor în care cursul de
schimb valutar poate stimula sau frâna
exporturile, afecta într-un mod benefic sau,
dimpotrivã, influenþa negativ acordarea de
credite externe.
Echilibrarea schimburilor economice nu
înseamnã egalitatea încasãrilor ºi plãþilor cu
strãinãtatea. Înainte de toate, România are
nevoie de investiþii strãine de capital
semnificative. Pentru echilibrarea relaþiilor
externe, un factor foarte important îl reprezintã
convertibilitatea deplinã a monedei naþionale.
Un spaþiu larg în cadrul lucrãrilor sesiunii
ºtiinþifice a fost rezervat definirii rolului
metodelor ºi instrumentelor moderne de
conducere în funcþionarea performantã a
economiei româneºti, exigenþe realizate în
comunicãrile Metode ºi tehnici de segmentare
a pieþei, susþinutã de conf. univ. dr. Aurelian

Puncte de vedere inedite vizând tema propusã
spre dezbatere au fost exprimate în comunicarea
despre ipoteza pieþelor eficiente, despre condiþiile
realizãrii echilibrului pieþei de capital, tendinþele
recente în evoluþia preþului unei valori mobiliare,
susþinutã de prof. univ. dr. Victor STOICA ºi
asistent univ. drd. Eduard IONESCU.
Referindu-se la Ocuparea deplinã a
forþei de muncã  o provocare pentru
integrarea europeanã, conf. univ. dr. Ovidiu
Ioan NANEª a subliniat faptul cã, potrivit
statisticilor internaþionale, rata ºomajului se
menþine de mulþi ani ridicatã, numãrul
ºomerilor înregistraþi pe plan mondial,
respectiv, a persoanelor care nu muncesc, sunt
disponibile sã lucreze ºi cautã un loc de muncã
ar fi de cca 150 milioane persoane.
Efortul de a contribui la cunoaºterea ºi
aprofundarea unor noi domenii, a unor
tendinþe a fost evident în susþinerea multor
comunicãri ºtiinþifice, aºa cum au fost
lucrãrile prezentate de prof. univ. dr. Costea
MUNTEANU, care s-a referit la problema
soluþiei transnaþionale, sau cea susþinutã de
prof. univ. dr. Ioan GÂF-DEAC, care a
demonstrat rolul esenþial al tehnologiilor
informaþionale moderne în realizarea creºterii
economice durabile în România.
Spiritul exigent, critic, adesea chiar polemic,
al lucrãrilor sesiunii s-a detaºat cu pregnanþã,
în comunicarea susþinutã de conf. univ. dr.
Nedelea Chira PÃRÃLUÞÃ, de pildã, paradoxurile tranziþiei, starea de crizã prelungitã,
adâncirea decalajelor absolute ºi relative faþã
de þãrile membre ale U.E., cercul vicios al
economiei româneºti, fiind demonstrate cu
competenþã.
Dezbaterile desfãºurate în cadrul celor 4
secþiuni au întregit ºi amplificat registrul tematic
al lucrãrilor sesiunii ºtiinþifice, accentuându-i
caracterul interdisciplinar.

Poate mai mult ca în oricare alte facultãþi, la
Facultatea de Medicinã Veterinarã activitatea
de cercetare ºtiinþificã nu se poate desfãºura decât
într-o osmozã cu activitatea didacticã, potenþatã
permanent de exigenþele pregãtirii unor
profesioniºti de înaltã competenþã.
Aceastã particularitate, împreunã cu altele
care configureazã statutul activitãþii de cercetare
din cadrul Facultãþii de Medicinã Veterinarã au
fost remarcate cu pregnanþã în cuvântul rostit la
deschiderea lucrãrilor sesiunii ºtiinþifice de cãtre
prof. univ. dr. Toma COMAN, decanul acestei
facultãþi. Apreciind faptul cã anul acesta cadrele

didactice, precum ºi studenþii au beneficiat de
condiþii materiale mult mai bune, excelente chiar
pentru investigaþii ºtiinþifice, studii ºi
experimente, în mod firesc, ºi bilanþul pe care ºi
l-a propus sesiunea sã-l realizeze, pe lângã
schimbul de pãreri, dialogul interdisciplinar, este
mult mai consistent, reflectând efortul constant
de a pune în valoare moderna aparatura de
cercetare. Majoritatea lucrãrilor ºtiinþifice, mai
precis cele 63 prezentate de profesori au fost
elaborate împreunã cu profesori de la aceeaºi
facultate sau de la alte facultãþi sau cu cercetãtori
de la instituþii de cercetare de profil, ceea ce a

