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Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

O iniþiativã beneficã
la Centrul de Limbi Strãine
 Convorbire cu doamna Christine Irvine-NIAKARIS,
director of Education la Uniunea Eleno-Americanã 

Fundaþia România de Mâine, Universitatea Spiru Haret în colaborare
cu Uniunea Eleno-Americanã ºi Institutul de Anglisticã a Universitãþii
din Michigan, organizeazã, în cadrul Centrului de Limbi Strãine, cursuri de pregãtire

la Bucureºti ºi Constanþa pentru însuºirea limbii engleze americane la nivel mediu ºi avansat.
Recent, s-a aflat la Bucureºti, doamna Christine Irvine-Niakaris, Director of Education
la Uniunea Eleno-Americanã, domnia sa având la sediul Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti întrevederi cu profesorii care vor fi selecþionaþi pentru realizarea acestor cursuri.
Amãnunte despre organizarea, conþinutul ºi durata cursului, despre pregãtirea
profesorilor care au fost selecþionaþi pentru þinerea acestor cursuri, în interviul pe care
doamna Christine Irvine-Niakaris a avut amabilitatea sã-l acorde tvRM.
C.T. Doamnã profesor, care este
scopul acestei pregãtiri pe care aþi fãcut-o
cu profesorii universitãþii noastre?
C.I.N.  Suntem în contact cu
Universitatea Spiru Haret de aproape un
an, cãutând împreunã modalitãþi de
cooperare, pe care sã le putem face în
pregãtirea profesorilor. Þelul nostru pentru
aceastã cooperare, pe care l-am convenit ºi
l-am hotãrât împreunã, este sã oferim
certificatele Universitãþii din Michigan,
cele pentru competenþã ºi profesionalism în
limba englezã, studenþilor din România de
la Universitatea Spiru Haret. Dar pentru
a face acest lucru, profesorii care predau în
programe de limba englezã trebuie sã fie
foarte bine informaþi despre condiþiile de
examinare de la Universitatea
din Michigan, ºi pentru
aceasta era nevoie sã existe un
curs de pregãtire asupra
materialelor ºi metodologiilor
necesare, pentru pregãtirea
studenþilor în vederea
susþinerii acestor examene.
Noi, Uniunea Eleno-Americanã din Grecia,
reprezentãm Universitatea din Michigan din
SUA de peste 30 de ani. Noi suntem cei care
oferim aceste examinãri pentru certificatele
respective ºi lucrãm îndeaproape cu ei,
pentru scopul de a pregãti materiale pentru
studenþi, pentru ca aceastã examinare sã aibã
loc. V-aþi putea întreba de ce acest examen
ºi certificat sunt foarte importante. Ei bine,
sunt foarte importante, cel puþin în Grecia,
iar eu sunt convinsã cã ºi în România vor fi
la fel de importante, pentru cã acest
certificat permite studenþilor sã aibã
atestarea oficialã, privitoare la nivelul limbii
engleze pe care o stãpânesc ºi asta e foarte
important dacã ei doresc sã studieze limba
englezã, sã obþinã o slujbã în companii
internaþionale din strãinãtate sau la filialele
acestora din România. Ei vor trebui sã aibã
un document care sã ateste nivelul lor de
cunoºtinþe în limba englezã ºi consider cã
obþinerea acestui certificat este un scop bine
motivat. Noi dorim ca acest certificat sã fie
dobândit pe baza unei pregãtiri foarte bune
a profesorilor, care trebuie sã fie, la rândul
lor, foarte bine instruiþi. Am lucrat cu un
grup de tineri profesori foarte inteligenþi ºi
cu o bunã pregãtire universitarã. Iatã de ce
sunt convinsã cã nu vor avea nici un fel de
dificultãþi în realizarea scopului comun pe
care ni l-am propus. Sunt foarte convinsã
cã vor face o treabã foarte bunã.
C.T.  Ce ne puteþi spune despre
materiile de studiu care se vor preda,
precum ºi despre materialele auxiliare

folosite (cãrþi, casete, video-casete,
discuri)?
C.I.N.  Noi suntem în mãsurã sã
punem la dispoziþie materiale pentru
deschiderea acestui curs, am adus mostre
pentru exemplificare, benzi-video care
conþin întrevederi, discuþii, cursuri pe care
profesorii noºtri le au în Grecia, despre
aceastã instruire pentru pregãtirea
studenþilor, pentru a se ridica la nivelul
examenului cu Universitatea din Michigan.
Avem, de asemenea, materiale pe care leam pregãtit, în mod special, pentru
studenþii care doresc sã participe la acest
examen; existã suficiente exemplare pe
care le putem pune la dispoziþie. Am adus
mostre care pot fi folosite încã de la
începutul cursurilor ºi vom
putea trimite cu foarte mare
uºurinþã ºi alte materiale,
pe care le considerãm
folositoare în pregãtirea
acestor examene. Din acest
punct de vedere, nu este
nici o problemã, avem tot
ceea ce este necesar pentru a fi pus
la dispoziþie.
C.T. 
Universitatea
ElenoAmericanã a ales drept partener în
România Universitatea Spiru Haret.
Alegerea dumneavoastrã se limiteazã
doar la obþinerea de cãtre tinerii români
a certificatului de cunoaºtere a limbii
engleze americane sau aveþi în vedere ºi
alte posibilitãþi de cooperare?
C.I.N.  Este pentru început un punct
de plecare. Vor fi posibilitãþi pentru viitor
ºi pentru instituþii care doresc sã predea ºi
limba englezã ca limbã strãinã, vor fi ºanse
de cooperare ºi în alte domenii, deoarece
am aflat cã existã posibilitatea aici ca lumea
sã vrea sã înveþe ºi limba greacã, drept o
limbã strãinã ºi pentru a spori cooperarea
dintre cele douã þãri ale noastre în domeniile
comercial, politic ºi aceasta este un început
bun. De asemenea, în privinþa pregãtirii
profesorilor ca scop în sine, pentru
obþinerea nivelului de master, existã
posibilitatea de instruire pentru cei care
doresc sã obþinã titlul de master în SUA ºi,
bineînþeles, este vorba ºi de învãþãmântul
la distanþã, domeniu cu care putem coopera
cu Universitatea Spiru Haret. Cred cã existã
ºi alte posibilitãþi, dar pentru început acesta
este domeniul principal cu care vom demara
cursurile. Vom avea grijã sã urmãrim ºi sã
sprijinim cu atenþie aceastã cooperare.
A consemnat
Corneliu TOADER, realizator TV.
(Continuare în pag. 2)
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Responsabilitãþi specifice
Din alocuþiunea domnului ION ILIESCU, PREªEDINTELE ROMÂNIEI,
la Conferinþa jubiliarã UNESCO-CEPES

Învãþãmântul superior în secolul XXI

Nu este pentru prima datã când sunt
prezent la activitãþi sau evenimente organizate
de UNESCO-CEPES. Împãrtãºim, sprijinim
ºi aplicãm, fiecare în modul sãu specific,
aceleaºi valori democratice ºi credem cu tãrie
în rolul benefic, fundamental pe care educaþia,
cultura ºi ºtiinþa îl joacã în bunãstarea tuturor
naþiunilor.
Dincolo de anumite evoluþii interne,
care ºi-au pus amprenta asupra societãþii
noastre, este cert cã România a manifestat,
de-a lungul timpului, o largã deschidere
spre problematica vieþii internaþionale ºi
s-a implicat în promovarea unor relaþii de
colaborare ºi prietenie cu alte state.
Înfiinþarea în 1972 a Centrului European
pentru Învãþãmânt Superior a reprezentat
un moment semnificativ în istoria
UNESCO, a contribuit la extinderea ariei
sale de preocupãri ºi la antrenarea statelor
din aceastã zonã a Europei în activitãþile
concrete la nivelul întregului continent.
În cei treizeci de ani care au trecut de
la înfiinþarea acestui Centru au survenit
modificãri esenþiale în istoria Europei: au
fost înlãturate regimurile totalitare ºi s-a
trecut la organizarea tuturor statelor pe
principii democratice; a fost abandonatã
împãrþirea continentului în blocuri militare
ostile ºi s-a pornit pe calea fãuririi unei
Europe unite; s-a renunþat la abordarea
problemelor învãþãmântului  pentru a ne
referi la acest domeniu specific  de pe
poziþii ideologice, punându-se în prim plan
valoarea ºi performanþa.
Tematica acestei conferinþe jubiliare
este semnificativã: Învãþãmântul superior
în secolul XXI: rolul ºi contribuþia la
progresul nostru comun. De aceea, mã voi
referi, succint, la câteva aspecte privind
acest domeniu prioritar în cadrul cãruia îºi
desfãºoarã activitatea UNESCO-CEPES.
Problemele ºi provocãrile cu care ne
confruntãm sunt mai presante ca oricând.
Diversificarea instituþionalã se extinde
rapid, pentru a include nu numai instituþii
tradiþionale, ci ºi universitãþi virtuale sau
corporatiste. Noile tehnologii ale
informaþiei ºi comunicãrii schimbã
modalitãþile ºi principiile de predare ºi
învãþare. Numãrul studenþilor este în
creºtere rapidã. Managementul universitar
devine tot mai antreprenorial pentru a
implica învãþãmântul superior în
dezvoltarea economicã prin parteneriate cu
industria în parcuri sau incubatoare
tehnologice.
În societatea cunoaºterii, care se
dezvoltã în prezent, universitãþile au o mare
responsabilitate. Ele trebuie sã se afirme ca
instanþe constructive, producãtoare de
cunoaºtere, dar ºi ca formatoare de cetãþeni
responsabili ºi competenþi.
Într-o perioadã a globalizãrii, a
accelerãrii ºi multiplicãrii schimbãrilor,
viitorul se proiecteazã strãlucitor pentru
mulþi, dar ºi ameninþãtor, cu nori ºi furtunã,
pentru alþii.
Cred cã nu este exagerat a spune cã
incertitudinea ºi complexitatea, ritmul rapid
al schimbãrilor ºi decalajele dintre naþiuni
sunt termeni definitorii ai zilelor noastre.
În aceste condiþii, acum, mai mult ca
niciodatã, trebuie sã oferim tinerei generaþii
un sistem clar de valori, sã educãm cetãþeni
responsabili, sã-i ajutãm pe cei tineri sã-ºi
înþeleagã rolul ºi locul în societatea
viitorului. ªi cine, dacã nu universitatea,
tradiþionala Alma Mater, este cea mai

potrivitã pentru a-ºi asuma asemenea
responsabilitãþi?
Universitatea are rolul decisiv în
educarea noilor generaþii de intelectuali,
de profesioniºti, generaþii care sã-ºi
doreascã ºi sã depunã eforturi pentru a
construi  în aceastã lume a cunoaºterii
fãrã frontiere, a competiþiei ºi a
dezvoltãrilor tehnologice fãrã precedent 
o societate armonioasã, în care calitatea
vieþii sã creascã. Experienþa vieþii
universitare devine indispensabilã pentru
ca fiecare individ sã poatã asimila valorile
culturii universale, sã poatã rãspunde
provocãrilor noului mileniu, dar în acelaºi
timp sã dispunã de aptitudinile ºi
competenþele necesare respectãrii ºi
împãrtãºirii valorilor locale, naþionale,
regionale ºi globale.
Iniþiativa Centrului UNESCO-CEPES
de a ne oferi astãzi ocazia de a reflecta
asupra viitorului învãþãmântului superior,
prin prisma unor experienþe ºi tendinþe
recente, globalizarea, expansiunea noilor
tehnologii sau a pieþei, comerþul universitar
sau, specific Europei, crearea unei Arii
Europene Unitare a Învãþãmântului
Superior, este binevenitã.
Prezenþa unor reprezentanþi de elitã ai
spaþiului academic internaþional, precum
ºi momentul ales, reprezintã motive în plus
pentru a aprecia organizarea acestei
conferinþe aici la Bucureºti....
Loialã valorilor ºi tradiþiilor sale,
România urmãreºte atent evoluþiile regionale
ºi internaþionale din toate domeniile, inclusiv
cele specifice educaþiei, ºi se afirmã ca
partener activ al celor angajaþi pe calea
transformãrilor globale actuale. Urmând
procedurile complexe ale integrãrii europene
ºi euro-atlantice, suntem deosebit de
interesaþi sã învãþãm din experienþele
pozitive ale altora, de a participa la rezolvarea
multiplelor probleme cu care ne confruntãm,
pentru a traversa astfel cât mai repede stadiile
preliminare ale tatonãrilor. Acesta este
spiritul în care sprijinim orice iniþiativã
menitã a dezvolta cooperarea europeanã,
inclusiv în domeniile educaþiei ºi culturii.
Pentru România, integrarea europeanã nu
este un scop în sine, ci o cale de a împãrtãºi
cu ºi mai multã profunzime cele mai
preþioase valori culturale europene. Din
totdeauna, acestea au servit la apropierea
popoarelor, la o mai bunã înþelegere
reciprocã, la preþuirea tezaurului spiritual ºi
material al fiecãrui popor în parte ºi al
umanitãþii în general. Existã vaste posibilitãþi
pentru o cooperare realã ºi fructuoasã, care
sã valorifice potenþialul specific al fiecãrui
popor. Credem cu tãrie în necesitatea de a
promova circulaþia valorilor culturale atât în
interiorul fiecãrei þãri în parte, cât ºi între
þãrile noastre.
Trãind într-o lume globalã, trebuie sã
extindem cooperarea noastrã transfrontalierã
ºi cu þãri de pe alte continente. În acest sens,
apreciez în mod deosebit iniþiativa
UNESCO-CEPES de a invita universitari din
Africa, America Latinã, din þãri ale Asiei ºi
ale lumii arabe, pentru cã numai astfel putem
stabili cele mai bune relaþii între dezvoltãrile
locale sau regionale ºi cele globale. Europa
a fost, dupã cum se ºtie, leagãnul
universitãþilor tradiþionale. De aici valorile
ºi instituþiile academice au iradiat în toate
zonele lumii, iar astãzi putem vorbi de
diversitatea sistemelor naþionale de
învãþãmânt superior, dar ºi de educaþie

superioarã fãrã frontiere, globalã sau
transnaþionalã. Ce raporturi se stabilesc între
aceste douã tipuri de dezvoltare a
învãþãmântului superior este încã o întrebare
la care trebuie sã gãsim rãspunsuri.
Valorile noului model european 
armonie, competitivitate, solidaritate,
coeziune, respect ºi toleranþã faþã de
diferenþe  sunt deja cultivate prin
educaþie. Suntem conºtienþi cã, pe mãsurã
ce Uniunea Europeanã devine tot mai
complexã, iar procesul globalizãrii tot mai
extins, societãþile ºi oamenii lor au nevoie
de accesul cât mai larg la beneficiile
globalizãrii, cum ar fi pieþe noi,
oportunitãþi extinse ºi o prosperitate realã,
generalizatã. Totodatã, tocmai într-un
astfel de context este nevoie de un sistem
de învãþãmânt în care calitatea serviciilor
ºi a profesionalizãrii sã deþinã locul central,
iar accesul cât mai neîngrãdit al tinerilor
sã fie într-adevãr extins.

NICOLAE
IORGA
reper
nemuritor
în afirmarea
principiilor
naþionale,
demnitãþii
româneºti,
tradiþiei
noastre
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Prin Legea nr. 137/2002, publicatã în
Monitorul Oficial nr. 215 din 28 martie
a.c., s-a statuat un nou cadru juridic pentru
accelerarea procesului de privatizare a
societãþilor comerciale la care statul sau o
autoritate a administraþiei publice locale este
acþionar sau asociat. Potrivit legii,
accelerarea privatizãrii are la bazã principii,
cum sunt: asigurarea transparenþei
procesului de privatizare; vânzarea la preþul
de piaþã rezultat din raportul dintre cerere
ºi ofertã, cu luarea în considerare a tuturor
elementelor ce alcãtuiesc oferta de
cumpãrare; asigurarea egalitãþii de
tratament între cumpãrãtori; aplicarea unor
programe de restructurare anterioarã
privatizãrii, cu accent pe externalizarea unor
activitãþi ºi/sau active, în special a activelor
cu caracter social; reconsiderarea datoriilor
societãþilor comerciale, în vederea sporirii
atractivitãþii ofertei de privatizare;
instituirea administrãrii speciale în perioada
de privatizare.
 Privatizarea trebuie sã genereze
dezvoltare economicã ºi protecþie
socialã, nu sãrãcie
Privatizarea, ca dimensiune esenþialã a
tranziþiei la economia de piaþã, este un proces
complex, care depinde de trei factori  voinþa
oamenilor, disponibilul de capital social ºi
menþinerea ºi dezvoltarea capacitãþii
productive eficiente social a acestuia.
Privatizarea nu este un scop în sine, dar
are un scop determinat  progresul
economico-social al fiecãrui cetãþean ºi, pe
aceastã bazã, al întregii societãþi. Privatizarea
este, deci, un mijloc de relansare economicã.

Fiecare cetãþean în parte ºi societatea
în ansamblu dispun de bogãþii imense, de
resurse calitativ superioare: inteligenþa,
competenþa, munca. Acestea sunt
resursele primordiale ale bogãþiei
personale ºi sociale, ale cetãþeanului ºi ale
þãrii cu o singurã condiþie, ºi anume, sã
se acþioneze efectiv, în mod civic, raþional
ºi eficient, sã fie orientate spre

Privatizarea, ca obiectiv esenþial al
reformei economice, trebuie astfel
acceleratã, încât sã nu scadã producþia, sã
nu se reducã nivelul de trai al cetãþenilor,
sã se previnã orice situaþii de tensiune
socialã. Privatizarea, în esenþa ei, trebuie
sã asigure echilibrul, privit în dinamicã,
dintre dezvoltarea economicã ºi protecþia
socialã. Proporþiile ºi ritmul privatizãrii

Accelerarea
privatizãrii
Prof.univ.dr. Mircea BOULESCU

satisfacerea cererii sociale, a condiþiilor
de progres economic ºi social.
Valorificarea superioarã a acestor resurse,
în condiþii de liniºte, respect, armonie ºi
protecþie socialã, dar ºi de concurenþã
loialã, face posibilã îmbogãþirea fiecãrui
cetãþean, apariþia ºi dezvoltarea a
milioane de proprietãþi particulare, a mii
de întreprinderi bazate pe proprietatea
particularã.
Calea esenþialã pentru acumularea de
capital, pe un fond de bunãstare generalã, de
îmbogãþire a oricãrui cetãþean al þãrii o
constituie respectarea cultului cinstei ºi al
muncii, al inteligenþei ºi competenþei puse în
acþiune prin iniþiativã liberã ºi concurenþã loialã.

trebuie astfel fundamentate ºi aplicate, încât
la acelaºi nivel de efort, de muncã, orice
cetãþean ºi societatea în ansamblu sã aibã
asigurat cel puþin acelaºi nivel de trai. Orice
scãdere, chiar temporarã, a acestui nivel, nu
este permisivã social. În aceastã relaþie ºi
în funcþie de acest echilibru, privatizarea
poate fi eficientã social.
Fãrã a efectua o analizã de detaliu a
procesului de privatizare ºi de accelerare a
privatizãrii, derulat dupã 1989 pânã în
prezent, reþinem, totuºi, cã, în fapt, acesta nu
a asigurat, în suficientã mãsurã, o eficienþã
ºi o protecþie socialã reale. Nivelul dezvoltãrii
economice ºi, în consecinþã, ºi al protecþiei
sociale, se situeazã la o scarã tot mai redusã.

