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Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional
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Dorim sã amplificãm ºi sã diversificãm
colaborarea cu partenerii noºtri
din Japonia ºi din întreaga lume
a declarat rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof.univ.dr. Aurelian BONDREA,
la întâlnirea cu prof.univ.dr. Kazuyoshi KOMIYA din Japonia
 Eu desfãºor o activitate universitarã
ºi de consultanþã ºtiinþificã, sunt ºi
publicist, dar, cu deosebire, mã consider
manager ºi tocmai de aceea am primit cu
mare plãcere ºi interes sporit invitaþia de
a vizita Universitatea Spiru Haret în
componenþa cãreia funcþioneazã mari
facultãþi cu profil de management ºi unde
sunt predate cursuri de însuºire a mai
multor limbi strãine, între care ºi limba
mea maternã, japoneza. Sunt plãcut
impresionat de marile dumneavoastrã
realizãri pentru care vã felicit ºi vã urez
sã le continuaþi. Am convingerea cã între
noi se poate institui o lungã colaborare
managerialã, întrucât succesele ºi
proiectele dumneavoastrã sunt pentru un
specialist adevãrate provocãri ºi mie îmi
plac provocãrile. Vã felicit, încã o datã, ºi
vã mulþumesc pentru onoarea de a
cunoaºte la faþa locului aceastã mare ºi
prestigioasã universitate româneascã.
Cu aceastã concluzie ºi-a încheiat
dialogul pe care profesorul universitar
doctor Kazuyoshi KOMIYA, preºedintele

 Facã-se aceastã scriere evanghelia neamului,
fie libertatea adevãratã idealul nostru,
libertatea ce se câºtigã prin muncã Mihai EMINESCU

Bãlcescu
Bãlcescu
ºi ideea de naþiune ºi urmaºii lui
G. Zane

La mijlocul secolului trecut ideea de
naþiune intrase definitiv în literatura socialã
ºi era folositã alãturi de ideea de popor,
fãrã ca o distincþie clarã între ele sã fie
întotdeauna fãcutã. În opera lui N.
Bãlcescu problema poporului ºi a naþiunii
este tratatã într-un spirit consecvent
democratic general ºi, ori cât de sumar ar
fi expuse ideile sale, concepþia sa de bazã
poate fi uºor degajatã.
Despre naþiune N. Bãlcescu are o
concepþie istoricã ºi democraticã. În spiritul
acestei
concepþii
naþiunea
sau
naþionalitatea reprezintã un popor ajuns la
o anumitã treaptã de dezvoltare, adicã un
popor ajuns la conºtiinþa de sine. În timp ce
poporul este un produs al contopirii de rase,
de neamuri, sau o suprapunere de popoare
prin cucerire, naþiunea este produsul
solidaritãþii morale a unui popor, a conºtiinþei
sale. Este aºa dar un produs spiritual.
Naþionalitatea [naþiunea]  spune el  este
sufletul unui popor; iar în alt loc
naþionalitatea [naþiunea] este forma
superioarã a vieþii raselor [neamurilor], ea
supravieþuieºte adesea independenþii ºi
singurã poate sã o recucereascã. Ea este
legitimitatea popoarelor.
N. Bãlcescu ºi-a dat, fireºte seama cã
istoria universalã reprezintã un proces în curs
de dezvoltare; unele neamuri au ajuns la faza
de popor, altele la cea de naþiune. Din aceastã
concepþie generalã despre naþiune,
influenþatã în parte de ideile ultimilor istorici
ai romantismului francez, el a dedus
caracterele esenþiale ale naþiunii ºi a formulat
de pe poziþii consecvent democrate

problemele naþiunii româneºti ºi tactica pe
care trebuie sã o adopte poporul român
pentru rezolvarea lor. Caracterul principal al
naþiunii ar fi veºnicia ei, o datã ajunsã la faza
de maturitate. Chiar în Cuvântarea þinutã în
1847 la Societatea studenþilor români din
Paris, parafrazând o tezã pe care J. Michelet
o dezvoltase în special la cursurile sale din
1846, N. Bãlcescu susþine, într-un moment
de marasm naþional, în care destinul naþiunii
noastre ridica în faþa unora îngrijorãri, cã
Românii nu vor pieri, românii nu pot pieri;
Cum aceste þãri române  se întreabã el 
care numãrã o existenþã de 18 veacuri, cum
aceastã naþie peste care a trecut atâtea
potopuri de naþii barbare, fãrã a o putea
înghiþi, fãrã a o face sã-ºi piarzã naþionalitatea
sa, care a scãpat nevãtãmatã de grozãviile
veacului de mijloc, de atâþia vrãjmaºi
puternici, ºi mai puternici ºi mai numeroºi
decât dânsa, ce o ameninþa sã o cotropeascã,
cum aceastã naþie care fu atâta vreme
campionul creºtinãtãþii ºi bulevardul
civilizaþiei ºi al libertãþii, cum va putea fi ea
ursitã sã pearã  acum în al 19-lea veac, în
veacul luminilor, al deºteptãrii popoarelor,
în veacul libertãþii.
Într-o anumitã privinþã, N. Bãlcescu
transfera în Evul Mediu conceptul modern al
naþiunii, ceea ce nu se poate susþine azi, dar
conceptul de naþiune astfel înþeles îi folosea
sã susþinã perfect legitim principiul
naþionalitãþii ºi sã-i caute o justificare nu numai
eticã, dar ºi istoricã, într-o interpretare la fel
influenþatã de ºcoala romanticã francezã.
(Continuare în pag. 2)