CONTRIBUÞII REMARCABILE
pentru a se realiza lucrul în echipã, un transfer
firesc de informaþii ºi rezultate ale unor
experimente existã realmente.
Implicarea studenþilor în fascinantul univers
al cercetãrii ºtiinþifice se realizeazã încã din
primii ani, vocaþia de cercetãtor, preocuparea
pentru a cunoaºte noutãþile apãrute în cele mai
diferite domenii ale medicinei veterinare fiind
cultivate, dezvoltate în cadrul unei structuri
special create, anume, cercurile ºtiinþifice ale
studenþilor. Deci nu este deloc întâmplãtoare
participarea lor cu comunicãri ºtiinþifice alãturi
de dascãlii care au supravegheat permanent acest
proces de implicare într-o activitate pasionalã,
cum au mãrturisit mulþi dintre studenþi.
Desfãºurate în cadrul a trei secþiuni, lucrãrile
Sesiunii ºtiinþifice din ºedinþa plenarã au fost
prefaþate de prezentarea, de cãtre prof. univ. dr.
V. POPA, în colaborare cu prof. univ. dr. T.
Coman a comunicãrii intitulate Un periplu
organizatoric ºi locativ în instrucþiunea medicalveterinarã din þara noastrã. De fapt, o fereastrã
deschisã spre cunoaºterea procesului de

sau starea locativã a acestuia  care, incredibil,
se desfãºura fie în infirmerii sau spitale, în
cazarme sau în ºcolile de Medicinã
Dar istoria profesiei medical - veterinare, se
remarcã în comunicarea prof. univ. dr.
H.RÃDUCÃNESCU, a evidenþiat aportul însemnat a unor personalitãþi notorii, cum a fost Ion ªt.
Furtunã care a avut importante contribuþii pe plan
organizatoric, legislativ, ºtiinþific ºi publicistic la
dezvoltarea medicinei veterinare din România.
Din comunicãrile prezentate a rezultat faptul
cã studiul ºi cercetãrile au fost efectuate, pe baza
planului de cercetare cuprinzând 14 teme, în
laboratoare ºi în Clinica veterinarã a facultãþii, în
ferme de pãsãri, de suine, pe loturi experimentale,
testele realizate punând în evidenþã rigoarea
ºtiinþificã, dar ºi efortul de a descoperi, formula
soluþii pentru creºterea performanþelor productive
la animale, influenþa substanþelor nutritive în
obþinerea acestora, efectul radiaþiilor laser, factori
de risc pentru sãnãtatea publicã, între care
bioacumularea unor metale.

Mihai IORDÃNESCU

Adela DEAC

20 mai 2002

pag.8

OPINIA NAÞIONALÃ 337

Cartea universitarã

la Editura Fundaþiei România de Mâine

Mircea Boulescu

Management financiar-contabil
Conceputã într-o manierã originalã, care îi
conferã un plus de atractivitate, mai ales sub raport
metodologic, lucrarea este de mare actualitate sub
aspectul conþinutului, al registrului tematic, fiind
indispensabilã pregãtirii viitorilor specialiºti, demersurilor consacrate creºterii calitãþii managementului financiar-contabil, a actului decizional.
Definind implicaþiile asigurãrii unui management
modern, eficient, autorul subliniazã contextul în
care se realizeazã acesta, oferind studenþilor de la
facultãþile cu profil economic ºi chiar specialiºtilor
o sintezã relevantã a condiþiilor în care îºi desfãºoarã activitatea agenþii economici, dar ºi o imagine clarã asupra problemelor complexe ale managementului financiar-contabil, de organizare ºi
conducere a activitãþii economico-financiare, de
contabilitate, de desfãºurare a controlului ºi auditului financiar. Sunt puse în evidenþã rolul informaþiilor contabile reale, operative ºi complexe, care
reprezintã tabloul de bord, suportul deciziilor
economice, financiare ºi gestionare, precum ºi
necesitatea asigurãrii corectitudinii, veridicitãþii
acestor informaþii, condiþiile în care ele îºi pot
pierde relevanþa, oportunitatea.
Cursul prezintã un veritabil statut al managerilor,
cu atribuþiile ºi responsabilitãþile ce le revin, al
contabililor, care trebuie sã devinã forþa ce promoveazã permanent performanþa, capabili sã anticipeze
ºi sã participe la gestionarea eficientã a resurselor
umane ºi materiale, contribuind la sporirea ºanselor
de competiþie a întreprinderii respective pe piaþa
internã ºi, în mod deosebit, pe piaþa externã.
Valoarea cãrþii este cu atât mai mare, cu cât
prezintã eforturile depuse pentru armonizarea
situaþiilor financiare cu Standardele Contabile
Internaþionale.