În plus, procesul de privatizare este, în bunã
mãsurã, blocat ca urmare a faptului cã multe
societãþi comerciale cu capital majoritar de
stat au devenit neatractive pentru investitori.
S-a accentuat ºi se accentueazã sãrãcia.
La Forumul Naþional pentru Dezvoltare
Durabilã a Comunitãþilor Locale  calea cãtre
integrare UE, din 11 aprilie 2002, desfãºurat
la Miercurea-Ciuc, Preºedintele României, Ion
Iliescu, a atras atenþia cã în România, þarã care
dupã 1989 s-a confruntat cu ºocul sãrãciei,
satele româneºti trãiesc un fenomen de
pauperizare accentuatã, alãturi de oraºele
monoindustriale care tind sã devinã insule
de sãrãcie absolutã. Este relevantã de
menþionat aprecierea ºefului statului, potrivit
cãreia sunt de neconceput oaze de
prosperitate într-un deºert de sãrãcie.
ªocul sãrãciei cu care s-a confruntat
România dupã 1989 este exprimat, conform
celor arãtate de Preºedinte, în creºterea
dramaticã a numãrului celor care trãiesc sub
pragul sãrãciei, în scãderea speranþei de viaþã,
în extinderea catastroficã a unor boli
sociale ºi apariþia subnutriþiei cronice. La
noi, circa 25% dintre cetãþeni trãiesc cu mai
puþin de 2 dolari pe zi, ceea ce este echivalent
cu mai puþin decât 1 dolar pe zi pentru cei
din zonele calde ale planetei. Preºedintele
a subliniat ºi faptul cã statul, ca organizator
al coeziunii sociale, nu ºi-a îndeplinit
misiunea sa de bazã, atât din lipsa mijloacelor
financiare, instituþionale ºi legale, cât ºi din
incapacitatea clasei politice de a defini ºi
prezenta corect noul rol al statului în procesul
de dezvoltare economico-socialã.
(Continuare în pag. 6)
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O personalitate exemplarã
Prof. univ. dr. Ion Dodu BÃLAN

Personalitatea lui Vladimir Streinu se
înscrie prestigios în constelaþia iluºtrilor
critici din perioada interbelicã: genialul
G. Cãlinescu, eruditul Tudor Vianu,
acidul, intransigentul ºi bunul sãu prieten
ªerban Cioculescu, harnicul ºi talentatul
Pompiliu Constantinescu, Dimitrie
Popovici, Ion Breazu, Edgar Papu, Ion
Chinezul ºi alþi câþiva.
Am avut fericirea sã-l cunosc
nemijlocit pe Vladimir Streinu nu doar
din cãrþile lui atât de originale, de
fascinante prin fineþea ideilor ºi a
expresiei sau prin cãrþile altora despre
el, nu doar din documente seci ºi neutre,
care oricât de importante, n-ar fi putut
exprima în toatã profunzimea o viaþã atât
de distinsã ºi de exemplarã. L-am
cunoscut pe om în carne ºi oase, cum
zice românul sau cum scria marele
filosof spaniol Unamuno  l-am cunoscut
ca pe un ilustru colaborator la revista
Luceafãrul, unde, ca ºef al secþiei de
criticã, i-am încredinþat împreunã cu
conducerea publicaþiei, fireºte, rubrica
Distingo, în care aborda cu fineþe ºi
originalitate uimitoare pentru acele
vremi, probleme dintre cele mai diverse
ale literaturii româneºti ºi universale.
I-am cunoscut nemijlocit vasta culturã,
talentul ºi priceperea în cadrul unui
colectiv, condus de Tudor Vianu în
vederea alcãtuirii Dicþionarului limbii
poetice a lui Eminescu, apãrut în 1968.
L-am cunoscut din lungi discuþii sincere,
elevate, curajoase, în ciuda anilor de
detenþie pe care-i suferise. Era un spirit
clasic, parcã din clasicitatea Greciei
antice, de o rarã frumuseþe fizicã ºi
moralã. Deºi a dat mult vieþii noastre
spirituale prin cronicile ºi eseurile
publicate în reviste precum: Sburãtorul
lui Eugen Lovinescu, Cetatea literarã a
lui Camil Petrescu, Gândirea lui
Nichifor Crainic, Revista Fundaþiilor
Regale, Revista de istorie ºi teorie
literarã, condusã de G. Cãlinescu,
Luceafãrul ºi altele, precum Kalende
(1928-1929 ºi 1943- 1944) sau prin
monografia despre Calistrat Hogaº, prin

contribuþia la Istoria literaturii redactatã
în colaborare cu ª. Cioculescu ºi
T. Vianu, prin excelentele eseuri despre
Maiorescu, Odobescu, Coºbuc, Arghezi,
Blaga, Ion Barbu, Matei Caragiale,
M. Sorescu, D.R. Popescu.

În aceastã personalitate complexã a
mai sãlãºluit, însã, ºi un editor cu o
concepþie modernã, receptivã la nou ºi
înnoire ºi atotcuprinzãtoare faþã de
culturã, faþã de raportul dintre cultura
naþionalã ºi cea universalã, un patriot
care ºi-a iubit neamul, cu argumente
logice printr-o înþelegere nuanþatã a

Vladimir
Streinu
Centenar
Vladimir Streinu, pseudonimul literar
al lui Nicolae Iordache, s-a nãscut la 23
mai 1902 în comuna Teiu din judeþul
Argeº, ca fiu al boiernaºului ªtefan
Iordache ºi al Neacºãi Leanca, nãscutã
Dumitraºcu
Creaþia liricã delicatã ºi plinã de
rafinatã sensibilitate, Vladimir Streinu
ºi-a strâns-o în volumul Ritm imanent.
Activitatea didacticã ºi-a desfãºurat-o ca
profesor de francezã la licee din Gãieºti,
Piteºti, Bucureºti ºi, pentru puþinã vreme,
la Facultatea de Litere din Capitalã, unde
ºi-a aflat sfârºitul la 27 noiembrie 1970.
Vladimir Streinu a fost ºi un traducãtor
inspirat ºi competent din Marcel Proust
ºi Shakespeare ºi un dascãl eminent care
a oficiat la catedrã ca la un altar, cu un
remarcabil devotament ºi spirit de jertfã.
Sã ne amintim cã în seara zilei când ochii
lui luminoºi apuneau pentru totdeauna,
ecourile glasului sãu solemn mai rãsunau
încã în Amfiteatrul Odobescu, unde
spre amiazã îºi þinuse ultimul curs.

marilor sale capacitãþi creatoare. În
calitatea sa de editor am avut fericirea
de a colabora mai mult ºi mai sistematic
cu Vladimir Streinu, cãci mi-a revenit
mie, nevrednicul, onoarea ºi bucuria de
a-l numi (nu fãrã insistenþe ºi eforturi,
deoarece fãcuse închisoare politicã),
director al Editurii Univers. E timpul
sã spunem cã lui Vladimir Streinu ºi nu
altor directori care s-au preocupat mai
mult de peºcheº, îi datorãm un puternic
ºi sistematic impact cu cultura
universalã, cu aproape tot ce s-a creat
de valoare în critica ºi teoria literarã.
Cunoscãtor temeinic al culturilor
apusene, Streinu a propus planuri
cuprinzãtoare de traduceri, a iniþiat
acþiuni editoriale pentru cunoaºterea
literaturii române în strãinãtate ºi a
stãruit, ca nimeni altul, pentru
publicarea, la Editura Univers, a
scriitorilor români din strãinãtate. Era
convins cã nimeni, pe nici un criteriu
extraestetic n-are voie sã îndepãrteze, sã

ignore, valorile reale ale culturii noastre
naþionale. Aceste douã memorii inedite,
de fapt, douã exegeze condensate asupra
a douã personalitãþi de marcã ale culturii
româneºti, obligate sã trãiascã în
strãinãtate: Alexandru Busuioceanu ºi
George Uscãtescu, sunt o mãrturie de
necontestat despre activitatea de editor
ºi luptãtor pentru toate valorile culturii
naþionale, desfãºuratã, în admiraþia
noastrã, de Vladimir Streinu.
În afirmarea acestei idei, Vladimir
Streinu a manifestat un curaj deosebit,
alimentat ºi de faptul cã superiorii sãi
ierarhici pe linie administrativã îl tratau
ca pe un incontestabil ºef spiritual,
rafinatul critic bucurându-se de stima
întregului sistem editorial din perioada
directoratului sãu la Editura Univers,
unde a lãsat deschis un rodnic front de
lucru, idei creatoare ºi propuneri
concrete pentru planurile editoriale cu
care s-au împãunat urmaºii sãi puºi pe
chilipiruri. De la Vladimir Streinu ne-au
rãmas douã prezentãri de scriitori
români, trãitori în exil, în Spania:
Alexandru Busuioceanu ºi George
Uscãtescu, autori de lucrãri importante,
de referinþã. Prezentãrile au fost scrise
ºi semnate olograf de marele critic. Ele
însoþeau memoriul prin care Vladimir
Streinu solicita dreptul de a publica
opera celor doi intelectuali, în Editura
Univers, pe care o conducea.
Era în noiembrie 1970, când Vladimir
Streinu mi se adresa în calitatea mea de
responsabil în C.C.E.S. cu sistemul
editorial, cunoscând sincera preþuire pe
care o aveam faþã de el.
Mã întreb dacã vreunul din curajoºii
noºtri opozanþi de mai târziu s-au gândit
vreodatã la un asemenea gest, ºi ar fi putut
cu prisosinþã cãci aveau cel mai larg
acces, ºi rubrici fixe, în presa literarã.
Nu-mi amintesc sã fi fost vreunul!
De aceea, evoc, plin de veneraþie, actul
moral, intelectual ºi curajos-patriotic al
admirabilului critic, istoric literar, poet ºi
eseist de la Argeº, Vladimir Streinu, cu
care am colaborat excelent cu o stimã
reciprocã. Îl evoc acum când de la
naºterea sa se împlinesc o sutã de ani.

Extrase din referatele întocmite de Vladimir Streinu în anul 1970 în favoarea
reintegrãrii în cultura noastrã naþionalã a unor valori româneºti din Occident
ALEXANDRU
BUSUIOCEANU
În 1942 e numit profesor de istoria
literaturii ºi culturii române la
Universitatea din Madrid, unde va
depune o susþinutã ºi prestigioasã
activitate ce va duce la introducerea
acestei discipline în ºapte universitãþi
spaniole. Înfiinþeazã ºi conduce (19421945) Institutul român de culturã de la
Madrid ºi, pe lângã cursurile de la
Universitate, desfãºoarã o bogatã
activitate literarã (a asigurat mulþi ani
rubrica Ideea la cunoscuta revistã Insula,
condusã de Enrique Canito ºi de marele
poet Viceinte Aleixandre), fãcându-se
cunoscut ºi printr-o teorie modernã a
poeziei, înregistratã de istoriile literare
spaniole. Întreprinde cercetãri interesante
asupra mitului geto-dac în vechea culturã
spaniolã, asupra relaþiilor istorice ºi
literare româno-spaniole (Descoperã de
pildã pe inspiratoarea românã a marelui
poet romantic spaniol Juan Valera,
reconstituind din documente inedite un
cenaclu literar parizian din secolul XIX).
Continuã a scrie, de asemeni, despre
istoria artei spaniole, despre arta
contemporanã ºi despre arta româ-neascã
modernã. Se afirmã în acelaºi timp ca
poet original în limba spaniolã. Se
sfârºeºte din viaþã la Madrid la 23 martie
1961. Nu avem date asupra incidenþelor
politice ale activitãþii sale de dupã 1942,
atitudinea sa faþã de regimul nostru de
democraþie popularã pare sã fi fost de
simplã rezervã.
Poet ºi eseist cu o fizionomie
personalã, ocupând un loc important în
istoria literarã a deceniilor interbelice, Al.

(Continuare din pag. 1)
C.T.  Aþi anticipat urmãtoarea mea
întrebare. Când va începe acest curs ºi
când se vor depune cererile?
C.I.N.  Cursul de pregãtire pentru
limba englezã va debuta la începutul lunii
octombrie; pentru moment, pregãtirile
sunt deja fãcute, iar programul de limbã
englezã va avea loc, la sediul Universitãþii
Spiru Haret. De aceea am ºi þinut cursurile
de pregãtire cu profesorii dumneavoastrã.
Studenþii de la Spiru Haret ºi din alte
pãrþi, interesaþi sã înveþe englezã ºi sã
obþinã certificate de atestare de la una din
cele mai prestigioase universitãþi din
SUA, care este Universitatea din
Michigan, una din cele mai bune din SUA,
vor putea sã se înscrie la acest program
ºi apoi vor avea o pregãtire specialã în
vederea acestui examen pe care îl vor
putea susþine în luna mai a anului viitor,
deci, va fi un timp suficient ca sã se
pregãteascã foarte bine. Durata va fi

Busuioceanu a fost în acelaºi timp primul
istoric ºi critic de artã român, în domeniul
artei moderne, cu o formaþie solidã
universitarã de specialitate ºi cu o concepþie
modernã a metodei de o vastã erudiþie ºi de
o pãtrunzãtoare putere de interpretare la care,
desigur, a contribuit aleasa sa culturã literarã
ºi filosoficã. Orizonturile culturale ºi estetice
pe care viziunea sa istoricã ºi criticã le putea
deschide sunt desigur mai apropiate de
fundamentele moderne ale disciplinei istoriei
artei decât cele pe care le putea oferi
concepþia mai empiricã ºi la origini diletantã
a lui G. Oprescu, a cãrui rivalitate pare a fi
contribuit la limitarea activitãþii de istorie de
artã a lui Busuioceanu, ca ºi a acþiunii lui.
Lucrãri din prima perioadã de activitate a lui
Busuioceanu, ca cea despre marele pictor
roman Pietro Cavallini, studiu de pionierat
în materie, conteazã pânã azi în literatura de
specialitate, ºi un istoric ca V.N. Lazarev o
citeazã pe larg ºi-i adoptã unele puncte de
vedere din lucrarea sa Originele Renaºterii
italiene (vol.1, p. 212-214 etc.)
Editarea unei culegeri cât mai complete
a studiilor, eseurilor ºi articolelor despre
artã ale lui Busuioceanu se impune pentru
reconstituirea fidelã a tradiþiei unei
discipline încã tinere cum e la noi istoria
artei, a contribuþiei fundamentale, în mod
arbitrar încã ignorate, a unuia din puþinii
sãi meºteri. Reactualizarea ei va însemna
o substanþialã îmbogãþire a patrimoniului
moºtenirii noastre culturale.

GEORGE USCÃTESCU
Câteva titluri din opera sa: El problema
de Europa (1949); Rumania: pueblo,
historia, cultura (1951); De Maquiavelo
a la razón de Estado (1951); Europa

aproximativ cea a unui an universitar.
Cursurile vor începe la 1 oc-tombrie 2002,
iar studenþii vor trebui sã pãstreze
contactul cu Universitatea Spiru Haret din
Bucureºti, pentru a ºti cum sã afle care
sunt detaliile privitoare la curs. Eu sunt
convinsã cã vor fi
foarte mulþu-miþi
pentru cã se vor
îndrepta cãtre un
domeniu foarte clar,
cãtre o þintã pe care
doresc sã o atingã, ºi
anume, acest certificat foarte prestigios
de nivel de cunoºtinþe de limbã englezã.

ausente (1953); Relaciones culturales
hispano-rumanas (1952); Rebelion de las
minorias(1955); Juan Battista vico y el
mundo historico (1956); Constantin
Brâncuºi (1958); Teoria y negación de la
historia (1958); La mort de lEurope?
(1957); Escatologia e Historia (1959);
Nuevos retratos contemporaneos (1959);
Hombres y realidases de nuestro tiempo
(1961); Profetas de Europa (1962); Vico
ed altre guide (1962); Tiempo de Ulises
(1963); Utopia y plenitud historica
(1963); Seneca, nuestro contemporaneo
(1965); Aventura de la libertad (1966);
Fronteras del silencio (1967); Tempo de
utopia (1967); Noul itinerar (1968);
Teatro occidental contemporaneo (1968);
El teatro e le sue ombre (1968); Nemesis
y libertad (1968); Proceso al humanismo
(1968); Erasmo (1969); Maquiavelo y
la pasion del poder(1969); Le Antinomie
della Libertà (1970); Thanatos (1970).
În acelaºi timp, George Uscãtescu este
directorul revistei ºi al editurii Destin 
în limba românã  de la Madrid.
Locuind la Madrid, de aproape treizeci
de ani, George Uscãtescu nu s-a simþit
niciodatã înstrãinat de þara în care s-a
nãscut. El nu a sprijinit nici una din
grupãrile politice ale aºazisului exil
românesc, nu a calomniat ºi nu a atacat în
nici o împrejurare þara ºi noua orânduire
socialã. Evoluþia ºi dezvoltarea culturii
noastre din ultimele decenii, succesele ei
(ºi, în mod cert, realizãrile noastre din toate
domeniile de viaþã) au determinat desigur
atitudinea deosebitã în totul de a
cunoscuþilor denigratori de profesie. Ca
dovadã despre aceasta, în 1968, el a venit
de douã ori în þarã, stabilind o serie de

contacte cu scriitori ºi oameni de culturã,
între care unii (Zoe Dumitrescu
Buºulenga, Mihnea Gheorghiu etc.) i-au
fost colegi de universitate.
Revenirea sa în þarã a provocat o vie
inimiciþie printre cei rupþi de patrie,
care s-au dedat adesea la ameninþãri ºi
injurii. Nimic nu este întâmplãtor ºi mai
ales inexplicabil, dacã ne gândim cã în
toþi aceºti ani, în ceea ce priveºte cultura
românã, a fost un propagator al ei, cu
scopul de a impune în ierarhia valorilor
spirituale europene. Vezi studiile sale
ample ºi competente dedicate lui Mihail
Eminescu, George Enescu, Constatin
Brâncuºi, Lucian Blaga, precum ºi artei
populare româneºti.
Reintegrarea în cultura noastrã
naþionalã a unor valori româneºti din afara
graniþelor  idee pe care am susþinut-o în
diverse împrejurãri  nu poate ignora, din
motivele de mai sus, numele lui George
Uscãtescu. Aceastã culturã, în care am
reintegrat, valorificând, trecutul nostru
spiritual, este îndeajuns de maturã, de
pregãtitã ºi de capabilã sã recepteze aceste
valori, bineînþeles, cu discernãmântul
critic deja ilustrat. Pentru cã nefolosirea
acestora pentru noi, ca ºi în alte trecute
circumstanþe, înseamnã folosire
împotriva noastrã. George Uscãtescu,
prin atitudinea sa, prin operã, prin
activitatea desfãºuratã pe parcursul
întregii sale vieþi, meritã sã fie luat în
consideraþia noastrã editorialã. Propunem
aºadar sã se traducã ºi sã se editeze cartea
sa închinatã lui Erasmo.

pentru cã fiecare are nevoie sã fie un
vorbitor ºi o persoanã care scrie fluent în
aceastã limbã. Nu este suficient doar sã
ºtii sã vorbeºti limba englezã, trebuie sã
ºtii sã ºi scrii bine în aceastã limbã ºi sã

bilitatea sã foloseascã acest nivel de
examinare pentru perfecþionare. Dar
primul nivel de examinare va fi folosit ºi
de alþi studenþi de la alte facultãþi care nu
studiazã în mod deosebit limba englezã.
Este pentru cei care
studiazã, de exemplu,
medicina, ingineria.
Toþi aceºti oameni au
nevoie, evident, de
cunoºtinþe de limbã
englezã. Pentru meseria în care lucreazã ei
trebuie sã comunice,
sã scrie, sã citeascã
materiale, bibliografii,
deci trebuie sã fie buni profesioniºti.