Articol publicat

de Mihai Eminescu

în ziarul Timpul din 24 noiembrie 1877
Peste douã, trei zile va ieºi de sub tipar
Istoria lui Mihai-Vodã-Viteazul de Nicolae
Bãlcescu.
Se ºtie neobositul zel, cu care acest
bãrbat plin de inimã ºi înzestrat de naturã
c-o minte pãtrunzãtoare ºi c-o fantezie
energicã, au lucrat la istoria lui Mihai-Vodã.
Din sute de cãrþi ºi documente el a cules c-o
adevãratã avariþie pentru gloria naþiei
româneºti, toate colorile din relaþii ºi notiþe,
cu cari apoi au zugrãvit acea icoanã mãreaþã,
din care figura Voevodului românesc iese
în prosceniu, vitejeascã ºi mândrã ºi
vrednicã de a se coborî din strãlucita viþã a
Basarabilor.
Limba lui Bãlcescu este totodatã
culmea, la care au ajuns românimea
îndeobºte de la 1560 începând ºi pânã astãzi,
o limbã precum au scris-o Alecsandri,
Const. Negruzzi, Donici, ºi care astãzi e
aproape uitatã ºi înlocuitã prin pãsãreasca
gazetarilor. Deºi Bãlcescu se întemeiazã
pretutindenea pe izvoare ºi scrierea lui e
rezultatul unei îndelungate ºi amãnunþite
munci, totuºi munca nu se bagã nicãiri în
seamã, precum în icoanele maesterilor mari
nu se vede amestecul amãnunþit de vãpsele
ºi desemnul îngrijit linie cu linie. O

Profesorii noºtri ºi cãrþile lor

Pagina 4

neobicinuitã cãldurã sufleteascã, rãspânditã
asupra scrierii întregi, topeºte nenumãratele
nuanþe într-un singur întreg ºi asemenea
scriitorilor din vechime, el îi vede pe eroii
sãi aievea ºi-i aude vorbind dupã cum le
dicteazã caracterul ºi-i ajunge mintea, încât
toatã descrierea persoanelor ºi întâmplãrilor
e dramaticã, fãrã ca autorul sã-ºi fi îngãduit
a întrebuinþa undeva izvodiri proprie ca
poeþii.
Nicolae Bãlcescu e de altmintrelea o
dovadã, cã limba româneascã pe vremea lui
ºi înainte de dânsul era pe deplin formatã ºi
în stare sã reproducã gândiri cât de înalte ºi
simþiri cât de adânci, încât tot ce s-a fãcut de
atunci încoace în direcþia latinizãrii,
franþuzirii ºi a civilizaþiei pomãdate a fost
curat în dauna limbei noastre.
Deºi nu mai împãrtãºim entuziasmul
cãrþii lui Bãlcescu pentru ideile profesate azi
de colegii lui de la 1848, deºi ne-am
încredinþat cu durere cã chiar aceia ce azi le
reprezintã, nu mai sunt pãtrunºi ºi se slujesc
numai de dânsele ca de o pârghie pentru
ajungerea unor interese mici, deºi ºtim cã
dacã inima lui era vie în vremea noastrã, prin
cartea lui ar fi trecut o suflare rece de ironie
asupra piticilor cari îngânau a împãrtãºi
simþirile unei inimi, pe care n-au ºtiut-o preþui
niciodatã, totuºi entuziasmul lui ca atare ne
încãlzeºte cãci este sincer, adevãrat, energic,
s-aratã cu acea neºovãire de care ne minunãm
în caracterele anticitãþii.
(Continuare în pag. 2)

Firmei de Consultanþã Managerialã
Komiya Consultants din Japonia, l-a
purtat cu prilejul primirii sale, în ziua de
29 octombrie a.c., de cãtre profesorul
universitar doctor Aurelian BONDREA,
rectorul Universitãþii Spiru Haret,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine.
Primirea distinsului specialist japonez ºi
convorbirea desfãºuratã cu acest prilej au avut
loc în cabinetul rectorului din noul ºi modernul
sediu al Universitãþii Spiru Haret ºi al
Fundaþiei România de Mâine, amenajat în
strada Ion Ghica din Bucureºti. Au participat
prof. univ. dr. Constantin Mecu, prorector al
Universitãþii Spiru Haret, ºi prof. univ. dr.
Gheorghe Zaman, decanul Facultãþii de
Management Financiar-Contabil ºi directorul
Institutului de Studii pentru Dezvoltarea
Economico-Socialã a României, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret.
Dupã urãrile de bun venit în Universitatea
Spiru Haret, adresate oaspetelui japonez,
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, preºedintele
Fundaþiei România de Mâine, a spus:
Am luat cunoºtinþã de programul vizitei
dumneavoastrã. O parte din el s-a ºi
realizat. Urmeazã unele expuneri în faþa
studenþilor, precum ºi discuþii pe teme de
specialitate, îndeosebi de management
financiar, cu profesorii noºtri. Dacã timpul
vã permite, am dori ca, dupã întâlnirea cu
studenþii de la limba japonezã, sã vizitaþi ºi
alte obiective, între care ºi acest sediu
central al Universitãþii noastre, clubul, baza
sportivã cu tot ce este necesar pentru
sportul de performanþã ºi ceea ce mai doriþi
dumneavoastrã sã cunoaºteþi. La noi s-a
statornicit o bunã colaborare cu
reprezentanþii unor universitãþi japoneze,
mai multe delegaþii cu acest profil, conduse
de domnul prof. univ. dr. Tomio SATO, neau vizitat ºi am avut ample schimburi de
idei pe tema învãþãmântului superior, dar
ºi pe cele referitoare la problemele
economico-sociale din România ºi Japonia.
Noi suntem foarte mulþumiþi de aceastã
colaborare pe care dorim s-o amplificãm
ºi s-o diversificãm inclusiv prin vizita
dumneavoastrã, stimate domnule dr.
KOMIYA. ªtim cã sunteþi un distins
profesor universitar, om de afaceri ºi
conduceþi o firmã de consultanþã
managerialã. Dorim ca studenþii noºtri sã
beneficieze de pe urma bogatei
dumneavoastrã activitãþi, sã cunoascã
problemele actuale ale societãþii japoneze
ºi modul concret în care ele sunt soluþionate,
sã se inspire, în viitoarea lor activitate, din
marea experienþã a Japoniei în construirea
unui sistem performant al economiei de
piaþã. Totodatã, sperãm ca, prin
cunoaºterea ei directã, ºi experienþa
româneascã sã vã fie utilã în cercetãrile
dumneavoastrã ºi sã constituie o nouã