Marius Daniel Mareº,
Maria Andronie

Sisteme electronice de calcul
Cartea reprezintã punctul de pornire
într-un necesar ºi permanent studiu al
evoluþiei disciplinei. Un accent deosebit
este pus pe partea aplicativã, înfãþiºatã, în
cele mai multe cazuri, prin reprezentãri
grafice complexe, care urmãresc reliefarea
aspectelor structurale strict necesare unei
persoane avizate. Sunt tratate pe larg cele
douã elemente componente ale unui calculator, respectiv sistemul de echipamente ºi sistemul de programe. Informaþiile
privitoare la componenta hardware sunt
expuse structurat, utilizatorul putând identifica în mod precis fiecare dispozitiv periferic, iar prin prezentarea elementelor
constructive ºi a principiilor de funcþionare,
orice persoanã avizatã poate acþiona în
cunoºtinþã de cauzã pentru instalarea ºi
eventuala punere în funcþiune sau depanare
a perifericelor. Cursul îºi propune sã
prezinte o gamã cât mai largã de dispozitive
periferice, având în vedere extrema
diversitate a lor, dar ºi frecvenþa ridicatã
de utilizare. El se adreseazã, în primul rând,
studenþilor, dar ºi vechilor utilizatori, care
resimt tarele învãþãrii nesistematice ºi
utilizãrii dupã ureche a facilitãþilor oferite
de calculator.

Elena Doina Leonte

Perfecþionarea sistemelor
ºi metodelor de control asupra
impozitelor indirecte

Angela Popescu, Ovidiu-Ioan Naneº

Statisticã economicã

Relevând faptul cã sistemul fiscal naþional este un
ansamblu coerent ºi bine structurat de norme, însoþit
de mãsuri de control prin care sã se influenþeze
societatea ºi economia de o manierã corespunzãtoare
cerinþelor unei dezvoltãri durabile, autoarea pune în
evidenþã adevãrul cã acest sistem este, în fapt, un suport
real pentru gestionarea economiei. Caracterul sistemic
ºi sistematic al fiscalitãþii naþionale face posibil ºi
necesar controlul respectãrii reglementãrilor fiscale,
control imposibil de realizat în condiþiile unui pachet
amorf ºi static de norme fiscale.
Fiind structuratã într-un amplu registru tematic,
lucrarea vizeazã controlul fiscal, sistemul metodologic
de efectuare, cãile de perfecþionare a acestuia, controlul
contribuabililor mari, tratând elementele specifice ale
controlului impozitelor indirecte  taxa pe valoarea
adãugatã, accize, taxa asupra jocurilor de noroc. Sunt
riguros conturate obligaþiile ce revin plãtitorilor de taxe
ºi accize, dar ºi mãsurile de armonizare a controlului
impozitelor indirecte cu reglementãrile din Uniunea
Europeanã, cu instrumentele europene de luptã contra
fraudei vamale ºi nu numai. O mare actualitate prezintã
ºi capitolul care trateazã evaziunea fiscalã ca fenomen
specific tranziþiei la economia de piaþã, favorizatã de
un mediu financiar instabil, de o legislaþie incoerentã.
Studiile comparative pe þãri privind sistemul de
impozite indirecte în România ºi Uniunea Europeanã,
pe care lucrarea le pune la dispoziþia celor cãrora li se
adreseazã  specialiºti în domeniul economicofinanciar, studenþi de la facultãþile cu profil economic,
în primul rând,  reprezintã parametri, argumente ºi
tot atâtea concluzii pentru a putea evalua drumul pe
care România îl mai are de parcurs pentru integrarea
în structurile europene. Anexele ºi bogata bibliografie
întregesc registrul tematic, caracterul investigaþiei
conferind lucrãrii o valoare ºtiinþificã autenticã.