8 noiembrie 1970

Vladimir STREINU

O iniþiativã beneficã

la Centrul de Limbi Strãine
al Universitãþii Spiru Haret

C.T.  Nivelul de cunoºtinþe de limbã
englezã este numai pentru filologie sau
ºi pentru alte limbaje: economie, presã?
C.I.N.  Sunt douã nivele de limbã
englezã. Va fi un nivel intermediar, care
este axat pe cunoºtinþele de limbã englezã
în contactele de fiecare zi, scris ºi citit,

înþelegi exact ce se spune. În afarã de
acest nivel intermediar, va fi o a doua
treaptã de examinare care este un nivel
mai înalt de profesionalism în limba
englezã ºi acesta va fi dedicat studenþilor
care sunt în postura de a fi absolvit
Universitatea Spiru Haret ºi pentru cei
care au absolvit Facultatea de Limbã ºi
Literaturã Englezã. Ei vor avea posi-

C.T.  Din acest punct de vedere este
necesar sã existe o diplomã universitarã
prealabilã obþinutã de cãtre cei care
frecventeazã cursul?
C.I.N.  Nu este nevoie. Acest
certificat este un certificat de cunoºtinþe
de limbã ºi el acoperã niºte necesitãþi clare

La Salonul naþional de carte  Constanþa

Profesorii noºtri
ºi cãrþile lor
Conf. univ. dr. Mircea MIHALEVSCHI,
ºef al Catedrei de limbi ºi literaturi romanice

În a doua jumãtate a lunii septembrie a avut
loc pe þãrmul vechiului Pont Euxin un
prestigios eveniment cultural. Festivalul
internaþional Inter arma silent musae cu
participarea a numeroase personalitãþi din
lumea literelor de peste hotare ºi din þarã. În
aceeaºi perioadã (cum vom vedea coincidenþa
n-a fost întâmplãtoare) Universitatea Ovidius
din Constanþa a gãzduit o manifestare culturalã
de prim rang, atât prin concepþie, cât ºi prin
participare ºi performanþe: Prima ediþie a
Salonului naþional de carte  Constanþa.
Au participat 45 de edituri, au avut loc 40
de lansãri de carte. Ceea ce distinge acest salon
este desfãºurarea în paralel a unor mese rotunde
care au avut loc într-o formã deosebitã de cea
tradiþionalã (târgurile de pânã acum ne-au
obiºnuit cu dezbateri scurte desfãºurate adesea
într-un cadru impropriu pe teme de circumstanþã  legate strâns de lansãrile de carte ale
zilei) ºi anume: un dialog amplu ºi bine
structurat între editori, autori, reprezentanþi ai
criticii ºi personalitãþi culturale, printre care
numeroºi universitari, dialog legat de o tematicã judicios aleasã, privind devenirea actualã
a literei tipãrite.
Astfel, într-un cadru de þinutã academincã
au avut loc timp de trei dimineþi succesive, în
sala de consiliu a Universitãþii, mese rotunde
pe urmãtoarele teme:
 Culturã ºi globalizare;
 Text ºi imagine în cultura contemporanã;
 Conceptul de identitate culturalã românã.
La dezbateri au participat cu intervenþii
semnificative: profesoara Adina Ciugureanu
(reîntoarsã dintr-un stagiu în Statele Unite unde
ºi-a finalizat recentul volum: The Boomerang
Effect  Ed. Ex Ponto), prof.univ.dr. Rodica
Mihãilã (Universitatea din Bucureºti, director
al Institutului de studii de Americanisticã), prof.
univ. dr. Sorin Alexandrescu  Universitatea
din Amsterdam ºi profesor asociat la Facultatea
de Litere a Universitãþii din Bucureºti, ºi grupul
de cercetãtori reuniþi sub sigla C.E.S.I., condus
de domnia sa, prof.univ.dr. Paul Miclãu,
scriitorii Vasile Gavrilescu ºi ªtefan Coroman,
lect.dr. Ileana Marin ºi lect. I. Magiru de la
Universitatea Ovidius, George Constantin ºi
Marian Nencescu de la Editura Ministerului de
Interne (editurã care a participat la mesele
rotunde cu doi reprezentanþi care au surprins
plãcut prin preocuparea  aº îndrãzni sã spun
patrioticã  pentru fenomenul cultural naþional)
ºi subsemnatul.
Dezbaterile au fost pasionante ºi revelatoare în lãmurirea unor puncte de vedere de
mare interes cultural. La timpul respectiv, presa
a relatat pe larg despre aceste dezbateri.
Salonul naþional de carte de la Constanþa a
constituit o remarcabilã reuºitã. La fel de
semnificative sunt ºi momentele de înaltã þinutã
realizate cu ocazia lansãrii de carte.
Reþinem din aceastã perspectivã cel puþin
trei evenimente editoriale care au prilejuit clipe
de rarã elevaþie culturalã.
Primul îl constituie lansarea volumului de
sonete în limba francezã ale profesorului
(Universitatea Spiru Haret) Paul Miclãu:
Racines Ecloses, Edit. Ex Ponto. Personalitate
eminentã a francofoniei (timp de aproape 10
ani preºedinte al Comisiei Europene a
profesorilor universitari de limbã francezã),
decorat cu înalta distincþie francezã Les Palmes
Académiques (Légion dHonneur), profesorul
Miclãu este, dupã cum se ºtie, titular al cursului
de istorie a literaturii franceze (sec. XX) de la
Universitatea Spiru Haret din Bucureºti.
Succesul de care s-a bucurat lansarea volumului sãu confirmã din nou, dacã mai era nevoie,
prestigiul Universitãþii noastre. Pe de altã parte,
publicarea unui volum de versuri într-o limbã
strãinã este un lux pe care puþine edituri din þãri
cu disponibilitãþi economice incomparabil mai
largi ºi le pot permite. Este vorba aici de un punct
de onoare al editurii Ex Ponto din Constanþa (ºi
cum vom vedea, nu singurul).

în privinþa nivelului ºi standardului de
cunoºtinþe de limbã englezã, iar ei se
pregãtesc pentru a avea acest certificat,
dupã examinare, în funcþie de nivelul de
cunoºtinþe pe care îl au. Fie cã acceptã
primul nivel de examinare, fie cã acceptã
nivelul de cunoºtinþe filologice, dacã au
studiile respective ºi doresc sã-ºi
perfecþioneze cunoºtinþele mai departe,
pentru un nivel mai înalt. Dar acest
certificat poate fi dobândit, ºi mulþi
studenþi în þara mea, în Grecia l-au
obþinut, deºi este destul de dificil, cãci de
el este nevoie pentru atestarea cunoºtinþelor ºi foarte mulþi studenþi au nevoie
de acest certificat la primul nivel de
cunoºtinþe, pentru cã studiind într-un
domeniu, într-o meserie unde acorzi
foarte mult timp studiului individual, ai
nevoie de cunoº-tinþe în limba englezã ºi
ai nevoie în acest timp de comunicare cu
cei care sunt în domeniu ºi în profesiunea
ta. Acest lucru este important, deci examinarea pentru certificat este, la rândul ei,
foarte importantã.

Un al doilea moment cultural care a marcat
puternic pe toþi participanþii cu un fior de
emoþie colectivã a fost lansarea volumului
Antologie de folclor românesc, semnat de
Dumitru Blajinu, cel mai de seamã slujitor
basarabean al artei muzicale naþionale, cum
îl numeºte poetul Grigore Vieru, prezent ºi
domnia sa la Salonul din Constanþa. Dumitru
Blajinu a închinat, în condiþii deosebit de
vitrege (mergând, în perioada în care Moldova
sovieticã fãcea parte din U.R.S.S., pânã la
privarea de libertate), decenii întregi culegerii,
înregistrãrii ºi catalogãrii unui numãr uriaº de
creaþii muzicale, populare de pe teritoriul
vechii Moldove istorice. Rezultatul: un
adevãrat monument editorial cuprinzând peste
1.000 de piese muzicale catalogate ºi înregistrate.
Cum spuneam, aceastã lansare de carte a
prilejuit momente de înãlþare ºi emoþie
colectivã. Majoritatea participanþilor la Salonul
cãrþii au ascultat, reuniþi în curtea  patio  a
universitãþii versurile lui Grigore Vieru ocazionate de eveniment.
În sfârºit, al treilea moment deosebit al
Salonului l-a constituit lansarea cãrþii Mortul
care trebuie a scriitorului George Semprun,
tradus de Dinu Flãmând ºi publicat la Editura
Dacia  Cluj-Napoca.
Întâlnirea cu participanþii la Festivalul
Internaþional a depãºit cu mult simplul caracter
festiv. Personal, am avut onoarea sã-l reîntâlnesc pe scriitorul Alain Robbe-Grillet
cãruia, cu ocazia vizitei sale la Bucureºti în
urmã cu peste 30 de ani, îi adresasem câteva
întrebãri. I-am spus: Domnule Robbe-Grillet,
în urmã cu 30 de ani vã consideram o expresie
a avangardei literare; astãzi la cursurile mele
vã prezint ca pe un clasic. Privirea ºi gesturile
scriitorului, care afiºase pânã atunci un aer
oarecum obosit, blazat, s-au înviorat ºi s-au
animat surprinzãtor. Mi-a spus cu energie: Sã
ºtiþi cã ºi acum am rãmas în avangardã. Aþi citit
ultima mea carte? Este o reluare a Gumelor
dintr-o perspectivã actualã. Discuþia care a
urmat, scurtã din cauza restricþiilor impuse de
program (se trecea la îmbarcarea în maºini
pentru reîntoarcerea la Neptun) a fost foarte
animatã. Îmi voi permite aici o scurtã
parantezã. Am participat în luna iulie din
aceastã varã la lucrãrile Congresului Federaþiei
Internaþionale a Cercetãtorilor de Teatru de la
Amsterdam. Am avut cinstea ca, prin mine,
Universitatea Spiru Haret sã fie unica
universitate din România participantã la acest
for prestigios. În cursul dezbaterilor ce au urmat
comunicãrii mele despre actualitatea Noului
Teatru Francez (mi s-a pus întrebarea despre
raportul dintre aceastã dramaturgie ºi tendinþele
actuale ale teatrului etichetat ca post-modern
ºi chiar post-postmodern).
Am reamintit cu aceastã ocazie rãspunsul
dat de Albert Einstein unei întrebãri adresate
de Charlie Chapplin, rãspuns reþinut ca foarte
semnificativ în memoriile ilustrului cineast:
C.C.:  Teoria dumneavoastrã constituie o
rãsturnare a fizicii lui Newton?
A.E.:  Dimpotrivã, ea constituie o extensie
a acesteia.
Maniera astfel sugeratã de raportare la
relaþia tradiþie-inovaþie a fost comentatã cu
interes la Amsterdam. Or, tocmai pe acest teren
s-a plasat scurta discuþie cu Alain RobbeGrillet. Scriitorul s-a oferit sã-mi trimitã recenta
carte, iar eu i-am oferit în schimb cartea mea
Le renouvellement du discours littéraire au
XX ème siècle, publicatã recent la Editura
Fundaþiei România de Mâine, volum în care
un subcapitol important este consacrat Noului
Roman ºi, în primul rând lui A.R.-G. Am vãzut
cã l-a impresionat faptul cã predau la o
universitate care îºi publicã la editura proprie
cãrþi în limba francezã.
Evenimentul cultural a depãºit aºteptãrile,
efectul întrecând larg suma aritmeticã a
momentelor menþionate. O asemenea eficacitate este realizabilã prin reunirea concertatã
a unor condiþii, dar ºi cu aportul energiei ºi
entuziasmului factorului uman. Un inevitabil
cuvânt de laudã în acest sens celui care a fost
motorul ºi sufletul acþiunii de anvergurã de la
Constanþa: profesorul Ioan Popiºteanu, director
al Bibliotecii Universitare Ovidius ºi, totodatã,
director al Editurii Ex Ponto; la fel, ºi celui
care a sprijinit cu rarã însufleþire moral ºi
material aceastã reuºitã: preºedintele
Consiliului Judeþean Constanþa, domnul Stelian
Duþu. La fel ºi altor numeroase personalitãþi,
printre care remarcãm pe ºeful Catedrei de
Teologie a Universitãþii Ovidius, Prea-Sfinþia
Sa Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului.
Universitatea Spiru Haret continuã sã-ºi
justifice bine-meritatul prestigiu deja câºtigat.
O confirmã faptul cã doi profesori de la
universitatea noastrã au fost invitaþi nominal
sã participe la lucrãri. O mai confirmã faptul
foarte semnificativ al lansãrii de cãtre editura
gazdã a volumului complet de sonete în limba
francezã semnat de profesorul Paul Miclãu. ªi
chiar ºi modestul fapt cã subsemnatului i s-a
încredinþat conducerea dezbaterilor unei mese
rotunde la care au participat numeroase
personalitãþi din mai multe centre culturale ºi
universitare din þarã.
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Cine ºi de ce l-a venerat,
cine ºi de ce l-a denigrat
Valeriu RÂPEANU
Ce anume raþiuni au fãcut sã oprim primul
volum al cãrþii noastre N. Iorga 1940-1947
(Editura Gramar), cercetare dedicatã destinului
postum al operei marelui savant situatã între
douã date care semnificã cea dintâi asasinarea
fizicã ºi cea de-a doua asasinarea moralã, cea
dintâi realizatã de extremismul de dreapta, cea
de-a doua de extremismul de stânga  la finele
anului 1943 ºi nu la 23 august 1944? Adicã sã
aducem înaintea cititorilor din toate generaþiile
pagini care nu s-au bucurat de rãspândirea
meritatã datoritã publicãrii lor în reviste
ºtiinþifice cu un tiraj extrem de limitat sau a unor
ziare care n-au mai fost cercetate ºi puþine, foarte
puþine fiind retipãrite de autorii lor pânã în
momentul în care la 23 august 1944, viaþa
României avea sã cunoascã o schimbare bruscã,
spectaculoasã, nu de la o zi la alta, ci într-o dupãamiazã. Schimbare la prima vedere salutarã, care
pãrea sã deschidã cãile cãtre tot ceea ce
democraþia poate aduce ca binefacere în viaþa
societãþii ºi a indivizilor. Bineînþeles clipele de
euforie au fost brusc retezate, cedând locul
îngrijorãrilor, neliniºtii, spaimelor, toate
justificate, care se abãteau asupra întregii
populaþii, iar bucuria spontan revãrsatã pe strãzi,
dupã ce þara luase cunoºtinþã de proclamaþia
Regelui Mihai I, avea sã se dovedeascã a nu fi
decât un foc de paie. Dar chiar în aceste
împrejurãri, când interdicþiile, epurãrile,
arestãrile, procesele au început sã se desfãºoare
într-o progresie geometricã  deºi vecina noastrã
de la Rãsãrit, prin reprezentanþii ei autorizaþi ºi
oficiali considerau cã ritmul este cât se poate de
lent, fãcând din aceasta un cap de acuzare celor
douã guverne conduse de generalul Constantin
Sãnãtescu ºi de cel prezidat de generalul adjutant
Nicolae Rãdescu  faptele culturale nu s-au
supus instantaneu radicalitãþii mãsurilor luate
de autoritãþi, ci au continuat sã opunã o rezistenþã
nu o datã invers proporþionalã cu mijloacele din
ce în ce mai reduse de a o afirma ºi cu strãºniciile
cenzurii. Din pãcate, în ultimii doisprezece ani,
la noi s-au pus în evidenþã, în primul rând, ºi cu
o insistenþã zgomotoasã, cedãrile, trãdãrile,
actele de obedienþã lãsând impresia  falsã  cã
intelectualitatea noastrã a comis un act de felonie
colectivã, supunându-se spontan noii orânduiri.
De aceea a trebuit sã treacã un deceniu, de
la 22 decembrie 1990, - incredibil!  pânã când
sã aparã un volum din editorialele lui N.
Carandino din ziarul Dreptatea între septembrie
1944  iunie 1947, expresia cea mai înaltã a
rezistenþei anticomuniste pe plan ziaristic, de
aceea nici astãzi nu avem imaginea integralã a
colaborãrii lui ªerban Cioculescu ºi Vladimir
Streinu, la acelaºi ziar, începând din februarie
1947. Studierea ºi publicarea operei lui N. Iorga
în acest rãstimp se înscriu în cadrul aceleiaºi
dialectici: continuitate ºi rupturã. Continuitate
cu miºcarea intelectualã care s-a afirmat
începând din 15 mai 1941, data sesiunii
comemorative solemne a Academiei Române,
dedicatã lui N. Iorga. Sesiune ce curma prima
interdicþie inauguratã la 6 septembrie 1940 de
regimul Ion Antonescu  Horia Sima, timp în
care asupra savantului s-a organizat o adevãratã
ofensivã ce urmãrea eliminarea lui din viaþa
publicã ºi intelectualã a României ºi  paralel 
desemnarea lui ca instigatorul moral al crimelor
împotriva Gãrzii de fier, inclusiv de uciderea
lui Corneliu Zelea Codreanu. Disecþia unui
cãlãu îºi intitula I.P. Prundeni articolul împotriva
lui N. Iorga, apãrut în Porunca Vremii, marþi 10
septembrie 1940, urmat o zi mai târziu de cel
intitulat Eºti necinstit sufleteºte, semnat de
C.Noica, cuvintele respective fiind citate din
scrisoarea insultãtoare pe care Corneliu Zelea
Codreanu a trimis-o lui N. Iorga în ziua de 20
martie 1938, în urma cãreia va fi trimis în
judecatã. Ofensivã prin care s-a urmãrit tenace
crearea în jurul numelui lui N. Iorga a unei
vinovãþii (nu o datã presa legionarã publica
fotografia reprezentându-l pe N. Iorga împreunã
cu Armand Cãlinescu) nu colaterale, ci
fundamentale faþã de miºcarea legionarã. Ceea
ce avea sã-ºi dea din plin roadele în noaptea de
27/28 noiembrie 1940, când este asasinat cu
complicitatea autoritãþilor statului, în frunte cu
generalul Ion Antonescu. Datori în faþa acestei
canonade sã ia minime mãsuri de protecþie,
savantul a fost lãsat singur în calea unei rãzbunãri
certe. Iar dupã asasinare, a urmat pe tot parcursul
celor douã luni pânã la rebeliunea legionarã o
adâncã tãcere pe care, într-o curajoasã scrisoare
trimisã în ziua de 4 ianuarie 1941 generalului
Ion Antonescu, Iuliu Maniu o denunþã, cerând
atât pentru fostul sãu adversar N. Iorga, cât ºi
pentru prietenul sãu politic Virgil Madgearu,
posibilitatea ca morþi fiind numele lor sã fie
pomenit în presã, pe mãsura locului avut în
societatea româneascã. Fãrã rezultat.
Amintita sesiune solemnã a Academiei
Române, la care a participat Regele Mihai
I, avea sã constituie începutul destinului
postum al operei lui N. Iorga. Preºedintele
Academiei Române era, în 1941, C.
Rãdulescu-Motru, cel care în dupã-amiaza
zilei de 29 noiembrie 1940 organiza singura
manifestare publicã în memoria celui
dispãrut, iar secretar general, istoricul Al.
Lapedatu, care a pãstrat o vie amintire lui
N. Iorga. Acum, în mai 1941, elogiul
Academic va fi rostit de Nicolae Bãnescu,
cel care înainte ºi dupã 23 august 1944, cât
i-a fost îngãduitã prezenþa în viaþa
intelectualã a României, a publicat pagini
vibrante ºi substanþiale despre N. Iorga.
ªedinþa din 15 mai 1941, transmisã la
postul nostru de Radio ºi larg reflectatã pe
prima paginã a principalelor cotidiene
româneºti, avea sã aducã în ziarele ºi revistele
noastre un numãr de articole semnate de I.
Simionescu, Perpessicius, Pamfil ªeicaru,
Emanoil Ciomac, N. Batzaria.
De atunci, prin studii ºtiinþifice de mare
amploare, acest curent s-a amplificat nu numai
numeric, cât mai ales calitativ prin studiile unor
savanþi care aveau sã marcheze o cotiturã
fundamentalã în înþelegerea operei lui N. Iorga,
a unora din dimensiunile sale. Nu vom putea
cita aici toate studiile esenþiale apãrute în
împrejurãrile celor douã dictaturi de dreapta ºi
de stânga. Dar nici nu vom putea omite pe cele
semnate de Gheorghe I. Brãtianu, în primul rând
discursul sãu de recepþie la Academia Românã,
în care a elogiat personalitatea celui pe care în
mod firesc l-a urmat, Mihai Berza (istoric al
Evului Mediu, ºtiinþa ºi metoda istoricã), iar dupã
23 august 1944, elementul de continuitate se