punte de apropiere ºi de colaborare între
þãrile noastre.
Prof. univ. dr. Kazuyoshi KOMIYA a
mulþumit pentru invitaþia ce i-a fost adresatã
de a vizita Universitatea Spiru Haret, pentru
urãrile de bun venit ºi pentru stima ºi cãldura
cu care a fost întâmpinat pretutindeni. A
dat o înaltã apreciere întâlnirilor pe care lea avut cu cadrele didactice din facultãþile
cu profil economic, vizitelor efectuate în
laboratoarele pentru studenþi ºi în modernul
centru editorial ºi tipografic al Universitãþii,
exprimându-ºi interesul ºi pentru celelalte
obiective înscrise în programul vizitei sale
de pânã la data de 3 noiembrie a.c.
Dupã aceste declaraþii introductive, între
partea românã ºi specialistul japonez s-a
instituit un amplu dialog pe teme de interes
reciproc, de la viaþa universitarã, la
problemele majore economico-sociale din
Japonia ºi România, la perspectivele
evoluþiei acestor þãri, dar ºi a vieþii
internaþionale în ansamblu. Discuþia ca atare
a dobândit amplitudinea ideaticã a unei
dezbateri ºtiinþifice, prin raportarea faptelor
ºi experienþei reciproc împãrtãºite la un
etalon valoric, configurat în temeiul
adevãrurilor ºtiinþifice general valabile ºi al
sensului moral, de nelipsit astãzi în relaþiile
internaþionale de orice gen. Tocmai din
perspectiva acestei amplitudini, specialistul
japonez s-a interesat despre relaþiile de
colaborare ale Universitãþii Spiru Haret, cu
parteneri de profil din alte þãri, iar partea
românã a dorit sã cunoascã direcþiile multiple
în care-ºi desfãºoarã activitatea prof. univ.
dr. Kazuyoshi KOMIYA. Drept urmare,
rectorul Aurelian BONDREA a vorbit
despre faptul cã Universitatea Spiru Haret
face parte din Alianþa Universitarã pentru
Democraþie, cu sediul în SUA. Din aceastã
alianþã fac parte peste 130 de universitãþi
dintre care cca 40 sunt din SUA, iar celelalte
din Europa. Pe lângã aceastã alianþã,
Universitatea Spiru Haret întreþine relaþii de
colaborare cu universitãþi din Anglia, Franþa,
Spania, Olanda, Grecia ºi din alte þãri. La
rându-i, distinsul oaspete japonez ºi-a
exprimat admiraþia faþã de acest spectru larg
al colaborãrii interuniversitare ºi a înfãþiºat
principalele aspecte ale activitãþii proprii. În
calitate de profesor, þine o serie de cursuri pe
teme de management, iar din aceastã
perspectivã apare posibilitatea unor
eventuale vizite reciproce de studenþi români
ºi japonezi. O altã serie de cursuri sunt destinate
specialiºtilor care doresc sã intre în activitãþi
de afaceri. Aºadar, activitatea sa profesoralã se
împarte între universitate ºi firmele care solicitã
asemenea cursuri. ªi întrucât onorariul acestor
cursuri manageriale este foarte ridicat în
Japonia, cei interesaþi îl solicitã pe termene mai
scurte, din care cauzã caracterul sintetic al
acestor prelegeri se accentueazã.

Centenar
Zaharia
Stancu
La cursuri
de varã
în Spania

(Continuare în pag. 3)
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niciodatã o naþiune nu se poate
mântui decât prin sine însãºi
N. Bãlcescu

Bãlcescu
ºi ideea de naþiune
(Continuare din pag. 1)

Problema naþionalã, deºi permanent
prezentã în sentimentele ºi preocupãrile
lui Bãlcescu, trece pe primul plan al luptei
sale dupã revoluþia din 1848. Intervenþia
trupelor strãine, care lichidase, pentru
moment, posibilitatea de reforme sociale,
îl face sã înþeleagã mai bine cã o þarã fãrã
independenþã nu poate niciodatã sã-ºi
înfãptuiascã reformele sociale, pe care
poporul le reclama ºi clasa ei înaintatã
de atunci, intelectualitatea democratã, le
susþinea. Invazia resuscitase sentimentul
naþional, mai ales antiotoman, ºi fãcuse
ca în scrierile de epocã sã se reafirme cu
mai multã tãrie ideea de naþiune ºi
principiul naþionalitãþilor  dreptul la
viaþã al micilor popoare.
Dacã N. Bãlcescu a promovat ideea
de naþiune ºi ideea de naþionalitate în
general, el a susþinut de pe poziþii
consecvent democrate ideea de egalitate
între naþiuni, a combãtut dezbinarea
dintre popoare ºi exclusivismul naþional.
Noi trebuie sã profesãm respectul
naþionalitãþilor ºi egalitatea lor, scria lui
Ion Ghica, la 16 noiembrie 1850, adresându-se întregii emigraþii româneºti: Sfânt
este dreptul oricãrei naþiuni, oricât de
micã ar fi ea[...].
În condiþiile în care se afla poporul
român în epoca lui N. Bãlcescu,
problema naþionalã avea aspecte
deosebite, pe de o parte dincoace de
munþi, pe de alta dincolo. În principate
 problema naþionalã, independenþa
naþionalã ºi formarea unui stat naþional;
în Transilvania - autodeterminarea
politicã. Era o etapã a miºcãrii naþionale
pe drumul unitãþii întregului popor
român. N. Bãlcescu i-a înþeles
complexitatea; în concepþia sa
programul miºcãrii naþionale trebuia sã
þinã seama de momentul istoric ºi, ca
revoluþionar, a militat pentru ceea ce
credea el practic posibil în anii sãi. Aºa
dar, programul naþional român trebuia
sã-ºi propunã ca þintã principalã
problema unitãþii. Aceasta avea, dupã el,
douã aspecte: o unitate moralã, prin
cultivarea elementelor de unitate, în