Lucrarea abordeazã teme specifice cu privire
la definiþii, metode ºi tehnici de analizã cantitativã a fenomenelor economice ºi sociale.
Obiectivul autorilor îl constituie furnizarea elementelor de bazã absolut necesare pregãtirii ºi
însuºirii cunoºtinþelor privind conþinutul, modul
de prezentare ºi calcul, analiza ºi interpretarea
indicatorilor care compun sistemul informaþional
statistic, la nivel micro ºi macroeconomic.
Structura cãrþii este axatã pe problematica
indicatorilor macroeconomici, de sintezã, a
metodelor ºi tehnicilor statistice de calcul al
rezultatelor activitãþii economice la nivelul
economiei naþionale ºi al ramurilor acesteia, pe
de o parte, iar pe de altã parte, un spaþiu amplu
este acordat indicatorilor statistici de rezultate
ºi de eficienþã, utilizaþi la nivelul firmelor din
diferite domenii de activitate  industrie, agriculturã, comerþ ºi alimentaþie publicã, comerþ exterior cu mãrfuri ºi servicii, construcþii, transporturi, turism, servicii, activitãþi bancare ºi tranzacþii imobiliare. În cadrul fiecãruia dintre cele
19 capitole ale lucrãrii sunt prezentaþi principalii
indicatori statistici, specificitatea acestora în raport cu domeniul de referinþã, modul de calcul,
de analizã ºi de interpretare a rezultatelor.
În ansamblu, cartea îºi propune sã ofere
studenþilor o bazã de cunoºtinþe necesare
instruirii ºi formãrii aptitudinilor de naturã sã le
permitã culegerea, prelucrarea ºi explicarea
informaþiei economice ºi sociale, care constituie
fundamentul înþelegerii ºi dezvoltãrii pregãtirii
ºi la alte discipline de studiu.

Ioan D. Chirescu, Victor Giuleanu

B.P. Hasdeu

Solfegii

Publicisticã

Arta muzicalã componisticã ºi de interpretare
se dezvoltã în mod impetuos, luând, pretutindeni
în lume, forme de manifestare din cele mai
complexe. Con-comitent, realizãri fãrã precedent,
atât pe plan internaþional, cât ºi la noi în þarã, se
înregistreazã în domeniul sãu ºtiinþific, prin
valoroase studii de exegezã ºi stilisticã muzicalã,
diverse tratate de specialitate, lucrãri de psihologia
ºi pedagogia artei, de istorie ºi esteticã etc.  toate
menite a apropia cât mai mult gândirea teoreticã,
în speþã muzicologia, de practica artisticã de creaþie
ºi interpretare.
În acest context, volumul de solfegii pus la
dispoziþia ºcolii muzicale româneºti este menit,
alãturi de cele existente, sã ajute în procesul de
formare a viitoarelor cadre de specialiºti ai
domeniului muzical.
Spre deosebire de lucrãrile similare deja
elaborate, cea de faþã propune un studiu combinat
teoretico-practic al solfegiului, însoþind fiecare
capitol de preocupãri  ºi uneori chiar exerciþiile
respective  de explicaþii succinte, cu scopul de a
se obþine conºtientizarea imediatã ºi permanentã,
pe tot parcursul volumului, a fenomenului studiat.
Pe plan melodic, lucrarea prezintã structuri ce
reflectã un spaþiu stilistic cât mai larg, începând
cu solfegiul tonal, procedându-se prin exerciþii
gradate ca dificultate: de la structurile tonale
diatonice, în organizãri intervalice conjuncte, pânã
la cele cromatice complexe. Se continuã apoi cu
studiul solfegiului modal, din care ºcoala muzicalã
româneascã ºi-a fãcut totdeauna o mândrie a sa,
ca reflectare a însãºi componisticii autohtone,
lucrarea încheindu-se cu studiul solfegiului de
facturã evoluatã, extra-tonal ºi atonal-serial.