manifestã prin studii de anvergurã ºtiinþificã precum cel al lui Mihai Berza, N. Iorga moralist,
D.M. Pippidi (istoric al Antichitãþii ºi o operã
ineditã istoriologia), Tudor Vianu (valori
stilistice), ca ºi capitolul din volumul
Spiritualitãþi româneºti de Ion Zamfirescu, N.
Bãnescu (legate de ideea naþionalã ºi de
libertatea popoarelor). Cu aceste studii  ºi nu
numai  studierea operei lui N. Iorga începea sã
se structureze pe fãgaºele unei aprecieri
obiective, dintr-o perspectivã istoricã, filosoficã
ºi literarã de o mare profunzime. Cea mai mare
parte a acestor studii au apãrut în publicaþiile
Institutului de Istorie Universalã N. Iorga care
din 6 decembrie 1941, când ºi-a reînceput
activitatea, pânã la sfârºitul anului 1947, când
activitatea i-a fost interzisã, a reprezentat un
adevãrat laborator de studiere ºi tipãrire a operei
lui N. Iorga. Acum apar primele elemente de
discontinuitate: pânã la 23 august 1944. Institutul
a tipãrit trei volume din opera savantului
Conferinþe ºi prelegeri, Oameni reprezentativi în purtarea rãzboaielor ºi cea de-a treia
ediþie a volumului Generalitãþi asupra
studiilor istorice, îmbogãþitã faþã de precedenta
apãrutã în 1932. Dupã aceastã ultimã ediþie
(îngrijitã ca ºi precedentele de Liliana, fiica lui
N. Iorga, devenitã la 6 decembrie 1943, Liliana
Pippidi), timp de 21 de ani nici o tipãriturã din
opera lui N. Iorga n-a mai apãrut în România.
Interzicerea operei lui N. Iorga dupã 23 august
1944 s-a desfãºurat pe douã tãrâmuri:
imposibilitatea tipãririi operelor sale, ceea ce a
fãcut ca Istoriologia umanã, fragmentele
ultimei cãrþi scrise de Nicolae Iorga, culese ºi
orânduite, cu tot aparatul critic necesar, prin grija
dnei ºi dlui Pippidi, trimisã în fine la tipar,
dupã cum spunea Gheorghe I. Brãtianu, datoritã
unui fond special pus la dispoziþie de Ministerul
Educaþiei, sã fie, pur ºi simplu topitã ºi sã aparã
dupã ... douãzeci ºi unu de ani.
N. Iorga, Materiale pentru o istoriologie
umanã, fragmente inedite publicate de Liliana
N. Iorga , cuvânt înainte de D.M.Pippidi, Editura
Academiei 1968. Istoricul Andrei Pippidi
posedã coperta cãrþii topite în 1947. De la proiect
pânã la materializarea primei ediþii de N. Iorga,
apãrutã în 1965 - Pagini alese ESPLA,
alcãtuitã ºi îngrijitã de Mihai Berza, conform
documentelor publicate de Pavel Þugui, au trecut
... ºapte ani. Am fost bucuros cã ultimul referat
care a hotãrât trimiterea cãrþii la tipar mi-a fost
solicitat de colegii de la Editura amintitã, care
au luptat din greu pentru a materializa acest
proiect. Ceea ce s-a întâmplat însã cu Materiale
pentru o Istoriologie umanã mi se pare a fi
concludent. Fondul alocat tipãririi cãrþii
provenea de la Ministerul Educaþiei al cãrui
titular era ªtefan Voitec, social-democrat, care
mai pãstra respect pentru numele ºi opera lui N.
Iorga. Forþe mai puternice au împiedicat ºi ca
acest gest sã se materializeze. A doua dimensiune
este reprezentatã de interzicerea cãrþilor lui N.
Iorga în cadrul acþiunii mai largi, desfãºurate din
1945, de epurare din circuitul public, inclusiv al
bibliotecilor, a cãrþilor apãrute în România de
la 1 ianuarie 1917, pânã la 23 august 1944, cu
caracter legionar, fascist, hitlerist, ºovinist, nazist
sau pasagii dãunãtoare bunelor relaþii ale
României cu Naþiunile Unite. Pe aceste liste
retipãrite în atât de utilul volum Gândirea
interzisã. Scrieri cenzurate. România
1945-1989 (coordonator ºtiinþific prof. univ.
Paul Caravia, Editura Enciclopedicã 2000), se
aflã practic 200 de titluri din opera lui N. Iorga
care n-aveau dreptul de circulaþie publicã ºi nu
puteau sã fie consultate nici în biblioteci. Deþinea
un trist record în ceea ce priveºte numãrul
operelor interzise. Chiar raportate la cantitatea
volumelor tipãrite în timpul vieþii lui.
Mai trebuie sã adãugãm ºi un alt fapt
recent fãcut public de istoricul P.S.
Nãsturel, ºi anume, iniþiativa lui Victor
Papacostea care, dupã 1944, a avut iniþiativa,
ca director al Institutului de Balcanologie,
sã traducã Istoria Imperiului Otoman.
Iniþiativa a rãmas, de asemenea, în fazã de
proiect, deºi tatãl domnului P.S. Nãsturel
tradusese multe pagini.
În consecinþã, vom spune cã tipãrirea ºi
studierea operei lui N. Iorga între 1940 1947
este semnificativã pentru structurile româneºti
din acea vreme, pentru lupta dusã pânã în
ultimul moment, deºi forþele aflate în joc erau
de mãrimi ºi puteri disproporþionate.
Vorbind de Institutul de Istorie Universalã
N. Iorga ºi de tipãriturile sale putem spune,
fãrã nici o exagerare, cã acest for ºtiinþific de
sub conducerea lui Gheorghe I. Brãtianu a
reprezentat una din citadelele rezistenþei
ºtiinþifice împotriva comunismului pânã când,
prin mãsuri administrative abuzive, activitatea
i-a fost sugrumatã. ªi aceasta, deºi restricþii de
tot felul îi îngrãdeau activitatea, despre ele
vorbind cu demnitate ºi curaj Gheorghe I.
Brãtianu în dãrile de seamã amintite. Astfel,
Revista Istoricã, anul 1943, în condiþiile
rãzboiului care începea sã nu ne mai fie deloc
favorabil, tipãreºte totuºi douã numere
însumând 324 pagini În anul 1945, se poate
tipãri unul singur cu aproape 270 pagini, iar în
anul 1946 tot un singur numãr în 195 pagini.
Înainte de 1944, Gheorghe I. Brãtianu a tipãrit
sub egida Institutului broºura N. Iorga apãrãtor
al drepturilor româneºti ºi în prima parte a
anului 1944, Nicolae Iorga. Trei cuvântãri.
Dupã 1945, numele sãu n-a mai apãrut, chiar
ºi volumul Tradiþia istoricã despre întemeierea
statelor româneºti purtând aceastã datã nefiind
 practic  difuzat.
ªi tot în paginile Revistei Istorice, ianuarie
 decembrie 1946, profesorul M. Berza dãdea o
replicã fermã istoricului maghiar Ladislas
Makkai, care în Revue LHistoire Comparée,
Etudes Hongroises, 1943, publicase studiul
Lhistoriographie roumaine dans les dernières
dezaines dannées, cea mai mare parte fiind
dedicatã lui N. Iorga (zece din treizeci ºi cinci
fãrã sã adiþionãm numeroase alte referinþe mai
lungi sau mai scurte în restul textului).
Numãrul Revistei Istorice apãrut în 1947
reprezintã prin riposta lui Mihai Berza o demnã
afirmare a valorilor naþionale într-un moment în
care acestea erau înjosite, iar propagarea lor
devenise o culpã. Reproºul esenþial  spune M.
Berza  pe care dl Makkai îl aduce lui Nicolae
Iorga  vina primordialã din care derivã toate
celelalte  este acela de a se fi pus au service
des ambitions nationales (p. 473). În realitate,
dacã dl Makkai ºi-ar da osteneala de a folosi
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reper nemuritor
în afirmarea principiilor
naþionale, demnitãþii
româneºti, tradiþiei
noastre
cuvintele într-un chip mai propriu, ar trebui sã
admitã cã opera lui Iorga a fost în serviciul
nevoilor adânci ale neamului sãu, de unitate, de
libertate, de creaþiune organicã legatã de un trecut
care trebuia cunoscut cât mai adânc ºi nu a unor
ambiþii naþionale. Cu spirit metodic M.Berza
aratã ce idei pe care istoricul maghiar le atribuie
lui N. Iorga nu-i aparþin savantului, ci sunt fie
fraze rupte din context, fie interpretãri personale
strãine de litera ºi spiritul operei sale. Ca în
încheiere sã afirme: ªtiinþa istoricã din zilele
noastre se îndreaptã tot mai stãruitor pe drumul
deschis de aceastã concepþie, socotitã de domnia
sa doar un mélange étrange des idées du
nationalisme romantique du XIX-a siècle et des
tendances modernes de lhistoriographie
allemande. ªi tocmai pentru cã concepþia
istoricã a lui Nicolae Iorga începe abia acum sã
fie actualã, socotim prematur rãsufletul de
uºurare cu care dl Makkai îºi încheia articolul:
La mort tragique de Iorga vient de terminer cette
epoque de lhistoriographie roumaine (p. 504).
Moartea lui Nicolae Iorga nu a terminat nimic:
spiritul lui dãinuieºte încã. Din fericire.
Asemenea afirmaþii veneau în netã
contradicþie cu spiritul vremii, cu ceea ce
se pregãtea ºi se înfãptuia pe tãrâmul
demolãrii ºi interzicerii valorilor naþionale,
a tot ceea ce þinea de specificul românesc.
Dacã planul cercetãrii ºtiinþifice a fost în
pofida condiþiilor vitrege cumulate  de la
cenzurã la lipsurile economice care ºi ele erau
folosite tot pentru exercitarea unor interdicþii
deghizate  bogat, în plan calitativ, sã ne
întrebãm acum care a fost în aceºti ani
atitudinea ziariºtilor, incluzând în aceastã
categorie ºi pe intelectualii care fãceau

publicisticã. S-au scris între 1941-1947 un
mare numãr de articole dedicate lui N. Iorga
în paginile ziarelor ºi revistelor noastre. Unele
convenþionale, vehiculând locuri comune.
Dar nu acestea prevaleazã ºi cele semnate
pânã în 1944 de Pamfil ªeicaru care în
articolul O falsã istorie a literaturii române
îi imputã lui G. Cãlinescu minimalizarea lui
N. Iorga readus la ... trei pagini, în timp ce
criticul G. Cãlinescu aflã ºase pagini libere
pentru a vorbi despre G. Cãlinescu. Iar dupã
ce dã câteva citate din Cãlinescu despre N.
Iorga, spune cã se opreºte dintr-o fireascã
decenþã. Sã relevãm ºi faptul cã paginile
ziarului Curentul au fost larg deschise
reflectãrii manifestãrilor legate de memoria
lui Iorga. Douã reviste Vremea (anul XIII, nr.
695, duminicã 15 iunie 1941) ºi Familia (nr.
77, seria IV, nr. 11-12 noiembrie-decembrie
1942) au închinat numere omagiale lui N.
Iorga, unind semnãturi importante ale
timpului. Dupã 23 august 1944 numele lui
N. Iorga apare cu insistenþã mai ales în anii
1944-1945 ºi mai rar în 1946-1947, fãrã sã
disparã în acel ultim an. Dacã înainte de 23
august 1944 nu se vorbea în articolele de ziar
despre împrejurãrile morþii lui N. Iorga,
asemenea articole vor prevala dupã 23 august.
Era ºi firesc. Jurnalul de dimineaþã,
cotidianul condus de Teodor Teodorescu 
Braniºte este publicaþia care prin pana
directorului sãu, ca ºi prin coloanele larg
deschise altor colaboratori va evoca, aºa cum
se cuvine, personalitatea lui N. Iorga ºi
moartea lui tragicã. Începând cu cea de-a patra
aniversare a asasinãrii lui, când Jurnalul de
dimineaþã îi consacrã douã pagini care

cuprind, în afara reportajelor legate de tragica
lui moarte, omagii semnate de Mihail
Sadoveanu, C.Titel-Petrescu, dr. N. Lupu,
Eugen Crãciun. Tudor Teodorescu-Braniºte
era unul din cei îndreptãþiþi sã blameze Garda
de fier pentru crima comisã. Fusese între cele
douã rãzboaie un adversar consecvent ºi
neînfricat al fascismului ºi al agenturii sale
româneºti, iar de la 6 septembrie 1940 pânã
la 23 august 1944 nu colaborase sub nici o
formã în presa româneascã. În consecinþã,
contribuþia Jurnalului de dimineaþã ºi a lui
Tudor Teodorescu-Braniºte la afirmarea
permanenþei lui N. Iorga în istoria româneascã
este una de prim-ordin ºi aceasta pânã în
preajma interzicerii ziarului, ºi anume în vara
anului 1947. Alãturi de el, presa independentã,
în limitele impuse de o cenzurã de la o zi la
alta mai represivã, a cãutat sã aducã în primplan valoarea lui N. Iorga, perenitatea
personalitãþii lui.
Chiar dacã ar putea sã parã ciudat, Tudor
Arghezi, care ani ºi ani a înfruntat fulgerele
lui N. Iorga rãspunzând pe mãsurã, va scrie
un frumos articol în Adevãrul în 1946. Iar
în 1947, tot în acel ziar, Il. Soreanu ºi Petru
Comarnescu, în Timpul, vor încheia
practic seria articolelor substanþiale despre
N. Iorga, care includ bineînþeles ºi pe cel
semnat în 1946 de G.Cãlinescu în paginile
Contemporanului.
Se naºte întrebarea, a dominat oare în aceºti
ani o atmosferã de unanimã receptare ºi preþuire
a operei lui N. Iorga? Dacã C.C. Giurescu
semna, cu iniþiale, necrologul din Revista
Istoricã Românã, considerând cã suntem prea
aproape în timp ºi am fost prea direct
amestecaþi în frãmântãrile epocii noastre pentru
ca sã putem rosti o judecatã dreaptã ºi seninã
cuprinzând întreaga activitate a lui N. Iorga,
aducând omagiul acestei personalitãþi
excepþionale, disocierile publicaþiei, mai ales
prin directorul ei ºi D.Bodin, n-au încetat,
atrãgând replica lui Mihai Berza.
Pompiliu Constantinescu îºi va
(re)afirma opiniile lui despre N. Iorga ºi
cultul sãu, vorbind despre iorghiºti,
stârnind în paginile aceleiaºi publicaþii
(Vremea) riposta lui Barbu Theodorescu.
Dupã 23 august 1944, un autor de indigeste
romane satirice la adresa burghezomoºierimii, I. Ludo, va scrie un pamflet intitulat
În memoria lui Nicolae Iorga ºi a miilor de
evrei din Basarabia, Bucovina ºi Vechiul Regat,
în care amestecã elogiul pentru omul de carte ºi
reproºul adresat celor care au fost alãturi de N.
Iorga ºi tac, afirmând cã pentru pãcatele omului
politic N. Iorga nu se cade sã fie ºters din istoria
culturii române omul de carte N. Iorga. I. Ludo
se înscrie împotriva celor care afirmã cã Iorga
a cãzut ca un democrat ireductibil, pe baricadã,
în lupta cu forþele negre ale reacþiunii rasiste ºi
antimarxiste. ªi I.Ludo spune: Adevãrul
istoric e altul. Considerã articolele postume
sau flecãrealã sentimentalã sau literaturã
tendenþioasã Ne oprim aici, deoarece
semnatarul nu meritã o analizã mai amplã. ªi
vom aminti unul dintre cele mai stranii atacuri
venite din partea unui om de vastã culturã, de
un mare rafinament intelectual, ºi de o rarã
subtilitate , D.I. Suchianu. Recenzând cartea lui
Petru Groza, În umbra celulei, nu-i iartã
preºedintelui Consiliului de Miniºtri din acea
vreme  1945 , ºi anume cã, la un moment dat,
afirmã cã N. Iorga a fost cel mai inofensiv om
politic din lume. Replica lui D.I. Suchianu este
stupefiantã: Nu credem aºa. Lui Iorga îi revine
meritul nu numai de a fi pus primele temelii ale
legionarismului român, dar ºi acela de a fi
inventat, «avant la lettre», hitlerismul.
Nu mai continuãm. O asemenea
enormitate apãrea într-o revistã care timp
de decenii tipãrise pagini nemuritoare ale
culturii româneºti, de care se lega o direcþie
fertilã a literaturii noastre. E drept Viaþa
Româneascã avusese cele mai rele relaþii
cu Nicolae Iorga încã de la primele numere
ale apariþiei în 1906. Aprehensiunile nu
dispãruserã ºi nu se atenuaserã nici dupã
moartea savantului. Dimpotrivã.
Cum spuneam, împrejurãrile morþii lui N.
Iorga puteau, dupã 23 august 1944, timp în care
cuvântul de ordine era lupta împotriva
rãmãºiþelor fascisto-legionare, ca numele ºi
opera lui Iorga sã fie amintite cu respectul
cuvenit de presa noului guvern.
ªi totuºi, ziarele oficiale (Scânteia,
România liberã) au fost cât se poate de
parcimonioase în evocarea personalitãþii lui N.
Iorga, iar când au fãcut-o era evident cã numele
savantului era mai degrabã folosit ca un
bumerang împotriva partidelor istorice acuzate
de cârdãºie, cu cei ce l-au asasinat pe N. Iorga,
Virgil Madgearu, Victor Iamandi. Citirea
notiþelor ºi articolelor apãrute în presa
menþionatã demonstreazã faptul cã asasinarea
lui N. Iorga reprezenta mai degrabã un prilej de
a opera un transfer de vinovãþie spre inamicii
de atunci ai Partidului Comunist, o culpabilizare
a adversarilor din acel moment: partidele
naþional - þãrãnesc ºi naþional liberal.