special a limbii ºi literaturii naþionale,
unitatea politicã urmând sã se facã în
etape, aºa dupã cum o realizaserã ºi alte
popoare. Cultivarea limbii ºi a
literaturii ca mijloc de dezvoltare a
naþiunii era o idee doctrinarã, ºi el
foloseºte, pentru a o sprijini, încã
înainte de 1848, tezele istoriografiei
romantice franceze. Cultivarea ideii de
unitate politicã era, în adevãr, o idee
curentã în acea parte a Europei, în care
numeroase naþiuni erau încã
dezmembrate; în þãrile române
Bãlcescu a fost unul dintre
protagoniºtii ei cei mai fervenþi ºi cu
cel mai mare rãsunet în miºcarea
democraticã româneascã. În repetate
rânduri a insistat asupra însemnãrii
unitãþii politice, chiar restrânsã pentru
epocã la Unirea Principatelor,
deocamdatã. Unitatea politicã este
pentru el o chestie de viaþã ºi de
putere, atât înlãuntru, cât ºi în afarã, ºi
care ne poate pune în stare a ne împlini
misia în omenire, este chezãºuirea
dreptului neprescriptibil de a trãi
liber, este trupul lui trebuincios ca
sufletul sã nu piarã ºi sã amorþeascã,
ci din contra sã poatã creºte ºi a se
dezvolta. În cãutarea unei argumentãri
cât mai temeinice a acestei teze, el
transferã în evul mediu nu numai ideea
de naþiune, cum am spus mai înainte,
dar ºi ideea de unitate, ºi deci priveºte
luptele de altã datã  rãzboaiele feudale
 ca rãzboaie naþionale. Domnitorii cei
mari ai românilor, luptându-se în afarã,
sau chiar între ei, se luptã pentru
unitate: Desele rãzboaie între
Moldova ºi Þara Româneascã  spune
el  n-avurã altã pricinã; luptându-se
pentru supremaþie, aceste þãri luptau
pentru unitate.
ªtiinþificeºte ideea nu se poate susþine
azi; dar, în epoca sa ºi în condiþiile luptei
naþionale, era o idee mobilizatoare a
maselor, care erau îndemnate a fi
continuatoare ale marilor tradiþii de luptã
a celor mai buni înaintaºi. Totodatã însã,
consecvenþa sa democraticã îl face sã
spunã, ºi sã anticipeze profetic, cã ceea
ce marii voevozi nu au putut face prin

 Puncte de vedere
În zilele noastre, educaþia, privitã în
sensul ei larg, nu mai poate fi conceputã
fãrã sã se þinã seama de intervenþia
tehnicilor moderne de comunicare în
masã (radio, televiziune, benzi
magnetice  fono ºi foto , discul,
imprimate de mare tiraj: ziare, reviste,
ilustrate, reproduceri de artã, afiºul,
fotografia etc.), cunoscute sub genericul
de mass-media. Între acestea ºi
activitatea cu cartea existã o intimã
corelaþie; ele se intercondiþioneazã, se
completeazã reciproc, fiecare având însã
specificul sãu aparte. Este un fapt
incontestabil cã mass-media a
zdruncinat serios monopolul sau
privilegiul ºcolii ºi al familiei, al cãrþii
de-a fi singurii factori în transmiterea
patrimoniului cultural al omenirii.
Alãturi de aceºti factori de educaþie
cunoscuþi, a apãrut un factor nou  massmedia  cu o forþã de influenþare ºi de
rãspândire foarte puternicã.
ªcoala nu se poate menþine izolatã
de miºcarea generalã a unei civilizaþii
în care cartea este din ce în ce mai mult
concuratã de mass-media. valoarea
incontestabilã a acestor mijloace trebuie
apreciatã atât dupã marile lor resurse
educaþionale de care dispun, cât ºi dupã
limitele lor.
Concluziile multor specialiºti, cu
privire la valoarea lor, sunt foarte
diferite, deseori contradictorii. Astfel, un
eseist francez, dorind sã sublinieze
imensul prestigiu al mijloacelor de
comunicare în masã, formula ipoteza cã,
în lumea contemporanã, acþioneazã douã
mari forþe cu puternicã înrâurire socialã:

forþa nuclearã ºi forþa mass-media. În
schimb, un sociologic afirma: Massmedia nu a dat pânã în prezent o generaþie
mai bine informatã, mai plinã de
curiozitate ºi personalitate. Aceastã
apreciere pesimistã e fãcutã în timp ce
un sociolog francez socoteºte cã tânãrul
veacului nostru este produsul pozitiv,
esenþial al acþiunii mass-media.
Sondajele de opinii în legãturã cu
influenþa mijloacelor de comunicare în
masã duc ºi ele la concluzii
contradictorii. Iatã unele dintre ele,
cuprinse într-o culegere apãrutã în SUA:
În timp ce virtuþile mass-media deþin un
loc modest, viciile devin alarmante (un
sociolog american). Televiziunea din
SUA difuzeazã divertismente lipsite de
valoare în 75% din orele de emisie (alt
sociolog american). Un altul considerã
cã abia 1/4 din populaþie citeºte cel mult
o carte pe lunã, din cauza timpului
considerabil afectat recepþionãrii
informaþiilor
prin
intermediul
mijloacelor de comunicare în masã.
Dincolo de aceste aprecieri, multe
dintre ele pesimiste ºi contradictorii, un
lucru este cât se poate de clar: nu forma
culturii difuzate prin mass-media
reprezintã un pericol, ci conþinutul
noncultural ce se difuzeazã prin aceste
canale. Asigurarea unui conþinut
corespunzãtor culturii difuzate prin massmedia face inofensive efectele lor nocive.
De altfel trebuie spus din capul locului
cã toate aceste mass-media au o existenþã
indubitabilã ºi mai ales ireversibilã. Ele
sunt produsul dezvoltãrii impetuoase a
ºtiinþei ºi au apãrut din necesitatea acutã