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

Cãtãlin Ghinãraru

Viorica Moisuc

Elemente fundamentale
de economia informaþiei

Istoria relaþiilor internaþionale
pânã la mijlocul secolului al XX-lea

Cartea reprezintã o sintezã ºi o încercare de a
prezenta, mai ales, studenþilor economiºti, precum
ºi publicului larg, câteva noþiuni legate de cel mai
vechi ºi, totodatã, cel mai nou factor de producþie,
respectiv INFORMAÞIA.
Informaþia este ea însãºi esenþa umanului ºi a
activitãþilor sale ºi, de aceea, putem spune cã factorul
muncã nu este altceva decât o manifestare a
informaþiei. Fãrã informaþie, adicã fãrã cunoºtinþe,
indivizii nu ar putea acþiona în procesul muncii ºi nu
ar putea realiza bunuri ºi servicii. Mai mult decât atât,
inovarea ce stã la baza progresului umanitãþii nu
reprezintã altceva decât un continuu proces de
producere a informaþiei, a unei informaþii noi, din ce
în ce mai complexe ºi mai diverse. Cea de a doua
jumãtate a secolului trecut a cunoscut o adevãratã
explozie a informaþiei ºi, mai ales, a cunoscut apariþia
tehnologiilor proprii acestui factor de producþie.
Aceasta a condus la individualizarea informaþiei ca
factor de producþie ºi, o datã cu sfârºitul secolului
XX, la transformarea ei în principal factor de producþie. Aceste concepte fundamentale, precum ºi o
serie de noþiuni adiacente, cum ar fi impactul schimburilor comerciale ºi al tranzacþiilor în general asupra informaþiei, rolul competiþiei în dezvoltarea unei
economii ºi a unei societãþi bazate pe cunoaºtere,
adicã pe informaþii, ºi impactul acestora sunt tratate
în primele capitole ale cãrþii. Concomitent, sunt
detaliate ºi modalitãþile de cuantificare a informaþiei,
atât în forma sa economicã, cât ºi în forma sa de
manifestare tehnologicã.
Cartea conþine un numãr mare de studii de caz,
inclusiv prognoze ºi proiecþii de evoluþie a factorului
informaþie ºi a impactului acestuia asupra economiei româneºti.

Criteriul organizãrii materialului în carte este problematizarea istoriei relaþiilor internaþionale astfel
încât sã fie puse în luminã marile principii care au
guvernat evoluþia acestor relaþii în diferite epoci istorice. Astfel, principiul echilibrului puterilor ºi principiul compensaþiilor au marcat perioada de pânã la
primul rãzboi mondial ºi s-au manifestat prin politica
marilor imperii de împãrþiri ºi reîmpãrþiri de teritorii
pe seama statelor mai mici sau a naþiunilor aflate sub
dominaþie strãinã. Principiul naþionalitãþilor, care se
afirmã dupã Revoluþia Francezã din 1789, se confruntã
tot mai puternic cu legitimismul monarhic ºi politica
de compensaþii în secolul al XIX-lea ºi începutul
secolului al XX-lea; el se impune ca factor esenþial în
statuarea politico-teritorialã a lumii postbelice.
În primul deceniu postbelic, împãrþirea arbitrarã a
statelor în state cu interese generale (marile puteri) ºi
state cu interese limitate (micile puteri) s-a repercutat
din ce în ce mai negativ asupra asigurãrii pãcii ºi securitãþii în lume, ajungându-se la separarea securitãþii
marilor puteri de cea a securitãþii micilor state; diplomaþia
secretã, care intrã într-o perioadã de expansiune, este
instrumentul folosit aproape exclusiv în aranjamentele
dintre marile puteri pe seama terþilor. Cel de-al doilea
rãzboi mondial duce la ºtergerea de pe harta lumii a unui
lung ºir de state independente în Africa, Asia ºi Europa.
Înfrângerea Germaniei ºi dispariþia dictaturii naziste nu
s-au soldat cu organizarea lumii postbelice pe principii
de echitate, justiþie, democratizare a relaþiilor interstatale
în conformitate cu Carta Atlanticului: înþelegerile secrete
dintre marile puteri ale coaliþiei antihitleriste, confirmate
prin tratatele de pace de la Paris, s-au reflectat, printre
altele, în abandonarea Centrului ºi Estului Europei.
În acest context general, autoarea include România,
contribuþia adusã de þara noastrã la dezvoltarea
principiilor de pace, securitate, colaborare între state.