Nici cel de numele cãruia se lega atunci
structura ideologiei marxiste din þara noastrã
 Lucreþiu Pãtrãºcanu  nu va acorda în
lucrãrile lui apãrute între 1944-1947;
Curente ºi tendinþe în filosofia româneascã,
Un veac de frãmântãri sociale, Sub trei
dictaturi, locul cuvenit, gândirii ºi acþiunii
lui N.Iorga. Îl ignorã ca filosof al istoriei, îl
prezintã ca pe un om politic de douã ori în
contexte negative, îi citeazã unele din lucrãrile
privind secolul al XIX-lea.
Aºa cum spuneam, interzicerea numelui
ºi operei lui N. Iorga se încadreazã într-un
context mai larg care urmãrea decapitarea
culturii româneºti. Epurarea, arestarea unora
dintre cei mai de seamã reprezentanþi ai culturii
româneºti din acea vreme, începutã încã din
1945 ºi care în toamna anului 1947 va intra pe
o spiralã demenþialã, se însoþesc cu interzicerea
operelor scrise de aceºtia pânã în 1944. ªi cazul
celor 200 de lucrãri prohibite ale lui N. Iorga
este  desigur  semnificativ. Erau ºi
considerente conjuncturale, antipatiile unuia
sau altuia din conducãtorii comuniºti din acea
vreme, precum Lucreþiu Pãtrãºcanu, al cãrui
mandat de deputat fusese invalidat de guvernul
N. Iorga în 1931, sau Petre ConstantinescuIaºi, care nu înþelesese faptul cã N. Iorga îi luase
apãrarea în mod subtil în timpul procesului sãu
din 1936, când scrisese articolul Judecata unui
prost. Vor fi avut ºi acestea rolul lor, dupã cum
ºi laºitãþile unor intelectuali dornici de a urca
mai repede scãrile mãririi, ale funcþiilor. Dar
esenþialul trebuie cãutat în contrastul
fundamental dintre noua ideologie socialistã
ºi gândirea lui N. Iorga. Era o deosebire
structuralã, o indiferenþã totalã între principiile
promovate de noul regim ºi tot ceea ce afirmase
N. Iorga timp de cinci decenii ºi se alcãtuise
într-un sistem coerent, organic. Interzicerea lui
de la sfârºitul anului 1947, preluatã de reticenþa
oficialã manifestatã pe parcursul anilor 19441947 se explicã prin contrastul dintre noua
ideologie internaþionalistã ºi ideea naþionalã,
fundamentul neabãtut al gândirii ºi acþiunii
savantului, piatra unghiularã a gândirii sale.
Lupta de clasã, principiul cardinal al noii
orânduiri, se afla la antipodul principiului
solidaritãþii naþionale ºi al armoniei sociale,
cealaltã dimensiune a crezului social al lui N.
Iorga, care încã din 1904 considera cã unul din
cele mai mari rele ale secolului al XIX-lea este
ura de clasã. Excluderea violentã a
adversarilor politici, ai celor ce mãrturiseau o
altã credinþã ideologicã, socialã, religioasã, a
celor ce aparþineau altei clase se afla iarãºi în
netã contradicþie cu ideea pe care N. Iorga a
afirmat-o cu ardoare, ºi anume lupta înþeleasã
ca o confruntare de idei, de principii, refuzul
oricãrei încãlcãri a legii, chiar ºi împotriva celor
ce încalcã legea, condamnarea fãrã echivoc a
oricãrei ilegalitãþi împotriva dreptului. Când 
dupã 1944  dreptul ºi legea erau încãlcate în
fiecare zi, scrierile lui N. Iorga, acþiunea lui N.
Iorga încã vie în amintirea contemporanilor 
trecuserã doar patru ani de la asasinarea lui 
nu puteau sã fie reamintite. Se mai adãuga, tot
ca divergenþe de principiu: considerarea
proletariatului drept clasã conducãtoare de
noua ideologie, pe când N. Iorga, încã de când
ºi-a definit crezul sãu social ºi artistic, - în
paginile Sãmãnãtorului  aºeza la bazele
societãþii româneºti þãrãnimea, purtãtoarea ºi
creatoarea tuturor valorilor sociale, morale ºi
artistice. De aici decurgea o altã contradicþie:
ofensiva dusã de noul regim împotriva tradiþiei
româneºti consideratã a fi expresia unui
paseism opus înnoirilor revoluþionare, de
esenþã misticã, fiind în mare parte conþinutã în
valorile artistice ale lãcaºelor de cult (biserici,
mãnãstiri) pe care cel dintâi N. Iorga le pusese
în evidenþã ºi le-a relevat însemnãtatea de-a
lungul întregii sale vieþi. Noþiunea de tradiþie
la N. Iorga era organicã, unitarã, indisolubilã
ºi privea întreg trecutul românesc, ceea ce
reprezenta iarãºi o categoricã inaderenþã la
criteriile selective, care începeau sã opereze
din ce în ce mai stringent, personalitãþi,
evenimente, perioade fiind înlãturate, iar altele
fiind privite dintr-o perspectivã pur negativã.
Totul culminând cu manualul unic, de tristã
aducere aminte, apãrut  în 1948  sub
îngrijirea lui Mihail Roller.
Viziunea organicã asupra trecutului
românesc, evidentã în tot ce a scris N. Iorga de
la articol de ziar, portret, pânã la sinteza istoricã,
îºi avea corespondenta în viziunea organicã
asupra spaþiului românesc. Aºa cum se ºtie, de
acþiunea lui pluriformã, entuziastã se leagã, în
primele douã decenii ale secolului al XX-lea,
redeºteptarea conºtiinþei unitãþii naþionale, care
cuprindea nu numai pe românii care trãiau pe
teritoriul þãrii libere, ci ºi pe toþi cei aflaþi sub
stãpânirea celor douã imperii austro-ungar ºi
rusesc. Faptul îi fusese reproºat ºi de istoricul
maghiar L.Makkai.
Iatã doar câteva momente ale unei lupte
pe care intelectualii români au dus-o între 19441947 pentru afirmarea principiilor naþionale,
ale demnitãþii româneºti, ale tradiþiei noastre,
avându-l ca reper nemuritor pe N. Iorga.

O medalie comemorativã ºi o placã memorialã  însemne ale preþuirii marelui savant
(1921 ºi 1931)

plan preocuparea pentru pregãtirea
temeinicã profesionalã a studenþilor,
considerând cã medicina umanã sau
veterinarã este o profesie care trebuie
exercitatã cu responsabilitate ºi pasiune.
De la început s-a plecat de la premisa cã
studenþii de la aceastã facultate particularã
îºi susþin prin taxele de ºcolarizare
pregãtirea profesionalã, disciplina
universitarã, conºtiinþa profesiei ºi nu
toleranþa,incompetenþa, neprofesionalismul, iar cadrele didactice sunt obligate
sã le asigure exigenþa ºi competenþa lor
profesionalã la cele mai înalte standarde.
Conducerea facultãþii a fost permanent
conºtientã cã prin pregãtirea profesionalã
a studenþilor va reuºi sã impunã ºi sã
contribuie la ridicarea prestigiului
Universitãþii Spiru Haret. În acest fel,
absolvenþii facultãþii noastre nu se vor
diferenþia cu nimic de colegii lor de la
facultãþile de medicinã veterinarã cu
tradiþie din þarã, dovedind a fi la fel de
competitivi în exercitarea profesiei.
Proba cea mai elocventã a acestei
afirmaþii constã în faptul cã în cei 11 ani
de funcþionare, toþi cei 162 de absolvenþi
au promovat examenele de licenþã. Situaþia
mediilor obþinute la examenele de licenþã
a fost urmãtoarea: medii peste 8-9%, medii
între 8,50-9, 6-8%; medii între 8-8,50-14%;
medii între 7,50-8-10%. Aceste rezultate
au fost obþinute în condiþiile în care
studenþii facultãþii noastre au susþinut
examenul de licenþã alãturi de absolvenþii
facultãþilor de stat, examen care a cuprins
o probã scrisã eliminatorie, cu tematica
aleasã din 3 discipline fundamentale
preclinice, cazul clinic ºi susþinerea publicã
a lucrãrii de licenþã, la prestigioasa

Profesori eminenþi, membrii ai
Comisiei de licenþã, cu o îndelungatã
pregãtire profesionalã au acordat girul
lor studenþilor facultãþii noastre. Ei nu
s-au înºelat. Iatã de ce! Din cei 162 de
absolvenþi ºi licenþiaþi ai facultãþii noastre
toþi exercitã profesia de medic veterinar
în unitãþi sanitar-veterinare de stat ºi
private, în cabinete veterinare de la oraºe
ºi sate, asigurând apãrarea sãnãtãþii
animalelor (45%), în unitãþi de prelucrare
a produselor alimentare de origine animalã
ºi în domeniul apãrãrii sãnãtãþii publice
(28%), în domeniul marketingului
farmaceutic ºi al farmaciilor veterinare
(18%), în cercetarea ºtiinþificã (2%), în
învãþãmântul superior (3%), în domeniul
creºterii animalelor ºi al ameliorãrii raselor
(2%), în unitãþi de agrement (2%).
În aceste unitãþi, absolvenþii facultãþii
sunt apreciaþi ca buni specialiºti. Toþi
absolvenþii au obþinut Certificatul de
liberã practicã, eliberat de Colegiul
Medicilor Veterinari.
Toate aceste rezultate nu ar fi fost
posibil de obþinut dacã nu exista un corp
profesoral deosebit de valoros, care sã se
preocupe ºi sã îndrume pregãtirea
profesionalã ºi ºtiinþificã a studenþilor.
Conducerea facultãþii s-a orientat de la
bun început în atragerea, alãturi de
studenþii facultãþii, pentru pregãtirea lor
profesionalã, a celor mai bune cadre
didactice care sã serveascã ca model de
conduitã profesionalã ºi în activitatea
ºtiinþificã. Maeºtrii ai profesiei
veterinare ca prof. univ. dr. Seiciu Florian,
prof. univ. dr. Bârzã Horea, prof. univ. dr.
Rãducãnescu Helgomar, prof. univ. dr.
Aurel Popoviciu, prof. univ. dr. ªuteanu

încredere, în potenþialul lor, de asimilare a
cunoºtinþelor, de creativitate chiar, în aceºti
tineri a rodit din plin. Ei nu vor fi uitaþi
niciodatã pentru seriozitatea ºi dragostea
cu care s-au implicat în formarea,
instruirea ºi educarea studenþilor noºtri.
Biroul de conducere al facultãþii a
selectat prin concurs cele mai bune cadre
didactice care alãturi de maeºtrii lor sã
înveþe din frumuseþea meseriei de dascãl
ºi sã creascã sub îndrumarea lor. Astfel,
cu o singurã excepþie, toate cadrele
didactice, tinere sub 35 de ani, sunt doctori
în ºtiinþe sau doctoranzi, ceea ce conferã
pregãtirii profesionale ºi ºtiinþifice a
studenþilor un atu puternic.
La înalta pregãtire profesionalã a
absolvenþilor facultãþii noastre a contribuit
ºi preocuparea constantã a cadrelor
didactice de a edita cursuri ºi îndrumãtoare
de lucrãri practice. Relevant este faptul cã
aproape fiecare cadru didactic a editat, în
ultimii 7 ani, cel puþin câte un curs sau un
îndrumãtor de lucrãri practice. De
asemenea, este evident cã la formarea
profesionalã a contribuit sistemul complex
de pregãtire practicã, de îndrumare ºi
supraveghere individualã a studenþilor.
Valoarea profesionalã a absolvenþilor
facultãþii noastre este confirmatã ºi de
numãrul mare de absolvenþi înscriºi la
cursurile de pregãtire post-universitare,
masterat, sau doctorat, care se desfãºoarã
în cadrul facultãþii de stat.
Suntem convinºi cã dacã vom merge
la fel de consecvent pe drumul respectãrii
principiului cultivãrii valorilor profesionale, Facultatea de Medicinã
Veterinarã din Universitatea Spiru Haret
se va afirma tot mai pregnant în constelaþia
celor mai bune facultãþi din þarã.

În societatea contemporanã este
recunoscut deja interesul manifestat
pentru a învãþa de-a lungul întregii vieþi
ºi pentru a sistematiza, înþelege ºi asimila
cu vitezã sporitã cantitatea imensã de
informaþii din cele mai diverse domenii,
de la teorie la practicã.
În mediul social general asistãm la o
creºtere vertiginoasã a volumului
cunoºtinþelor în paralel cu  cel puþin 
înjumãtãþirea duratei de viaþã pentru multe
dintre noile cunoºtinþe.
Învãþarea modernã este, aºadar, o
proprietate a modului de a trãi.
Sunt identificate douã încercãri
principale de modernizare a învãþãrii, ºi
anume:
 cum sã recepþionãm noile cunoºtinþe
ºi sã ne debarasãm de cele vechi;
 ce trebuie ºi cum sã reþinem din
volumul de cunoºtinþe vechi, dar, mai ales,
la ce trebuie renunþat ca fiind perimat
definitiv în rândul acestora.
Construcþia unei paradigme folositoare în procesul introducerii noului
începe prin perfecþionarea învãþãmântului.
Învãþãmântul în accepþiune modernã
este o activitate, iar educaþia ºi nivelul de
pregãtire sunt rezultatele (consecinþele)
practice ale acestei activitãþi.
Universitatea Spiru Haret este
acreditatã prin Legea nr. 443 din 5 iulie
2002. În conformitate cu Legea
învãþãmântului, în contextul acreditãrii se
poate organiza forma de învãþãmânt la
distanþã.
Prin Hotãrâre de Guvern este stabilitã
durata învãþãmântului la distanþã, ea nu
poate fi mai mare de 3 ani faþã de
învãþãmântul la zi.
La început de drum, se prezintã în
continuare liniile importante de organizare
ºi activitãþile principale pentru
învãþãmântul la distanþã în cadrul
Universitãþii Spiru Haret cu scopul de a
evidenþia complexitatea, eficienþa ºi
responsabilitãþile în domeniu pentru
studenþi ºi cadrele didactice universitare:

Mulþimea resurselor ºi mijloacelor de
studiu în formula ID, în principal, sunt
urmãtoarele:
1.  Studenþii au posibilitatea de a-ºi
procura manualele (cãrþile) aferente
fiecãrei discipline în parte, în marea lor
majoritate publicate specializat în cadrul
Editurii Fundaþiei România de Mâine;
astfel este asiguratã resursa didacticã
clasicã de studiu;
2.  Prin reþeaua Internet, studenþii pot
accesa paginile web ale universitãþii la
adresa www.spiruharet.ro, ocazie cu care
primesc informaþii de ansamblu ºi de
detaliu privind procesul de învãþãmânt la
Universitatea Spiru Haret (prezentarea
universitãþii, a facultãþilor, avizierul
electronic, admitere, editurã).
Cel mai important element în context
îl reprezintã Biblioteca virtualã.
Pentru a avea acces în Biblioteca
virtualã, fiecare student admis are reþinut
ºi introdus codul numeric personal (user
name) în serverul reþelei Internet. Studentul îºi poate crea o parolã (password) care

(conducãtor titular) de disciplinã, care
poartã rãspunderea derulãrii activitãþilor
specifice pentru materia respectivã de
studiu atât în Bucureºti, cât ºi în centrele
teritoriale ID.
Tutorii (de la nivelul grupelor de
studenþi) ºi directorii de centre teritoriale
ID colaboreazã intens ºi direct cu titularii
de disciplinã, în baza unui calendar al
disciplinei de studiu. Acest calendar, în
principal, cuprinde urmãtoarele:
 durata de studiu pentru disciplina
respectivã (numãrul de sãptãmâni,
respectiv un semestru sau pe parcursul unui
an întreg de studiu);
 întâlnirile directe studenþi  cadre
didactice la disciplina respectivã (datele
pentru cel puþin 2 întâlniri în cursul unui
semestru) ocazie în care se predau
sintetic ºi reprezentativ cursurile
aferente disciplinei; datele de efectuare
a unor teme de control (2 teme de
control);
 modul de evaluare (verificare, colocviu sau examen) ºi data susþinerii evaluãrii.

 Tehnologia ID

Studenþii admiºi sunt înmatriculaþi la
facultãþile ce au sediul în Bucureºti pentru
fiecare din cele 13 specializãri care
funcþioneazã la Universitatea Spiru Haret,
în conformitate cu prevederile Hotãrârii
de Guvern.
În þarã sunt înfiinþate ºi funcþioneazã
un numãr de 8 centre teritoriale ID,
respectiv la Constanþa, Râmnicu Vâlcea,
Braºov, Craiova, Câmpulung Muscel,
Cluj-Napoca, Blaj ºi Sighetul Marmaþiei.
La Bucureºti, la sediul central al
Universitãþii Spiru Haret este înfiinþat
Departamentul de Învãþãmânt la Distanþã,
care, prin Regulamentul sãu de
funcþionare, asigurã coordonarea întregii
activitãþi din domeniu. În cadrul
Departamentului este localizatã

Învãþãmântul
la distanþã
Prof.univ.dr. Ioan GÂF-DEAC,
prorector al Universitãþii Spiru Haret,
directorul general al Departamentului ID
alãturi de CNP îi oferã posibilitatea
pãtrunderii în spaþiul Bibliotecii virtuale.
3.  Postul propriu de televiziune tvRM
(Televiziune România de Mâine) naþional,
universitar ºi cultural oferã studenþilor
cursuri în direct sau înregistrate pentru
disciplinele de studiu, conform grilei de
programe publicatã zilnic în presa centralã
ºi pe reþeaua Internet. Emisiunile specifice
sunt reluate zilnic ºi în cursul nopþii.
Programele postului tvRM pot fi
recepþionate prin reþeaua de cablu sau
direct prin satelit pe întregul teritoriu al
României ºi în strãinãtate (Europa, Nordul
Africii, Orientul Mijlociu).

 Metodica de învãþãmânt ID

La nivelul facultãþii (specializãrii) sunt
întocmite situaþii privind localizarea
geograficã a studenþilor (provenienþa,
respectiv domiciliul). În funcþie de
localitatea unde îºi desfãºoarã activitatea,
studenþii sunt arondaþi la unul din cele 8
centre teritoriale ID sau la sediile
facultãþilor din Bucureºti. Dupã caz, dacã
este identificat un numãr mai ridicat de

Fiecare titular de disciplinã (coordonator), precum ºi tutorii de grupe au adrese
de e-mail, respectiv, adrese de contact (loc,
telefon, fax, orar de asistenþã tutorialã).
Întâlnirile ºi evaluãrile cu studenþii
sunt programate, de regulã, la date care
coincid cu zilele de sâmbãtã sau duminicã
ºi se deruleazã, pentru studenþii de pe
cuprinsul þãrii, în centrele teritoriale ID
sau, dupã caz, se organizeazã locaþii de
studiu în funcþie de numãrul de studenþi
rezultaþi din arondarea pe criteriu
geografic (domiciliu). Astfel, studenþii
care, de regulã, sunt încadraþi în muncã,
sunt asistaþi la distanþã ºi în zilele de
sâmbãtã ºi duminicã (de regulã) fãrã a fi
deranjaþi din procesul productiv în care
sunt angrenaþi.