luptã, o va face poporul armat ºi întãrit
de un principiu, sentimentul conºtiinþei
de sine a maselor.
N. Bãlcescu a susþinut cu
intransigenþa unui democrat fanatic calea
prin noi înºine în lupta naþionalã, ºi
alianþa cu toate popoarele cãlãuzite de
aspiraþii democratice în rezolvarea
problemelor naþionale. Categoric a spus
în mai multe rânduri cã mântuirea stã
în noi, cã niciodatã o naþie nu se poate
mântui decât prin sine însãºi, sau cã
românul nu va dobândi îmbunãtãþirile
de care are nevoie,
pânã atunci când
îmbãrbãtat el îºi va sfãrâma singur
lanþurile care îl þin legat. Formulând
astfel ideea tacticã de bazã, rezolvarea
problemei naþiunii prin popor, el
introduce în ideologia naþionalã a epocii
un element profund democratic.
Acþiunea sa din Transilvania pentru a
împãca, în 1849, revendicãrile naþionale
româneºti cu politica maghiarã
revoluþionarã, însemna nu numai o
contribuþie preþioasã la dezvoltarea
elementului de bazã al naþiunii 
sentimentul de solidaritate a românilor de
dincolo ºi de dincoace de munþi, pe un vast
plan politic  dar ºi sentimentul de
solidaritate cu alte popoare oprimate, cum
erau la 1848 ungurii în monarhia austriacã.
A justificat de deplin miºcarea
româneascã
revoluþionarã
din
Transilvania ºi a privit-o ca o miºcare
naþionalã nãscutã din adânci conflicte
de clasã între þãrãnime ºi marii
proprietari feudali maghiari, dar a
deplorat excesele la care a dat naºtere
de ambele pãrþi, exacerbarea sentimentului naþional; O! Câte nenorociri
sentimentul de naþionalitate a adus întraceste locuri, scria la 16/18 decembrie
1848 lui Ion Ghica.
Astfel, N. Bãlcescu, în problema
naþionalã româneascã, plecând de la ideea
de naþiune, înþeleasã ca o etapã de
dezvoltare a poporului, s-a fixat pe o
poziþie în totul corespunzãtoare
tendinþelor de dezvoltare obiectivã a
societãþii româneºti ºi i-a dat soluþii
consecvent democratice pentru care a
luptat ca om de ºtiinþã ºi revoluþionar. De
aceea amintirea poziþiei sale în problema
naþionalã, în cadrul concepþiei sale
democratice generale  cea mai înaintatã,
care, în epoca sa, putea fi practic valabilã
pentru români  ne întoarce la cele mai
bune ºi mai generoase izvoare ale gândirii
sociale româneºti.

(Viaþa Româneascã nr. 7/1969)

Bãlcescu
ºi urmaºii lui
Articol publicat

de Mihai Eminescu

în ziarul Timpul din 24 noiembrie 1877
(Continuare din pag. 1)
Dumnezeu a fost îndurãtor ºi l-au luat
la sine înainte de a-ºi vedea visul cu ochii,
înainte de a vedea cum contimporanii care
au copilãrit împreunã cu dânsul ºi în cercul
lui de idei, le-au exploatat pe acestea, ca
pe o marfã, cum au introdus formele goale
ale occidentului liberal, îmbrãcând cu
dânsele pe niºte oameni de nimic.
El s-ar înspãimânta vãzând cum a fost
sã se realizeze pe pãmântul nostru libertate
ºi luminã. El ar vedea parlamente de pãpuºi
neroade, universitãþi la cari unii profesori
nu ºtiu nici a scrie o frazã corect, gazetari
cu patru clase primare, cu un cuvânt,
oameni cari vãzând cã n-au încotro de lipsa
lor de idei, fabricã vorbe nouã, risipind
vechea zidire a limbii româneºti, pentru a
pãrea cã tot zic ceva, pentru a simula o
culturã care n-o au ºi o pricepere pe care
natura n-au voit sã le-o deie.
Murind în Italia, sãrac ºi pãrãsit,
rãmãºiþele lui dorm în pãmântul din care a
pornit începãtura neamului nostru, cenuºa
sa n-au sfinþit pãmântul patriei, ci e pe veci
amestecatã cu aceea a sãrãcimii din
Palermo. Cu limbã de moarte însã ºi-au
lãsat manuscriptele sale d-lui Ioan Ghica
ºi astãzi dupã un pãtrar de veac din ziua
morþii lui societatea academicã a însãrcinat
pe d. A. Odobescu cu revizuirea ºi editarea
scrierii, care va vedea lumina la vreme,
astãzi când vitejia ºi vârtutea þãranului
nostru ne face sã uitãm fãþãrnicia ºi
micimea de suflet a oamenilor de la 1848
ºi nemernicia unora dintre comandanþii
improvizaþi de fraþii roºii, cari pentru a-ºi
dura gloria pe acþii, duc ca d. Colonel
Angelescu la o moarte sigurã ºi fãrã de nici
un folos pe acest popor viteaz ºi vrednic
de a fi altfel guvernat.
Facã-se aceastã scriere evanghelia
neamului, fie libertatea adevãratã idealul

 Puncte de vedere
a omului modern de a se informa, de a
comunica. Omenirea nu se va întoarce
niciodatã înapoi, la vechile mijloace de
rãspândire a culturii. De aceea, în locul
lamentãrii în legãturã cu primejdiile pe
care le-ar reprezenta mass-media, trebuie
cãutate marile lor avantaje.
Invazia cantitativã de mesaje
vehiculate prin mass-media poate sã aibã
rezultate binefãcãtoare. Astfel, bunãoarã,
în contact prelungit cu sunetul muzical,
cu reproducerea altor valori ale culturii

produse difuzate prin mass-media,
selectate ºi bine îndrumate, este de naturã
nu sã stabileascã o masificare a
gustului la o þinutã coborâtã, ci,
dimpotrivã, sã o înalþe la niveluri elevate,
neatinse în alte epoci ºi pe alte cãi. Massmedia apar, aºadar, ca o ºcoalã nouã, ca
o educaþie paralelã, clandestinã,
alãturi de cea organizatã în instituþii
specializate. Este vorba, cum se vede, de
o ºcoalã fãrã profesori, care foloseºte
mijloace proprii. Aceastã ºcoalã se