Ileana Scipione
Elena Potecea

Lengua española contemporánea.
Sintaxis de la oración compleja
(enunciados y oraciones)

Boli infecþioase ale animalelor. I

Lucrarea este prima parte a Cursului destinat
studenþilor care continuã sã aprofundeze gramatica limbii spaniole, dupã ce au abordat în primul
an morfologia flexivã, derivativã ºi a compunerii
cuvintelor, ca ºi unele aspecte ale morfo-sintaxei.
Aceastã importantã ramurã a gramaticii este
abordatã de autoare de pe poziþii nu în totalitate
despãrþite de gramatica tradiþionalã, dar plecând
de la conceptele de formã ºi funcþiune sintacticã.
Autoarea încearcã sã înregistreze fenomene
sintactice ale limbii spaniole din zilele noastre,
în constanta sa evoluþie (lucru posibil ºi datoritã
bogatei experienþe pe care o are în domeniul traducerii ºi al publicisticii), cu scopul de a-i familiariza
pe studenþi cu principiile fundamentale ale sintaxei frazei din spaniola modernã, abordând studiul teoretic al formelor ºi al valorilor sintactice.
Cursul evocã, explicã ºi comparã terminologia
pe care lingviºtii spanioli contemporani au adoptat-o
nu dupã lungi ezitãri. Din aceastã succesiune, autoarea a optat pentru acele concepte care sunt în mai
mare consonanþã cu cele adoptate de lingviºtii români,
ceea ce prezintã unele avantaje metodologice pentru
cei ce predau sintaxa limbii spaniole pentru români.
Fiind vorba de un curs universitar, autoarea
explicã în Introducere cã a optat, nu fãrã multe ezitãri,
pentru modelul didactic al cunoscutului lingvist
spaniol Leonardo Gómez Torrego, a cãrui metodologie ºi-a însuºit-o în majoritatea cazurilor. Acest
model i-a permis sã ordoneze în mod logic ºi unitar,
dupã criterii atât (uneori) semantice, cât ºi (mai ales)
sintactice, haosul faptelor lingvistice. Pentru
cunoaºterea cât mai profundã a tuturor acestor lucruri,
la dispoziþia studenþilor se aflã o bogatã Bibliografie.

Prin studiul disciplinei Boli infecþioase ale
animalelor, studenþii trebuie sã-ºi însuºeascã un
vast bagaj de cunoºtinþe de specialitate, care se
îmbogãþeºte într-un ritm extraordinar de alert. Din
acest motiv, cartea le oferã posibilitatea pregãtirii
dupã un curs restructurat, dar þinând cont de
progresele actuale în epidemiologia, diagnosticul,
supravegherea, prevenirea ºi com-baterea bolilor
infecþioase.
Datoritã marii viabilitãþi în evoluþia acestor
boli, dar ºi pentru cã numãrul lor este în continuã
creºtere, cei care studiazã sau se documenteazã
dupã acest manual vor putea sã beneficieze de
informaþii care sã-i ajute în activitatea de
specialitate.
Cartea cuprinde urmãtoarele capitole: Noþiuni
introductive; Bolile infecþioase comune mai
multor specii de animale, produse de bacterii;
Bolile infecþioase comune mai multor specii de
animale, produse de virusuri; Bolile produse de
micete; Boli infecþioase specifice sau întâlnite
mai frecvent la pãsãri; Bolile porcinelor.
Lucrarea este însoþitã de o amplã bibliografie,
cuprinzând lucrãri apãrute în þarã ºi în strãinãtate,
tabele, figuri etc.
Cursul se adreseazã în mod deosebit
studenþilor facultãþilor de Medicinã Veterinarã,
dar ºi specialiºtilor în domeniu, altor cititori
interesaþi.