 Resursele ID pe reþeaua
Internet

Dupã accesul în Biblioteca virtualã,
studenþii identificã denumirea facultãþii
(specializãrii) la care sunt admiºi. Ei
regãsesc în spaþiul virtual computerizat
urmãtoarele resurse principale:

Curs la Facultatea de Geografi

Confrunta
cu noile exi

 Convorbire cu prof. univ. dr. Victo
prodecan al Facultãþii de Management Fi
 Cu ce gânduri porniþi acum, la
început de an universitar, în ceea ce
priveºte structurarea pregãtirii, ºi
desfãºurãrii orelor de curs, de
seminarii ºi lucrãri practice, ca ºi de
laborator?
 Începând de anul acesta, prin lege,
facultatea noastrã are douã specializãri,
ºi anume: Contabilitate ºi Informaticã de
Gestiune  acreditatã ºi Finanþe ºi Bãnci
 autorizatã. Au fost elaborate planuri de
învãþãmânt noi, adecvate celor douã
specializãri ºi, sperãm, practicii în
domeniile specifice. Am prevãzut ore de
curs, seminarii, lucrãri practice ºi
laborator care, considerãm cã rãspund
exigenþelor pregãtirii studenþilor, potrivit
fiecãrei specializãri. Toate acestea se
referã însã numai la anul I zi, ID ºi FR.
Pentru studenþii din anii II-V planurile
de învãþãmânt rãmân neschimbate,
absolvenþii care reuºesc la examenele de
licenþã pe care le va organiza facultatea

 numele persoanelor de secretariat
(adresa ºi e-mail) pentru rezolvarea unor
cereri (adeverinþe, întrebãri privind propria
situaþie ºcolarã, întrebãri ºi confirmãri
privind calendarul disciplinelor º.a.).
În Biblioteca virtualã se regãsesc
Notele de curs în formã ID pentru fiecare
disciplinã în parte, însoþite de bibliografia
obligatorie, suplimentarã ºi facultativã,
precum ºi de teste de autoevaluare.
Disciplinele sunt însoþite la avizierul
electronic din Biblioteca virtualã de
Calendarul pentru asistenþa tutorialã ºi
evaluãri.

 Emisiunile didactice tvRM

Activitãþile de învãþãmânt difuzate de
tvRM sunt concepute ºi realizate ca
auxiliare ale asistenþei tutoriale destinate
învãþãmântului la distanþã, fãrã a fi
neglijate celelalte categorii de studenþi ai
Universitãþii, cãrora li se adreseazã de
asemenea.
Ele au forma unor sinteze-consultaþii,
axate pe aspectele importante ale temei,
pe dificultãþi ºi pe aplicaþii care urmeazã
sã se regãseascã în subiectele pentru
evaluare ºi în referatele pregãtite de
studenþi. Se fac referiri la manualele
publicate, la îndrumarele cuprinse în
biblioteca virtualã, pe Internet ºi la
întrebãrile adresate de studenþi la telefon,
prin scrisori sau prin poºta electronicã.
Materia unui semestru este concentratã în
8-10 lecþii de acest tip.
Sintezele sunt transmise în direct
sau înregistrate în studioul de
învãþãmânt al tvRM ºi rãspund
cerinþelor de claritate, coerenþã ºi
atractivitate prin calitatea didacticã a
expunerii ºi utilizarea optimã a
ilustraþiilor audiovizuale (scheme,
grafice, diagrame, simulãri, filme º.a.).
Este momentul sã fie precizat faptul
cã Universitatea Spiru Haret, prin aceastã
formã de învãþãmânt  la distanþã 
aplicatã în conformitate cu standardele
CNEEA în configuraþie proprie, unicã în
România  realizeazã un demers practic
de utilizare a informaþiilor ºtiinþifice ºi a
tehnologiilor moderne de comunicare în
educaþie, pregãtire, cercetare ºi studiu,
folosind infrastructura proprie de
excepþionalã dimensiune, calitate ºi
valoare (spaþii de învãþãmânt în
proprietate, reþeaua Internet cu cca 350
computere din ultima generaþie, postul
propriu de televiziune prin satelit  tvRM,
tipografia ultramodernã în proprietate,
infrastructurã socialã ºi administrativã
proprie, universitarã, modernã ºi de înaltã
cuprindere º.a.).
Învãþãmântul la distanþã este rezultatul
aplicãrii pe plan naþional ºi internaþional
în manierã globalã, generalizatã, a
consecinþelor fenomenelor informaþionale
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Pregãtirea
pentru cariera didacticã
Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA
Între temele la ordinea zilei ale
sistemelor naþionale de învãþãmânt,
dezbãtute în vara aceasta, s-a aflat ºi cea
referitoare la situaþia actualã a pregãtirii
socio-psiho-pedagogice, metodice ºi
practice a personalului din învãþãmântul
preuniversitar. Ea s-a impus atenþiei cu
prilejul concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante din ºcoli generale,
gimnazii ºi licee. Concursuri care au
reliefat, în mod pregnant, o realitate
nedoritã, de mare extensiune; aceea cã o
majoritate îngrijorãtoare a participanþilor la
aceste concursuri n-au putut demonstra cã
dispun de cunoºtinþele, abilitãþile ºi
competenþele psihologice, pedagogice,
metodice ºi practice necesare, implicate de
practicarea profesiunii didactice la
standardele ºi exigenþele actuale ale
proceselor de învãþãmânt ºi educaþie.
Factorii care au generat aceastã situaþie
sunt multiplii ºi complecºi, iar responsabilitãþile implicate de geneza ºi generalizarea
unui asemenea fenomen sunt împãrþite ºi
nu este locul ºi cazul sã le discutãm în acest
cadru.
Mult mai util ºi mai productiv s-ar putea
dovedi a fi o discuþie asupra direcþiilor de
reflecþie ºi de fundamentare teoreticã ºi,
mai ales, de elaborare practicã a sistemelor
de acþiune, a programelor ºi mãsurilor
concrete de intervenþie, pentru depãºirea
rapidã a situaþiei, prin intermediul unor
soluþii valide; sub raport ºtiinþific, eficiente
ºi performante, din perspectivã acþionalã.
În acest sens, în acest articol ne
propunem sã prezentãm succint ce s-a
întreprins pânã în prezent ºi cu ce sã se
participe la eforturile consacrate depãºirii
actualei stãri de lucruri, din aceastã
componentã a sistemului naþional de
învãþãmânt.
Ca instituþie de învãþãmânt superior,
având în structura sa un mare numãr de
facultãþi, de specialitãþi ºi specializãri care
pregãtesc cadre didactice, în aproape toate
disciplinele incluse în cursurile
învãþãmântului preuniversitar, încã de la
înfiinþarea sa, Universitatea Spiru Haret a
asigurat condiþiile necesare pentru a putea
rãspunde corespunzãtor exigenþelor
studenþilor din toate facultãþile ºi formele
de învãþãmânt, care îºi exprimã opþiunea
ca, pe lângã pregãtirea de specialitate, sã
obþinã ºi pregãtirea iniþialã socio-psihopedagogicã ºi metodicã necesarã pentru
exercitarea profesiunii lor didactice.
Rãspunzând acestei necesitãþi,
Universitatea a organizat, pe parcurs, toate
cursurile ºi activitãþile didactice prevãzute
în documentele legale ce au reglementat
acest domeniu de activitate, având în vedere
cã în structura sa are facultãþi, catedre ºi
formaþii de cercetare ºtiinþificã de profil.
Ceea ce a fãcut ca, în prezent, Universitatea
sã dispunã de o experienþã profesionalã de
specialitate verificatã, de un corp didactic
calificat, propriu, format atât din specialiºti
 cadre didactice ºi cercetãtori ºtiinþifici 
afirmaþi ºi recunoscuþi, cu bogate realizãri
didactice ºi ºtiinþifice, cât ºi din cadre
didactice tinere valoroase, cu studii
superioare de specialitate, universitare,
postuniversitare ºi doctorale (finalizate ºi
în curs de finalizare).
La toate acestea se adaugã faptul cã
Universitatea dispune de baza materialã,
infrastructura, logistica ºi mijloacele
materiale necesare bunei organizãri ºi
funcþionãri a unei asemenea unitãþi de
învãþãmânt superior, având perspective de
evoluþie ca unitate complexã de formare ºi
perfecþionare profesionalã a viitoarelor
generaþii de cadre didactice ºi specialiºti,
necesare sistemului naþional de învãþãmânt
ºi educaþie.
Ansamblul problemelor antrenate de
asigurarea eficienþei activitãþii din acest
domeniu a fost ghidat, abordat ºi soluþionat
în perspectiva principiului educaþiei
permanente, potrivit cãruia Universitatea îºi
propune ca, pe lângã funcþiile tradiþionale
 academicã ºi de cercetare ºtiinþificã  sã
evolueze înspre asumarea unor noi sarcini
în complexul proces de formare ºi
valorificare superioarã a resurselor umane,

îndeplinirii din ce în ce mai competente
ºi mai eficiente a noilor funcþii
economico-sociale, politice ºi culturale
impuse de exigenþele participãrii la
dezvoltarea ºi la inovarea socialã  ca
premisã ºi condiþie esenþialã a realizãrii
idealurilor ºi aspiraþiilor contemporane
legitime ale poporului nostru.
În acest cadru, începând cu actualul an
de învãþãmânt  2002-2003 , Senatul
Universitãþii Spiru Haret a constituit,
potrivit legislaþiei învãþãmântului în
vigoare, Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic (D.P.P.D), ca
unitate specializatã pentru formarea iniþialã
a cadrelor didactice din învãþãmântul
preuniversitar, ca unitate de învãþãmânt
superior  centru de perfecþionare, furnizor
de programe de perfecþionare ºi ca centru
de formare ºi consultanþã în domeniul
educaþional. Aºa cum arãtam, constituirea
Departamentului se înscrie în cadrul
obiectivelor strategice ale Universitãþii
Spiru Haret, care intrã într-o nouã etapã de
dezvoltare, propunându-ºi sã multiplice
ofertele educaþionale, sã-ºi sporeascã
contribuþia ºi sã îndeplineascã un rol din
ce în ce mai activ în eforturile de dezvoltare
a societãþii cunoaºterii ºi informaþionale din
þara noastrã.
Ca unitate educaþionalã complexã,
Departamentului i-a fost stabilitã ca
misiune:
a) formarea iniþialã socio-psihopedagogicã, metodicã ºi practicã a
studenþilor care doresc sã urmeze o carierã
didacticã, indiferent de domeniul de
specialitate ºi forma de învãþãmânt aleasã;
b) formarea ºi perfecþionarea
profesionalã continuã pentru cariera
didacticã, în vederea asigurãrii
competenþelor necesare îndeplinirii
corespunzãtoare a rolului ºi funcþiilor de
bazã (inclusiv manageriale) ale cadrului
didactic pe întreaga duratã a vieþii
profesionale active, în concordanþã cu
paradigma contemporanã a educaþiei,
înþeleasã ºi practicatã ca experienþã globalã;
c) consultanþã de specialitate în
domeniul educaþional ºi asistenþã tehnicã
în domeniul completãrii, perfecþionãrii,
reciclãrii ºi reconversiei profesionale a
personalului din întreprinderile, instituþiile
ºi organizaþiile sociale interesate.
Misiunea Departamentului este
derivatã ºi corelatã cu realitatea
economico-socialã ºi educaþionalã,

actualã ºi de perspectivã, ale societãþii
noastre ºi este conceputã sã rãspundã unor
necesitãþi majore, între care:
- atenuarea ºi, în perspectivã, lichidarea
dezechilibrului existent între cererea ºi
oferta de cadre de specialitate în domeniul
învãþãmântului ºi educaþiei, atât sub raport
cantitativ, cât ºi calitativ, obiectiv ce
reclamã eforturi sporite pentru pregãtirea
temeinicã a unor noi generaþii de
profesioniºti pentru cariera didacticã ºi
educaþionalã;
- depãºirea, cât mai rapid cu putinþã, a
deficitului de profesionalizare a
personalului didactic ºi stoparea
procesului de deprofesionalizare a
acestuia;
- schimbarea radicalã a raportului
dintre statutul ocupaþional ºi cel
profesional al personalului, atât din
sistemul de învãþãmânt, cât ºi din întregul
sistem naþional educaþional;
- reconsiderarea statutului material,
social ºi moral al personalului didactic, în
vederea stopãrii procesului de devalorizare
continuã a profesiunii de educator ºi a
creºterii atractivitãþii pentru cariera
didacticã în rândul tinerilor;
- nevoia ºi cerinþa crescutã de formare
iniþialã socio-psiho-pedagogicã, metodicã
ºi practicã a studenþilor universitãþii
noastre care doresc sã urmeze o carierã
didacticã ºi care au dreptul la aceastã
pregãtire, fãrã taxe suplimentare de studiu;
- nevoia de a creºte ºi diversifica
oferta de programe de formare ºi
perfecþionare pentru cariera didacticã,
desigur, cu condiþia asigurãrii unui plan
unitar de învãþãmânt la nivel naþional,
pentru a rãspunde mai adecvat tuturor
categoriilor de beneficiari interesaþi ºi
pentru a asigura o pregãtire practicã, de
calitate, a acestora.
În acord cu misiunea sa, Departamentul
ºi-a definit obiectivele de activitate,
structura, organizarea ºi modul de
funcþionare, ca ºi resursele umane,
materiale, infrastructura, logistica ºi
managementul, beneficiind de sprijinul
deplin al conducerii Universitãþii.
Potrivit evaluãrilor preliminare, în
noul an de învãþãmânt, un numãr de peste
7000 studenþi, de la toate facultãþile ºi
specializãrile Universitãþii Spiru Haret,
va beneficia de serviciile oferite de
D.P.P.D., ceea ce considerãm cã reprezintã
un indicator semnificativ pentru
dimensiunile contribuþiei pe care acesta
le va putea aduce formãrii pentru cariera
didacticã a tinerilor absolvenþi ai
Universitãþii.

În eterna curgere a timpului, au ruginit,
din nou, frunzele-n vii ºi codrii, vrãjiþi de
Cronos, au devenit de aramã, precum cei
din universul liricii poetului naþional; au
plecat de la noi rândunelele spre alte þãri
mai calde, desfãºurând prin vãzduhul
înnourat lungi nostalgii eminesciene,
precum tinerii constrânºi sã plece aiurea
din lipsa locurilor de muncã; a venit
toamna, a sosit prima zi de ºcoalã, aº zice
Anul Nou al învãþãmântului, deci o zi de
înãlþãtoare ºi tulburãtoare sãrbãtoare, de
neuitat pentru fiecare fiu al Almei mater.
O sãrbãtoare a tinereþii, a ºtiinþei, educaþiei
ºi culturii. E vorba de una din sãrbãtorile
care marcheazã profund sufletul tineretului
studios, al dascãlilor sãi, precum ºi de
deschiderea unei etape esenþiale,
determinante pentru viaþa fiecãrui studios.
Mai ales când e vorba de o etapã înnoitoare
în procesul de învãþãmânt, sincronizat cu
cele mai moderne cuceriri ale ºtiinþei ºi
tehnicii, pentru introducerea cãrora statul,
conducerile universitãþilor, în general,
cadrele didactice se anunþã a face eforturi
deosebit.
E o sãrbãtoare în care emoþii, bucurii,
griji ºi speranþe, vise îndrãzneþe, idealuri
ard în sufletele tineretului studios ºi ale
dascãlilor, ca niºte torþe de lampadafori în
Antichitate, pe drumul marilor întreceri,
pentru cucerirea ºtiinþei ºi culturii, al
formãrii caracterelor, al unei nobile
conºtiinþe umaniste.
Subliniez aceste douã noþiuni, parcã
intrate într-un con de umbrã ºi dezinteres.
ªi e pãcat, pentru cã ºtiinþa fãrã conºtiinþã
e moartã sau oricum nocivã, cum o
demonstreazã atâtea condamnabile acte
contemporane. Putem avea oricâte talente
cultivate, cu cunoºtinþele cele mai
moderne, dar dacã n-avem caractere e
dezastru pentru indivizi ºi pentru întreaga
colectivitate. De aceea, e vremea sã
începem noul an de învãþãmânt cu
hotãrârea de a forma caractere puternice,
personalitãþi cu vaste cunoºtinþe, dar ºi
stãpânite de proverbiala Omenie
româneascã. Sã fim deschiºi modernizãrii
 cum e firesc  dar sã nu ne ucidem tradiþia
vie, valoroasã  cum propun unii perfizi
reformatori  pentru a nu ne distruge
identitatea spiritualã proprie ºi viitorul.
Stimând pe alþii, luând de la ei ceea ce-i
bun, folositor ºi frumos, sã nu ne ignorãm
ºi sã nu ne batjocorim pe noi. Sã nu ne
supraevaluãm, dar nici sã nu ne inculpãm
ºi condamnãm, cu prostie ºi cinism, cum
fac niºte zeloºi universaliºti, pretins elitiºti.

Sã respectãm valorile noastre, în
procesul instructiv-educativ, ºi pe ale
altora, sã nu ne ucidem  cu stupide
manuale alternative ºi teze absurde  a
doua oarã morþii valoroºi, eroii ºi martirii
unei istorii atât de maºtere, dar glorioase.
Sã cultivãm, ca dascãli ºi educatori, în
procesul instructiv-educativ, un spirit
democratic, modern ºi receptiv, dar nu
umil, slugarnic ºi umilitor pentru
demnitatea naþionalã. Sã nu ne umilim pe
noi, pentru a-i flata, inutil de fapt, pe alþii,
sã îi educãm pe tineri ºi pe noi înºine, în
fond, sã nu jertfim interesele noastre
naþionale, pentru a sluji, pe un odios
bacºiº, interesele meschine ale altora. Sã
fim convinºi cã rezultatele cele mai bune
în procesul de învãþãmânt, forma cea mai
eficientã de modernizare o constituie
eliminarea metodelor ºi atitudinilor
anacronice, vetuste, bãtrâncioase, atât la
discipoli, cât ºi la magiºtri. Sã instituim o
colaborare permanenþã, demnã ºi eficientã,
bazatã pe un respect reciproc, pe muncã
susþinutã, exigentã, pe o moralitate
neîntinatã de urâtele, condamnabilele
apucãturi ale unora, care, dupã modelul
general al chilipirului, compromit ideea de
învãþãmânt, de educaþie ºi chiar pe aceea
de român.
Dar asemenea þinte etice ºi sociale se
pot atinge numai dacã întreaga societate
merge în pas cu învãþãmântul ºi educaþia,
dacã se înþelege de cãtre instituþiile statului
ºi ale bisericilor, din toate confesiunile,
necesitatea unui efort comun pentru un
real salt calitativ în viaþa noastrã, dacã
puternicii zilei vor înþelege în fapt, nu doar
în declaraþii, importanþa ºtiinþei, educaþiei
ºi culturii, ponderea caracterelor, într-o
societate sãnãtoasã, modernã, democraticã, scutitã de flagelele corupþiei,
nepotismului, clientelei politice ºi ale
scãrii de valori haotice.
Se cade sã se înþeleagã acum, la
început de an universitar, cã nu trebuie
puºi lupi paznici la stâni, inºi cu picior
de lemn sã alerge la Olimpiade,
analfabeþi sã alfabetizeze, oameni
imorali sã moralizeze, trãdãtori de neam
ºi þarã sã vorbeascã despre patrie ºi
patriotism.
Nu vreau sã fiu utopic; nu sunt naiv;
ºtiu cã e greu ºi dificil (cum zic
pleonastic unii chiar suspuºi), dar mai ºtiu
din Sfânta Scripturã cã poþi muta munþii
din loc, cu o credinþã curatã, hotãrâtã ºi
statornicã în valorile pentru care meritã sã
lupþi ºi sã te jertfeºti.