Mass-media ºi
educaþia paralelã
Prof. univ. dr. Ioan ªERDEAN
umane, consumatorul de mesaje
transmise prin mass-media îºi rafineazã
gusturile. Aºa cum lectura multor cãrþi
de poezii nu toceºte sensibilitatea
poeticã, ci, dimpotrivã, o rafineazã, aºa
cum frecventarea expoziþiilor ºi
muzeelor nu îngroaºã sensibilitatea
plasticã, ci, dimpotrivã, o ascute, aºa cum
audiþia a cât mai multor concerte nu
coboarã sensibilitatea muzicalã, ci,
dimpotrivã, îi fãureºte o mai mare
acuitate, tot aºa o cantitate uriaºã de

adreseazã tineretului în timpul liber; ea e
bazatã pe libertatea cvasitotalã a individului,
este o educaþie întemeiatã pe forme ºi metode
moderne de prezentare, care sunt foarte
atractive, captivante, agreate ºi, fireºte,
preferate. Efortul elevului este mai puþin
intens; din acest punct de vedere, mass-media
fãcând o serioasã concurenþã ºcolii, în special
cãrþii. Tinerii zilelor noastre se deosebesc de
cei de acum 50 de ani, prin aceastã bogãþie
spiritualã formatã pe cãi diferite, printr-o
experienþã de cunoaºtere extrem de bogatã.

nostru, libertatea ce se câºtigã prin muncã.
Când panglicarii politici care joacã pe
funii împreunã cu confraþii lor din
Vavilonul de la Seina, se vor stinge pe rudã
pe sãmânþã de pe faþa pãmântului, când
pãtura de cenuºeri, leneºã, fãrã ºtiinþã ºi
fãrã avere va fi împinsã de acest popor în
întunerecul ce cu drept i se cuvine, atunci
abia poporul românesc îºi va veni în fire
ºi va rãsufla de greutatea ce apasã asupra
lui, atunci va suna ceasul adevãratei
libertãþi.
Dar suna-va acel ceas? Oare tinerimea
care astãzi îºi uitã limba ºi datinile prin
cafenelele Parisului ºi care se va întoarce

de acolo republicanã ºi îmbuibatã cu idei
strãine, rãsãrite din alte stãri de lucruri, va
fi mai în stare sã înþeleagã pe acest popor,
a cãrui limbã ºi istorie n-o mai ºtie, ale cãrui
trebuinþe nu le înþeleg, ale cãrui simþiri o
lasã rece? Fi-vor în stare acei tineri sã
înþeleagã cã acest pãmânt, pentru a fi
priincios, nu se câºtigã fãrã muncã
îndelungatã, cã toate cocoþãrile lor de-a
gata prin intrigi de partidã ºi prin linguºirea
deºerþilor ºi fãþarnicilor roºii, nu sunt de
nici un folos pentru þarã? Fi-vor destul de
înþelepþi ca sã nu linguºeascã patimile
mulþimii cu fraze sunãtoare, ci s-o facã a
vedea lãmurit cã munca ºi numai munca
este izvorul libertãþii ºi al fericirei ºi cum
cã cei ce pretexteazã cã bunurile morale ºi
materiale se câºtigã prin adunãri
electorale, prin discursuri de cafenea ºi
prin articole de gazetã, sunt niºte ºarlatani,
cari amãgesc poporul în interesul ºi spre
risipa bunei stãri? La întrebãrile acestea
rãspunsul e greu; ne temem chiar de a face
concluzia finalã.
Oare un stejar care-l rupi de la rãdãcinã
ºi-l sãdeºti în mod meºteºugit într-o grãdinã
de lux are viitor? Oare neamul românesc,
cu toatã trãinicia rãdãcinilor, are viitor,
când trunchiul e rupt de întreg trecutul
nostru ºi rãsãdit în mod meºteºugit în
stratul unei dezvoltãri cu totul strãine,
precum este pentru noi cea franþuzeascã?
Iatã întrebãri la cari nu îndrãznim a
rãspunde. Dumnezeul pãrinþilor noºtri sã
aibã îndurare de noi.

Nicolae
Isar
Istoria
modernã
a românilor.
1774 - 1848
O carte apãrutã la Editura Fundaþiei România de Mâine
ºi recomandatã nu numai studenþilor
de la Facultatea de Istorie

 Puncte de vedere
Un lucru e însã cert: ambele forme de
educaþie sunt produsul epocii noastre ºi
rãspund cerinþelor reale ale civilizaþiei
contemporane. Numai reunite într-un tot
unitar ele pot constitui un sistem de
educaþie rodnic. De aceea este necesar sã
se stabileascã o coexistenþã eficientã a lor,
o punte de legãturã între învãþãmânt ºi
mass-media, între acestea din urmã ºi
carte, în special. De fapt, chiar existenþa
unor mass-media e determinatã de actul
lecturii. O publicaþie periodicã, un afiº, o
reclamã implicã ºi actul citirii; la fel, o
cronicã asupra unei emisiuni TV sau radio,
un comentariu etc.
Instrumentele muncii cu cartea, altfel
spus, capacitatea de a recepta mesajul scris
îºi gãsesc câmp de afirmare, de transfer ºi
în cadrul mass-media. Existenþa obiectivã
a mijloacelor de comunicare în masã
obligã ºcoala sã þinã seama de abundenþa
de informaþii primite prin contactul cu
mijloacele moderne.
ªcoala, pe toate treptele ei, trebuie
sã valorifice, sã selecteze ºi sã
sistematizeze acest fond aperceptiv
imens, oferit de mass-media, sã facã
mereu apel la el în diferite forme de
activitate. Pentru a preveni unele
influenþe negative ale lor, ºcoala trebuie
sã dezvolte spiritul critic, puterea de
discernãmânt a elevilor ºi tinerilor,
capacitatea de evaluare a ceea ce este
cu adevãrat benefic; trebuie sã-i înveþe
cum sã utilizeze aceste mijloace în
scopul autoinstruirii, al autoeducaþiei.
La rândul lor, elevii ºi tinerii trebuie sã
ºtie cum sã utilizeze aceste mijloace ºi
chiar emisiunile speciale, rubricile

speciale din reviste ºi alte publicaþii
ce li se adreseazã, iar folosirea
acestor mijloace trebuie sã devinã
instrumente ale muncii intelectuale, care însã vor completa
cartea, nu o vor înlocui.
ªcoala are obligaþia sã cunoascã
universul spiritual al celor ce învaþã,
sã menþinã un contact permanent cu
sursele de informaþie ale lor, sã le
cunoascã preferinþele.
Este la îndemâna fiecãrui dascãl sã
iniþieze sondaje de opinie pentru a
cunoaºte preferinþele ºi tot ce þine de
contactul lor cotidian cu aceste canale
de receptare a valorilor culturii umane.
La capãtul acestor reflecþii, cum
s-a vãzut, nu numai ale noastre, se cere
o clarã ºi necesarã subliniere: cu toatã
amploarea lor, atât proliferarea cãrþilor,
cât ºi mass-media nu pot suprima
funcþia profesorilor, ci doar s-o
transforme; aceºtia sunt însã datori sã
realizeze cu mijloace proprii o
asemenea transformare, adicã sã se
autotransforme. Ei au menirea ºi
deplina putere sã domine, prin
atitudinea ºi competenþa lor, mijloacele
de comunicare în masã ºi, prevenind
ºi combãtându-le riscurile, sã
valorifice marile lor resurse ºi avantaje.
Iar din concurenþa dintre
mijloacele de comunicare în masã ºi
carte, chiar dacã aceasta din urmã va
fi dominantã, câºtigãtorul va trebui sã
fie progresul în cunoaºtere, prin
perfecþionarea instrumentelor muncii
de învãþare, în rândul cãrora, pe prim
plan, se situeazã activitatea cu cartea.

11 noiembrie 2002

Prof. univ. dr. Kazuyoshi KOMIYA,

Preºedintele Firmei de Consultanþã
Managerialã KOMIYA CONSULTANTS din
Japonia, în vizitã la Universitatea Spiru Haret

(Continuare din pag. 1)

Concomitent cu asemenea activitãþi
didactice, dr. KOMIYA desfãºoarã afaceri
în domeniul consultanþei manageriale.
Compania cu acest profil, pe care o
conduce, nu este prea mare, dar are relaþii
de afaceri cu 10 mari întreprinderi
japoneze, iar în baza ei de date se regãsesc
clienþi din 200 de firme. Impresionat de
bogata activitate editorial-tipograficã pe
care a cunoscut-o la Universitatea Spiru
Haret, unde sunt tipãrite anual, pentru
studenþi, sute de titluri în mii ºi mii de
exemplare, dr. KOMIYA a spus cã ºi
domnia sa este autorul mai multor cãrþi,
dintre care unele au caracter de roman,
fiind inspirate din activitatea concretã a
unor firme care au beneficiat de
consultanþa sa managerialã. El a þinut sã
precizeze cã o parte din aceste cãrþi le-a
adus cu sine ºi le va dona bibliotecii de
limbi strãine a Universitãþii Spiru Haret
ºi, în acord cu partea românã, a observat
cã studenþii se aratã interesaþi nu numai
de lucrãrile docte de specialitate, dar ºi
de anume secvenþe cu semnificaþii mai
largi, din viaþa oamenilor de afaceri. În
discuþiile pe aceastã temã, romancierul
francez Balzac a fost invocat ca un
maestru al evidenþierii celor mai subtile
ºi mai elocvente resorturi din viaþa ºi
activitatea oamenilor de afaceri, iar apelul
tineretului la lectura deopotrivã agreabilã
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ºi instructivã, ca o dorinþã legitimã de
echilibru, de plenitudine ºi de evadare
de sub presiunea mass-media.
Pornind tocmai de la asemenea
observaþii comune ºi de la unele
asemãnãri sau deosebiri existente între
activitãþile universitare din Japonia ºi
România, dr. KOMIYA a solicitat
informaþii suplimentare despre geneza
ºi evoluþia Universitãþii Spiru Haret,
despre concepþia ei managerialã în
baza cãreia a obþinut o seamã de
performanþe apreciate nu numai în
România. Rectorul Aurelian
BONDREA
a
precizat
cã
Universitatea Spiru Haret este cea mai
mare universitate particularã din
România, are 28 de facultãþi cu peste
30 de mii de studenþi, 1400 cadre
didactice ºi cercetãtori. În profilul
facultãþilor se regãsesc aproape toate
domeniile, tocmai din dorinþa cã acest
spaþiu universitar sã favorizeze
amplitudinea de idei ºi de acþiuni,
corelaþiile multi ºi interdisciplinare,
creaþia spiritualã de mare anvergurã.
Cercetarea ºtiinþificã este aici
componentã a întregii activitãþi
universitare. De pe aceastã bazã,
specializãrile moderne se îmbinã
organic într-un profil larg astfel încât
absolvenþii Universitãþii Spiru Haret

sã se poatã adapta din mers exigenþelor
actuale, dar ºi celor viitoare, româneºti
ºi europene. Universitatea Spiru Haret
are o facultate de arhitecturã, dar ºi una
de medicinã veterinarã, o pondere
importantã îi revine învãþãmântului
juridic, economic, sociologic, dar ºi
celui filologic, de filosofie-jurnalisticã,
de istorie, de geografie º.a.m.d. Toate
facultãþile îºi desfãºoarã activitatea în
sedii proprii, beneficiazã de o bazã
materialã modernã, cu laboratoare
computerizate, cu biblioteci de profil
însumând un numãr important de
volume româneºti ºi strãine. În curând
va începe construcþia unui campus
universitar modern. În acest scop a fost
încheiat un contract de parteneriat
pentru un credit, obþinut din SUA, în
valoare de 400 milioane de dolari,
rambursabil în 30 de ani. Campusul va
cuprinde un sediu amplu pentru
Universitate, un spital clinic
universitar, un hotel pentru visiting
professors, un hotel de 1000 locuri
pentru studenþi, un centru de conferinþe
naþionale ºi internaþionale. Întreaga
construcþie este prevãzutã sã fie
finalizatã la cheie în anul 2006.
Impresionat de asemenea realizãri
ºi proiecte, dr. KOMIYA a felicitat
încã o datã conducerea Universitãþii