Atelier la Arhitecturã

Rãspunsul nostru la condiþiile create
Bogdan CIOLÃNESCU,
student în anul VI, Facultatea de Medicinã Veterinarã
Am avut privilegiul sã învãþ la
Universitatea care poartã numele ilustrului
sociolog ºi matematician Spiru Haret,
fondatorul învãþãmântului românesc
modern, în cadrul cãreia funcþioneazã
prima Facultate de Medicinã Veterinarã
privatã din România, pentru care a militat
cu atâta dãruire prof.univ.dr. Toma
Coman, care a devenit ºi decanul acesteia.
Obiectivul principal al facultãþii constã în
formarea de medici veterinari care sã
activeze în domeniile apãrãrii sãnãtãþii
animalelor, al igienei alimentelor ºi
sãnãtãþii publice, în cercetarea ºtiinþificã
ºi marketing farmaceutic veterinar.
Iniþial aceastã formã de învãþãmânt
particular nu a fost privitã cu ochi buni,
fiind consideratã uneori o instituþie
paralelã a învãþãmântului de stat ºi o
portiþã de intrare în facultate a unor elevi
mai puþin pregãtiþi. Aceastã supoziþie însã
s-a dovedit a fi total eronatã,
învãþãmântul particular românesc luând
un mare avânt, datoritã înaltului

profesionalism al profesorilor ºi dorinþei
extraordinare a studenþilor de a urma
pildele dascãlilor lor.
Aceastã facultate, care prin specificul
ei are nevoie de dotãri costisitoare, a reuºit
sã evolueze de-a lungul timpului,
împlinind anul acesta 11 ani de existenþã.
Dacã facultatea nu dispunea de o bazã
materialã deosebitã ºi de clãdiri unde
sã-ºi desfãºoare activitatea, astãzi dispune
de clãdiri proprii ºi nu mai puþin de 32 de
laboratoare, sãli de curs, precum ºi de o
clinicã veterinarã în cadrul cãreia
funcþioneazã principalele specialitãþi
clinice: Chirurgia, cu cele douã sãli de
operaþie, animale mici ºi animale mari,
Reproducþia, Obstetrica ºi Ginecologia,
Medicala, cu laboratorul clinic, Bolile
infecþioase ºi Bolile parazitare, beneficiind
ºi ele, la rândul lor, de propriile
laboratoare, secþiile de Radiologie ºi
Ecografie, precum ºi un Laborator de
necropsie. În cadrul clinicii funcþioneazã
un punct farmaceutic ºi o secþie de

cosmeticã pentru animalele de companie.
Astfel, studenþii au posibilitatea sã studieze
ºi sã cerceteze, încã din anul I de studiu,
ceea ce vor aborda în lucrãrile de licenþã
din anul IV, în acest fel sã pregãteascã
gradual aceastã lucrare, care reprezintã
chintesenþã activitãþii de pregãtire
profesionalã ºi de cercetare, un corolar al
tuturor eforturilor depuse.
Studenþii au o activitate foarte
importantã: de cercetare ºtiinþificã, unde,
alãturi de cadrele didactice, pot participa
încã din primul an de studiu la desfãºurarea
acestei activitãþi ºtiinþifice. Facultatea are
12 cercuri ºtiinþifice studenþeºti, unde
studenþii lucreazã sub îndrumarea cadrelor
didactice ºi, în decursul celor 11 ani de
existenþã a facultãþii, la sesiunile ºtiinþifice
comune ale cadrelor didactice ºi studenþilor au fost prezentate peste 64 comunicãri
ºtiinþifice elaborate de studenþi, sub
îndrumarea coordonatorilor ºtiinþifici, ceea
ce reprezintã 18% din totalul lucrãrilor de
cercetãri ºtiinþifice.
Facultatea dispune de o bibliotecã cu
peste 4000 de volume, de specialitate,
abonamente pentru reviste de specialitate,
din þarã ºi strãinãtate.

Deºi 11 ani de existenþã a Facultãþii
de Medicinã Veterinarã  Universitatea
Spiru Haret  nu constituie o duratã
suficient de mare, încât sã fie consideratã istorie, totuºi, nu putem trata
problema sec, cronologic (ºi atât), fãrã
sã relevãm ºi activitatea productivã a
unor specialiºti în ramurã, analizând
critic desfãºurarea fiecãrui proces
evolutiv, pentru a ajuta generaþiile ulterioare sã evite greºelile trecutului ºi sã
conducã la un proces continuu a realizãrilor obþinute, aºa cum sunt: prof. univ.
dr. H. Bârzã, prof. univ. dr. V.V. Popa,
prof. univ. dr. Fl. Seiciu ºi mulþi alþii.
La început de an universitar, îmi
îngãdui sã mã adresez celor ce pãºesc
pentru prima oarã pe porþile facultãþii,
recomandându-le sã valorifice deplin
întreaga dotare tehnicã oferitã de
facultate, implicându-se în activitãþile
practice cu acelaºi interes cu care
urmãresc cursurile. Pentru cã, se ºtie,
mai mult poate ca oriunde, aici, în
procesul de învãþãmânt osmoza dintre
activitatea teoreticã ºi cea practicã ºi de
cercetare ºtiinþificã este perfectã, de
nedespãrþit.

Preocupãri la început de an universitar

Sã formãm
caractere
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(Continuare din pag. 1)
În Expunerea de motive la proiectul de Lege privind unele
mãsuri de accelerare a privatizãrii, lege aprobatã de Parlament
prin procedura asumãrii rãspunderii de cãtre guvern, se afirmã cã
rezultatele înregistrate în domeniul privatizãrii societãþilor
comerciale au fost influenþate de rolul nefavorabil al cadrului
legislativ care nu a permis statului sã intervinã decisiv, în
conformitate cu interesele sale naþionale, în accelerarea privatizãrii
acelor societãþi comerciale la care deþinea calitatea de acþionar.
Potrivit Expunerii de motive, lacunele ºi necorelãrile cadrului
legislativ au creat confuzii ºi întârzieri în aplicarea sa, au produs
prelungiri sau eºecuri ale procesului de privatizare/lichidare, au
generat dificultãþi ulterioare privatizãrii ºi numeroase litigii cu
termene de soluþionare nepermis de mari. Ca atare, efectele acestor
dificultãþi provocate de lacunele legislative ºi-au pus amprenta
asupra ritmului diminuãrii participaþiei statului în economie, cât
ºi asupra evoluþiei societãþilor comerciale neprivatizate.
Potrivit acestor argumente, ritmul lent ºi generator de sãrãcie
al privatizãrii de pânã acum ºi dobândirea calitãþii de
neatractivitate pentru investitori a societãþilor comerciale
neprivatizate ar avea o singurã cauzã, ºi anume lacunele ºi
necorelãrile cadrului legislativ. Alte cauze, eventuale
nerespectãri ale prevederilor cadrului legislativ cu lacune ºi
necorelãri, eventuali vinovaþi de cazuri privind privatizãri bazate
pe alte interese decât cele prevãzute de lege nu sunt menþionate
în justificarea promovãrii noii legi.
Din 1990 pânã în 2002, transferul proprietãþii de stat cãtre
sectorul privat a format obiectul a mai multor legi ºi norme
metodologice. Prin legi, privatizarea s-a accelerat de mai multe
ori, în realitate însã, nu.
Dacã rezultatele înregistrate în domeniul privatizãrii
societãþilor comerciale din anul 1990 pânã în anul 2002 au fost
influenþate de rolul nefavorabil al cadrului legislativ nu trebuia
sã se procedeze la emiterea unui nou cadru legislativ prin asumarea
rãspunderii guvernului. O dezbatere democraticã, cu analize
conform procedurilor parlamentare obiºnuite, ar fi adus legii un
surplus de calitate, claritate, eficienþã ºi credibilitate, ar fi prevenit
eventualitatea ca în aplicare, peste o perioadã de timp, sã se
constate cã ºi acest nou cadru legislativ conþine elemente
nefavorabile privatizãrii. Dezbaterea parlamentarã asupra legii
ar fi constituit ºi un prilej de autoevaluare a calitãþii procesului
legislativ privind privatizarea.

 Privatizarea la preþ simbolic

În raport de domeniul de activitate, mãrimea capitalului social,
numãrul de salariaþi, situaþia financiarã, gradul de dezvoltare
industrialã ºi rata ºomajului zonei unde îºi desfãºoarã activitatea
societatea comercialã, pentru anumite societãþi, stabilite prin
hotãrâre a guvernului, legea prevede ca vânzarea pachetului de
acþiuni deþinut de cãtre instituþia publicã implicatã (Autoritatea
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Autoritatea Administraþiei Publice Locale etc.) sã se facã la preþul
simbolic reprezentând echivalentul a 1 EURO.
În acest caz, oferta de cumpãrare nu mai are în vedere preþul.
Instituþia publicã implicatã selecteazã cumpãrãtorul în funcþie de
celelalte elemente ale ofertei de cumpãrare, respectiv: volumul
investiþiilor angajate, numãrul de locuri de muncã ce urmeazã a
fi create ºi capitalul de lucru.
Legea nu stabileºte, însã, criteriile de selecþie ºi condiþiile
detaliate în care se efectueazã vânzarea, la preþul simbolic, a
pachetului de acþiuni deþinut de instituþia publicã implicatã,
urmând ca acestea sã fie prevãzute prin normele metodologice
emise în aplicarea legii. Se preconizeazã cã pentru societãþile care
vor fi privatizate pe un EURO, s-ar putea organiza licitaþii în
care investitorii sã aducã, în loc de dolari sau euro, cât mai multe
locuri de muncã. Preþul ca element al ofertei de cumpãrare
este înlocuit cu elementul numãr locuri de muncã. Oficial, se
apreciazã cã o asemenea licitaþie va fi extrem de eficientã,
întrucât capãtã greutate celelalte elemente de ofertã decât preþul.
Într-o asemenea situaþie, preþul simbol nu mai are nici o
semnificaþie în procesul privatizãrii. Trecerea accentului de pe
preþ pe celelalte elemente ale ofertei, precum volumul investiþional
sau protecþia socialã, poate genera interese care depãºesc limitele
legale. Istoricul privatizãrii în România este însoþit de o serie de
fapte ºi acte ilegale, chiar în condiþiile inexistenþei unei prevederi
legale privind vânzarea pe un EURO.
Rezerve asupra privatizãrii la preþ simbolic au fost exprimate
ºi de directorul Bãncii Mondiale pentru România, Andrew
Vorkink, care a afirmat: Deºi nu suntem susþinãtori ai principiului
general de vânzare pe un euro, considerãm cã sunt situaþii în
care aceastã soluþie este cea posibilã, în condiþiile în care preþul
corect al tranziþiei trebuie stabilit în cadrul negocierilor pentru
finalizarea contractului de privatizare.
Legea nu precizeazã dacã vânzarea, la preþul simbolic, a
pachetului de acþiuni de instituþia publicã implicatã, ca metodã
de diminuare a participaþiilor statului la societãþile comerciale,
are în vedere criterii ºi proceduri diferite la societãþile comerciale
cu capital majoritar de stat devenite neatractive, în raport cu
societãþile comerciale la care capitalul de stat este minoritar ºi au
rezultate ineficiente.
Prevederea prin lege a vânzãrii acþiunilor deþinute de stat la
societãþi comerciale neatractive pentru investitori pe un preþ
simbolic este definitorie pentru situaþia alarmantã de blocaj în care
se aflã privatizarea în România. Metoda introdusã în lege de
diminuare a participaþiilor statului la societãþile comerciale
demonstreazã recunoaºterea faptului cã din 1990 pânã în prezent
nu s-a reuºit trecerea în proprietatea privatã decât a unei pãrþi
insuficient de semnificative din capitalul social al statului.
Demonstreazã, de asemenea, cã economia de piaþã este încã, în
proporþie însemnatã, nefuncþionalã în economia româneascã.
Oficial, se apreciazã cã vânzarea la un preþ simbolic a acþiunilor
deþinute de stat nu înseamnã cã se vând pe nimic acþiunile statului.
Se argumenteazã cã cei care le-au administrat, au adus societãþile
comerciale în situaþia cã nu le vrea nimeni, iar menþinerea lor
costã. În aceste cazuri, variantele ar fi falimentul, închiderea lor ºi,
implicit, pierderea locurilor de muncã. În consecinþã, vânzarea
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acþiunilor statului la preþ simbolic, contrar principiilor economiei
de piaþã, are ca unic argument menþinerea ºi sporirea numãrului
locurilor de muncã. Obiectivul este, însã, o speranþã, nu o certitudine.
Investitorul se obligã prin contractul de privatizare (cumpãrare) cã
va menþine ºi creºte numãrul locurilor de muncã, dar, în realitate,
constrâns de condiþiile economiei de piaþã, din raþiuni bazate pe
alte interese economico-financiare, sau urmare a unui management
ineficient, societatea comercialã privatizatã la preþul simbolic al
acþiunilor statului sã intre în situaþia de incapacitate de platã, de
faliment, ºi, prin aceasta, sã se reducã parþial sau total numãrul
locurilor de muncã ºi sã sporeascã tensiunile sociale.
Alternativa la privatizare în cazul multor societãþi comerciale
cu capital majoritar de stat a devenit falimentul. Anumite societãþi
comerciale au fost aduse într-o asemenea situaþie financiarã, încât
nu sunt acceptate de cumpãrãtori-investitori. Menþinerea, în
continuare, în proprietatea statului a unor asemenea societãþi
comerciale genereazã mereu pierderi ºi cheltuieli bugetare, fãrã
efect pozitiv economic ºi social, dar ºi majorãri de preþuri în
vederea acoperirii pierderilor. Soluþia vânzãrii la un preþ
simbolic, de 1 euro, poate înlãtura un asemenea impact negativ
economic ºi social numai dacã eventualul cumpãrãtor se obligã
prin contract, pe bazã de garanþii adecvate, sã efectueze investiþii,
sã menþinã ºi sã creeze adevãrate locuri de muncã. Mãsura necesitã
multã prudenþã, întrucât orice garanþie, oricât de serioasã ºi
încorsetatã juridic, nu este absolutã, prezintã un anumit grad de
incertitudine.
Deficienþa din sectorul de stat poate fi diminuatã ulterior
vânzãrii acþiunilor statului la societãþile comerciale neatractive
prin mãsuri care nu mai depind de stat, ci de piaþã ºi de
managementul investitorului privat  cumpãrãtor la preþul
simbolic. Dacã pânã la privatizarea, prin aceastã procedurã, statul,
în calitate de acþionar majoritar, are obligaþia legalã ºi rãspunderea
de a acþiona nemijlocit, prin organele ºi reprezentanþii sãi, pentru
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cu impact semnificativ în domeniile administrãrii participaþiilor
statului, la societãþile comerciale la care statul sau o autoritate a
administraþiei publice locale este acþionar sau asociat, precum ºi
la regiile autonome.
Instituirea administrãrii speciale, de cãtre instituþia publicã
implicatã, în perioada de privatizare, este introdusã de lege, ca
element novator, în scopul de a gestiona societatea comercialã ºi
a o administra în baza unui mandat, prin care se dispun ºi
mãsuri de externalizare a unor active cu caracter social, de
vânzare de active, de fuziuni, divizãri sau de implementare a unor
programe de restructurare, cu sau fãrã reducere de personal,
precum ºi de degrevare a societãþii comerciale de anumite sarcini
care greveazã asupra activelor societãþii.
În termenii ºi semnificaþia legii  art.3 (f) , administrarea
specialã în perioada de privatizare înseamnã procedura de
administrare în perioada cuprinsã între date intrãrii în vigoare a
ordinului ministrului instituþiei publice implicate sau, dupã caz,
a datei emiterii deciziei conducãtorului autoritãþii administraþiei
publice locale prin care se instituie procedura administrãrii
speciale ºi data transferului dreptului de proprietate asupra
acþiunilor în situaþia unei privatizãri finalizate la data stabilitã
prin ordin sau decizie.
Administrarea specialã în perioada de privatizare:
 se instituie la societãþile comerciale la care statul sau o
autoritate a administraþiei publice locale deþine un pachet majoritar
de acþiuni, aflate în proces de privatizare;
 presupune administrarea societãþii comerciale de cãtre
un administrator special, în baza unui mandat, acordat de
cãtre instituþia publicã implicatã, care prevede modul de
administrare ºi gestionare a societãþii comerciale, mãsurile ce
trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare,
precum ºi mãsurile excepþionale care trebuie luate la societatea
comercialã în perioada premergãtoare anunþului de ofertã

Accelerarea privatizãrii
 Privatizarea trebuie sã genereze dezvoltare
economicã ºi protecþie socialã, nu sãrãcie.
 Privatizarea la preþ simbolic.
 Instituirea administrãrii speciale în procedura
de privatizare.
 Conversia în acþiuni a unor creanþe.
 Acordarea de înlesniri societãþilor comerciale
cu capital majoritar de stat, aflate în proces de
privatizare.
 Necesitatea unor mãsuri ferme de stabilire a
rãspunderii pentru devalizarea ºi starea de
neatractivitate a societãþilor comerciale cu
capital majoritar de stat.
prevenirea cauzelor care aduc societãþile comerciale în situaþia
de neatractivitate pentru investitori, ori de reducere a societãþilor
comerciale din starea de neatractivitate în aceea de atractivitate,
dupã privatizarea prin procedura vânzãrii acþiunilor la preþul
simbolic de 1 EURO, posibilitãþile statului se limiteazã numai la
urmãrirea modului în care investitorul privat îºi îndeplineºte
obligaþiile din contractul de privatizare de a face investiþii ºi de a
crea locuri de muncã.
Statul îºi vinde deficienþele la preþ simbolic, scapã de orice
rãspundere în legãturã cu gestionarea ºi administrarea ineficientã
a participaþiilor sale la capitalul social al societãþilor comerciale
în cauzã, în schimbul unui contract de privatizare care cuprinde
angajamentul juridic al investitorului cã va investi capital ºi va
crea locuri de muncã, angajament care poate fi incert, ca urmare
a mecanismului economiei de piaþã, nefiind exclusã nici acþiunea
grupurilor de interese.
Criteriile de selecþie a investitorului pentru privatizarea pe
1 Euro se bazeazã pe promisiuni  obligaþii prevãzute în contract
ºi nu pe contribuþie realã, efectivã, în momentul vânzãrii.
Pentru selecþia cumpãrãtorului, în cazul vânzãrii pe 1 EURO,
ar trebui prevãzute criterii speciale, în situaþia asociaþiilor
salariaþilor care doresc sã relanseze economic ºi financiar
societatea ºi sã asigure permanenþa locurilor de muncã

 Instituirea administrãrii speciale în
perioada de privatizare

Conform prevederilor Legii nr.137/2002, unul din principiile
care stau la baza cadrului juridic pentru accelerarea procesului
de privatizare îl constituie instituirea administrãrii speciale în
perioada de privatizare, ca metodã prin care se determinã mãsuri

ºi de la data instituirii procedurii de administrare specialã în
perioada de privatizare;
 înceteazã la data transferului dreptului de proprietate asupra
acþiunilor în situaþia unei privatizãri finalizate sau la data stabilitã
prin ordin sau decizie.
Mãsurile excepþionale care trebuie luate la societatea
comercialã în perioada premergãtoare anunþului de ofertã,
specificate în mandat, se determinã în funcþie de situaþia
economico-financiarã ºi de strategia de privatizare care urmeazã
a fi aplicatã ºi se referã la:
 divizãri, fuziuni, vânzãri de active;
 aplicarea unor programe de restructurare cu/sau fãrã reducere
de personal;
 externalizãri/transferuri de activitãþi ºi/sau active cu caracter
social;
 conversia în acþiuni a unor creanþe certe, lichide ºi exigibile;
 respectarea disciplinei economico-financiare ºi a graficelor
de rambursare a datoriilor restante cãtre furnizorii de servicii
întocmite;
 orice alte mãsuri care duc la sporirea activitãþii societãþilor
comerciale la privatizare.
De la data instituirii procedurii de administrare specialã în
perioada de privatizare, la societatea comercialã în cauzã se aplicã
urmãtoarele mãsuri excepþionale:
a) solicitarea societãþii comerciale aflatã în proces de
privatizare pentru întocmirea graficului de reeºalonare a
obligaþiilor restante cãtre furnizorii de servicii. Legea dispune
cã nici o regie autonomã, companie naþionalã, societate naþionalã,
societate comercialã cu capital integral de stat furnizoare de
servicii  electricitate, gaze naturale, apã sau alte asemenea
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servicii, fãrã de care societatea nu poate funcþiona, nu are dreptul
sã schimbe, sã refuze ori sã întrerupã temporar un astfel de serviciu
cãtre societatea comercialã aflatã în proces de privatizare.
Furnizorii pot însã sã întrerupã furnizarea de servicii, în situaþia
neachitãrii de cãtre societatea comercialã aflatã în proces de
privatizare a facturilor curente înregistrate dupã data instituirii
procedurii de administrare specialã ºi a ratelor convenite prin
graficul de reeºalonare stabilit cu furnizorii de servicii.
Legea nu prevede modul de acoperire a costurilor furnizorilor
pentru administrarea activelor circulante reprezentând serviciile
prestate  livrate ºi neachitate de cãtre societãþile beneficiare, pe
perioada de la data furnizãrii ºi pânã la data prevãzutã în graficul
de reeºalonare pentru achitare. Practic este posibil ca în final
societatea aflatã în proces de privatizare ºi, ca atare ºi în administrare
specialã sã nu devinã atractivã pentru privatizare ºi sã nu aibã nici
posibilitatea achitãrii facturilor curente înregistrate dupã o anumitã
duratã a instituirii procedurii de administrare specialã ºi a ratelor
cuvenite prin graficul de reeºalonare. Soluþia unei astfel de situaþii
prevãzutã de lege constã în aceea cã furnizorii pot sã întrerupã
furnizarea de servicii. O asemenea soluþie poate avea consecinþe
negative atât economice, cât ºi sociale;
b) ridicarea, de cãtre creditorii bugetari, la solicitarea
administratorului special, a sarcinilor care greveazã asupra
activelor societãþii care urmeazã a fi vândute, externalizate
sau transferate, în scopul creºterii atractivitãþii la privatizare.
Sumele încasate din vânzarea activelor se distribuie proporþional
creditorilor bugetari care au instituit sarcinile;
c) suspendarea, de cãtre creditorii bugetari, pânã la transferul
dreptului de proprietate asupra acþiunilor, a aplicãrii oricãrei
mãsuri de executare silitã începutã asupra societãþii ºi neinstituirea
unor noi astfel de mãsuri.
Administraþia specialã, instituitã cu scopul de a accelera
procesul de privatizare a societãþilor comerciale respective,
presupune ca managerii-administratori speciali, persoane fizice
sau juridice, române sau strãine, cu experienþã în management,
numiþi de instituþia publicã implicatã, sã aplice mãsuri de naturã
sã aducã societatea comercialã în stare de atractivitate pentru
investitori. Una din aceste mãsuri o constituie reducerea de
personal, cu sau fãrã asigurarea de plãþi compensatorii. Reducerea
de personal, alãturi de alte prevederi privind administrarea
specialã, cum ar fi suspendarea executãrii silite, reeºalonarea
obligaþiilor de platã faþã de furnizorii de energie, apã ºi alte utilitãþi
în interzicerea opririi acestor servicii, sunt considerate mãsuri
care oferã o ºansã de supravieþuire unor societãþi comerciale, în
sensul cã devin atractive pentru investitori, iar acest fapt poate
determina reangajarea forþei de muncã disponibilizate.
Cu alte cuvinte, o societate neatractivã pentru investitori poate
deveni atractivã prin disponibilizãri de personal, apoi se
privatizeazã ºi noul investitor reangajeazã personalul
disponibilizat în faza de pregãtire a societãþii comerciale pentru
privatizare. Practica dovedeºte cazuri frecvente în care investitorii
nu au respectat întocmai prevederile din contractul de privatizare
cu privire la menþinerea personalului. Cu toate acestea, metoda
constituie o ºansã de speranþã, nu de certitudine.
Concret, pe perioada administrãrii speciale în procesul
privatizãrii administratorul special are atribuþiile ce i se stabilesc
prin mandat special acordat de ministrul Autoritãþii pentru
Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului: exemplu,
mandatul special de administrare specialã, în cazul SC RomanSA Braºov, cuprinde în principal, fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) finalizarea programului de restructurare aprobat de adunarea
generalã a acþionarilor ºi Autoritatea pentru Privatizare ºi
Administrarea Patrimoniului Statului, prin divizarea societãþii
comerciale ºi constituirea a mai multor societãþi comerciale;
b) notificarea creditorilor bugetari, în sensul instituirii
procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în
vederea neînceperii de cãtre acestea a oricãror mãsuri de executare
silitã împotriva societãþii comerciale;
c) notificarea creditorilor bugetari pentru ridicarea tuturor
sarcinilor ce greveazã activele ce vor fi vândute, externalizate
prin divizare sau transferare;
d) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finanþelor
Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte ministere ºi
instituþii pentru bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetelor
fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor administraþiei
publice locale pentru bugetele locale, de a elibera certificate de
obligaþii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate pânã la
data de 31 decembrie 2001;
e) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea acestora
ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
f) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea
unor mãsuri pentru întãrirea acesteia;
g) întocmirea dosarului de prezentare pentru privatizarea
societãþii comerciale.
Aºa cum prevede legea  art. 16 (6)  procedura de
administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la
data transferului dreptului de proprietate asupra acþiunilor,
în situaþia privatizãrii finalizate sau la data stabilitã prin ordin
sau decizie. Legea lasã în competenþa ministrului instituþiei
publice implicate, respectiv a conducãtorului autoritãþii
administraþiei publice locale, sã dispunã încetarea procedurii de
administrare în situaþiile în care nu se transferã dreptul de
proprietate asupra acþiunilor ºi nu are loc o privatizare finalizatã.
Într-o asemenea situaþie, trebuie sã existe ºi criterii de scoatere a
societãþii din procesul de privatizare ºi de declanºare a altor
proceduri prevãzute de Legea societãþilor comerciale ºi de Legea
reorganizãrii judiciare ºi lichidãrii societãþilor comerciale. Poate
exista ºi situaþia în care societatea sã nu devinã atractivã pentru
privatizare nici urmare a parcurgerii procedurilor procesului de
privatizare ºi de administrare specialã. Ca atare, sunt necesare
precizãri cu caracter normativ în legãturã cu durata în care
societatea se aflã în proces de privatizare ºi de administrare
specialã în ipoteza tergiversãrii finalizãrii privatizãrii.
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Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
21 octombrie 2002

MIERCURI
23 octombrie 2002

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Economie politicã (3)
10:50 Istoria economicã a României (1/3)
11:25 Geografie economicã mondialã (3/1)
12:30 Bazele contabilitãþii (1/3)
13:05 Economie politicã (4)
13:55 Pauzã  promo
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 Maeºtri: Sorana Coroamã  Stanca. (II) Emisiune
de Carmen Stoianov ºi Valeriu Râpeanu (r)
15:30 Repere spirituale. Emisiune de prof.univ.dr. Mihail
Diaconescu (r)
16:30 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu (r)
17:30 Orizonturi economice. Populaþia României la începutul secolului XXI. Invitat: dr. Aurel Camara, preºedintele Institutului Naþional de Statisticã. Realizator: prof.univ.dr. Victor Axenciuc
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor: Dan Burghelea.
Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Ora melomanului. Stagiunea de muzicã cultã a tvRM.
Duo Rossini  Mariana Oþeleanu ºi Constantin
Veºtemeanu. Emisiune realizatã de Dumitru Cucu
ºi Alexandru Moroºanu
20:30 Film documentar. Comerþ cu amãnuntul
21:00 Fairplay. Talk-show în direct pe probleme de actualitate
ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
22:30 Program muzical
23:00 Auto  star. Emisiune de Gavrilã Inoan (r)
23:30 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (3)
11:15 Istorie ºi civilizaþie francezã (4)
12:00 Limba românã (1/1)
12.45 Lingvisticã generalã (3)
13:25 Istoria literaturii române (2)
13:50 Pauzã - promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Adopþia ºi orfanii. Invitaþi: Nicolae Tãnase, Adina
Cojocaru, Bogdan Lucaciu. Realizator: Marian
Oprea (r)
16:00 Orizonturi economice. Populaþia României la începutul secolului XXI. Invitat: dr. Aurel Camara, preºedintele Institutului Naþional de Statisticã. Realizator: prof.univ.dr. Victor Axenciuc (r)
17:00 Program muzical
17:30 Reþete pentru sãnãtate. Sãnãtatea ca bunãstare fizicã,
mintalã, socialã, culturalã. Emisiune interactivã cu
participarea dr.Elena Preda ºi prof. psiholog Mihaela
Minulescu. Realizator: Eugenia Grosu Popescu
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor: Dan Burghelea.
Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Planeta pãmânt. Realitãþi italiene (4)
20:30 Filme prezentate ºi premiate la Festivalul Internaþional
EcoEtnoFolk Film, Slãtioara  Vâlcea, ediþia a IV-a
21:30 Dicþionar economic. Liberalismul economic. Invitat:
lector univ.dr. Marius Spiridon. Emisiune de lector
univ.dr. Eugen Ghiorghiþã (r)
22:00 Invitaþie la film - emisiune de informare ºi culturã
cinematograficã, realizatã de Emil Voicu (r)
23:00 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache (r)
23:30 Lumea sporturilor. Infosport: cluburi, campionate,
competiþii. Emisiune de prof.univ.dr. Septimiu Todea
ºi Mugur Popovici (r)
00:30 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

MARÞI
22 octombrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept civil (5)
10:55 Istoria statului ºi dreptului român (3)
11:20 Drept roman (2)
12:25 Drept diplomatic ºi consular (3)
12:55 Biroticã (3)
13:20 Limba latinã (5)
13:50 Muzicã  promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Fairplay. Talk-show pe probleme de actualitate ale
sportului. Realizator: Mugur Popovici (r)
16:00 Club internaþional. Germania. Emisiune de Ioana
Nitobe (r)
18:00 Program muzical
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor: Dan Burghelea.
Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Dialog juridic cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu
20:00 Dicþionar economic. Liberalismul economic. Invitat:
lector univ.dr. Marius Spiridon. Emisiune de lector
univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
20:30 Adopþia ºi orfanii. Invitaþi: Nicolae Tãnase, Adina
Cojocaru, Bogdan Lucaciu. Realizator: Marian
Oprea (r)
22:00 Program muzical
23:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lector univ.dr.
Valeriu Marinescu (r)
23:30 Lumea sporturilor. Infosport: cluburi, campionate,
competiþii. Emisiune de prof.univ.dr. Septimiu Todea
ºi Mugur Popovici (r)
00:30 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

JOI
24 octombrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Literatura românã (3)
11:10 Limba românã (1/2)
12:00 Psihologie experimentalã (4)
12:30 Psihologia educaþiei (5)
13:00 Fundamentele psihologiei (4)
13:20 Psihologia experimentalã (5)
13:50 Muzicã  promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Film documentar
15:30 Program muzical
16:00 Dincolo de arenã. Emisiune în direct de Mugur
Popovici
17:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lect. univ.dr.
Valeriu Marinescu (r)
17:30 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache (r)
18:00 Muzicã popularã
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor: Dan Burghelea.
Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Planeta pãmânt. Provence
20:30 România în lume. Emisiune în direct realizatã în
colaborare cu Fundaþia România în lume. Moderator: Nicolae Mardari
22:00 Cheia succesului  manager XXI. Emisiune în direct
de Carmen Dumitriu

23:00 În slujba adevãrului. Emisiune de conf.univ.dr.
Petre Buneci (r)
00:00 Lumea sporturilor. Infosport: cluburi, campionate,
competiþii. Emisiune realizatã de prof.univ.dr.
Septimiu Todea ºi Mugur Popovici (r)
01:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

VINERI
25 octombrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Bazele informaticii (3)
10:40 Informaticã pentru sociologie (4)
11:35 Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie (2)
12.05 Teoria comunicãrii (3/2)
12:55 Anatomie funcþionalã (4)
13:40 Muzicã  promo
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 România în lume. Emisiune realizatã în colaborare
cu Fundaþia România în lume. Moderator:
Nicolae Mardari (r)
16:00 Lumea sporturilor. ªahul de la A la Z cu marea
maestrã internaþionalã Elisabeta Polihroniade. Infosport: cluburi, campionate, competiþii. Emisiune de
prof.univ.dr. Septimiu Todea ºi Mugur Popovici
16:30 Atelier TV Studenþesc. Magazin studenþesc realizat
de Daniel Paraschiv
17:45 Pe drumul destinului. Emisiune de Ioana Mandache
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor: Dan Burghelea.
Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Film documentar
20:00 Universul cunoaºterii. Emisiune interactivã de actualitate ºtiinþificã (creativitate, I.T., terapii complementare, educaþie în afara ºcolii, noutãþi din micro ºi
macro cosmos). Realizator: Cãtãlin Grosu
21:00 Lumea în clipa 2002. Antiamericanismul. Invitaþi:
Dinu C. Giurescu, Cristian Pârvulescu. Emisiune
de Marian Oprea
22:00 Oameni care au fost: Traian Vuia. Emisiune de
Eugenia Grosu Popescu (r)
23:00 Dincolo de arenã. Emisiune realizatã de Mugur
Popovici (r)
00:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

SÂMBÃTÃ
26 octombrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
8:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune realizatã de
lect. univ.dr. Valeriu Marinescu

Opinia

naþionalã

Telefoane:
410.39.11 ºi
410.39.13,
interioare:
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9:00
9:30
10:00
11:00
11:30
12:30
13:30
14:30
15:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
19:30
21:00
22:00
23:00
23.30
00:45

Not yet but soon  emisiune de Doru Enache
Program muzical
Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
Auto  star. Emisiune de Gavrilã Inoan
Cu ºi despre muzicã. Emisiune de Mihai Darie
Universul cunoaºterii. (r)
Litera ºi spiritul legii. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
În slujba adevãrului. Emisiune de conf.univ.dr.
Petre Buneci
Lumea sporturilor. Infosport: cluburi, campionate,
competiþii. Emisiune realizatã de prof.univ.dr.
Septimiu Todea ºi Mugur Popovici
Filme prezentate ºi premiate la Festivalul Internaþional
EcoEtnoFolk Film, SlãtioaraVâlcea, ediþia a IV-a (r)
Program muzical
Actualitãþi
Film documentar. Arta naivã
90 de minute pentru sufletul dumneavoastrã  coproducþie TVR Internaþional  TV România de Mâine
Laborator de creaþie. Amza Sãceanu. Emisiune de
prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
Cheia succesului  manager XXI. Emisiune de
Carmen Dumitriu (r)
Dialog juridic cu prof.univ.dr Corneliu Turianu (r)
Atelier studenþesc. Magazin studenþesc realizat de
Daniel Paraschiv (r)
Program muzical nocturn

DUMINICÃ
27 octombrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
8:00 Repere spirituale  emisiune de prof.univ.dr. Mihail
Diaconescu
9:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã (r)
10:00 Program muzical
10:30 Turneul trupei de teatru muzical pentru copii Andanito.
Realizator Dumitru Cacoveanu
11:30 Reþete pentru sãnãtate. Sãnãtatea ca bunãstare fizicã,
mintalã, socialã, culturalã. Participã: dr.Elena Preda
ºi prof. psiholog Mihaela Minulescu. Realizator:
Eugenia Grosu Popescu (r)
12:30 Lumea în clipa 2002. Antiamericanismul. Invitaþi:
Dinu C. Giurescu, Cristian Pârvulescu. Emisiune
de Marian Oprea (r)
13:30 Ora melomanului. Stagiunea de muzicã cultã a tvRM.
Duo Rossini  Mariana Oþeleanu ºi Constantin
Veºtemeanu. Emisiune realizatã de Dumitru Cucu,
Alexandru Moroºanu (r)
14:30 Film documentar. Arta bucãtãriei japoneze
15:00 Invitaþie la film - emisiune de informare ºi culturã
cinematograficã, realizatã de Emil Voicu
16:00 Lumea sporturilor. Glorii ale sportului românesc.
Infosport: cluburi, campionate, competiþii. Emisiune
realizatã de prof.univ.dr. Septimiu Todea ºi Mugur
Popovici
16:30 Club internaþional. Macedonia. Emisiune de Ioana
Nitobe
18:30 Actualitãþi
19:00 Maeºtri: Constantin Bãlãceanu Stolnici. Emisiune
de Carmen Stoianov ºi Valeriu Râpeanu
20:00 90 de minute pentru sufletul dumneavoastrã  coproducþie TVR Internaþional  TV România de Mâine (r)
21:30 Oameni care au fost: G. Cãlinescu. Emisiune de
Corneliu Toader
22:30 Cu ºi despre muzicã. Emisiune de Mihai Darie (r)
23:30 Program muzical nocturn
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În bibliotecã

Facultatea de Drept

Studenþi
ºi studente
la

Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine

Spiru Haret

Facultatea de Management Financiar Contabil

Facultatea de Sociologie-Psihologie

Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior

Facultatea
de Teatru

la început de drum

Aspecte de la examenul de admitere. Comisia ºi una din candidate

Profesorilor, mult succes în

arta modelãrii ºi în promovarea
tinerelor talente!
Studenþilor, har ºi hãrnicie în
împlinirea nãzuinþei de a sluji
la altarul Thaliei!

Cursurile au început.
O primã întâlnire cu maestrul

Desene de M. Vulcãnescu