Spiru Haret ºi a Fundaþiei România de
Mâine, declarând cã, în toate întâlnirile
ºi contactele pe care le va avea în zilele
urmãtoare ale vizitei, va studia cu
atenþie componentele Universitãþii
Spiru Haret în vederea instituirii unei
colaborãri viitoare cât mai largi cu
partea românã. În aceastã ordine de
idei  a continuat oaspetele  aº dori sã
cunosc câte ceva din activitatea
postului de televiziune România de
Mâine. În Japonia, susþin ºi eu un curs
televizat de management, iar experienþa
postului dumneavoastrã m-ar putea ajuta
în perfecþionarea acestei activitãþi.
Prof. univ. dr. Aurelian BONDREA,
rectorul Universitãþi Spiru Haret,
preºedintele Fundaþiei România de
Mâine, a dat curs cu plãcere acestei
solicitãri, precizând cã postul propriu
tvRM are caracter naþional, universitar
ºi cultural, cã transmite 24 de ore din
24, dintre care 8 ore sunt transmisii din
amfiteatre ºi din studiourile universitare.
În sprijinul activitãþii universitare  a
adãugat rectorul  se înscrie ºi revista
Opinia naþionalã, ca sãptãmânal de
opinie, informaþie ºi idei de larg interes
naþional, editatã sub egida Fundaþiei
România de Mâine ºi a Universitãþii
Spiru Haret.
În finalul acestei prime pãrþi a
primirii oaspetelui japonez de cãtre
conducerea Universitãþii Spiru Haret ºi
a Fundaþiei România de Mâine, prof.
univ. dr. Aurelian BONDREA l-a
felicitat pe dr. Kazuyoshi KOMIYA
pentru întreaga sa activitate, i-a mulþumit
pentru interesul ºi aprecierile la adresa
Universitãþii Spiru Haret ºi, ca un prim
pas în statornicirea unei colaborãri cât mai
largi, i-a conferit Diploma Honorary
Visiting Professor at Spiru Haret

University ºi i-a oferit o importantã
donaþie de carte universitarã apãrutã la
Editura Fundaþiei România de Mâine.
Vãdit impresionat, distinsul oaspete
japonez a declarat cã se simte onorat prin
acest gest ºi, totodatã, cã va participa
activ la dezvoltarea colaborãrii cu
Universitatea Spiru Haret.
A doua parte a dialogului a fost
consacratã informãrilor reciproce ºi
analizei principalelor fenomene macro
economice ºi sociale din Japonia ºi
România. Partea românã a manifestat
interes pentru activitatea managerialã
ºi de consultanþã din Japonia, pentru
modul cum se îmbinã aici tendinþele
de descentralizare cu activitatea de
planificare a dezvoltãrii economice,
ºtiut fiind cã Japonia ocupã unul dintre
primele locuri din lume în planificarea
strategicã ºi în activitatea de
prognozare. Combaterea inflaþiei,
raportul dintre importuri ºi exporturi
ca factor al soldului comercial
excedentar, natura taxelor vamale
instituite de Þara soarelui rãsare,
competitivitatea produselor nipone pe
piaþa internaþionalã s-au aflat, de
asemenea, în centrul acestui dialog
sinonim unei dezbateri ºtiinþifice. La
rândul sãu, oaspetele japonez s-a
interesat despre sistemul economiei de
piaþã din România, despre implicaþiile
obiectivului strategic de integrare a
þãrii noastre în structurile euroatlantice, despre politica salarialã ºi
despre evoluþia ratei de schimb între
moneda naþionalã ºi principalele valute
forte. Nenumãrate alte probleme
adiacente acestor teme au fost aduse
în discuþie, înfãþiºate pe larg în
implicaþiile lor sociale, evaluate sub
raport inclusiv politic ºi anticipate sub

posibilele lor valenþe viitoare. A fost o
discuþie pe cât de amplã, pe atât de
concretã ºi de precisã, un remarcabil
schimb de idei academic ºi practic,
argument esenþial cã o mai intensã
colaborare interuniversitarã românojaponezã este pe deplin posibilã.
Pornind tocmai de la aceastã concluzie,
prof. univ. dr. Aurelian BONDREA a
spus în încheierea întâlnirii:
Vizita dumneavoastrã, stimate
domnule profesor Komiya, aratã chiar
de la prima noastrã întâlnire cã avem
multe sã ne spunem, cã putem institui
schimburi de idei pe multe probleme,
de ordin teoretic, dar ºi practic. Iar
acest schimb de idei este foarte
important pentru noi, întrucât
România se aflã într-o perioadã de
tranziþie, în economie, dar ºi în alte
domenii, inclusiv în învãþãmânt.
Numãrul mare de întrebãri care vi sau adresat aratã ºi dorinþa
Universitãþii noastre de a învãþa din
experienþa specialiºtilor japonezi, mai
cu seamã în domeniul economic. Noi
vã mulþumim încã o datã pentru vizita
la Universitatea noastrã, dorim sã vã
simþiþi bine în continuare la noi ºi ca
dialogul dintre noi sã continue.
Prof. univ. dr. Komiya a mulþumit
pentru primirea ce i s-a fãcut ºi a promis
sã revinã în Universitatea Spiru Haret cât
mai curând, inclusiv în onorabila sa
calitate de profesor al acestei prestigioase
instituþii de învãþãmânt superior.
În continuare vizitei, oaspetele
japonez s-a întâlnit cu studenþi ºi
profesori ai facultãþilor economice din
Braºov ºi din Bucureºti, iar în final a
participat la o dezbatere organizatã ºi
transmisã de tvRM.

Mihai IORDÃNESCU

La început de drum

FACULTATEA
DE FINANÞE ªI BÃNCI
Prof. univ. dr. Gheorghe PISTOL,
decanul facultãþii
Deschiderile pe care le conferã în mod
constant Universitatea Spiru Haret pregãtirii
unor specialiºti capabili sã rãspundã
cerinþelor actuale ºi de perspectivã ale unei
economii de piaþã modernã, funcþionalã 
condiþie impusã ºi de integrarea europeanã
 au fost pregnant marcate, confirmate în
anul de învãþãmânt 2002-2003 de înfiinþarea
Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci. Aºadar,
începutul activitãþii în acest an universitar a
coincis cu debutul procesului de învãþãmânt
în Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, autorizatã
sã funcþioneze prin HG nr. 410 din 25 aprilie
2002, publicatã în Monitorul Oficial al
României nr. 313/13 mai 2002, organizând
cursuri la forma de învãþãmânt de zi, cu o
duratã de 4 ani, cursuri la distanþã (ID), cu
aceeaºi duratã de 4 ani ºi cursuri cu frecvenþã
redusã (FR), cu o duratã de 5 ani.
Facultatea îºi desfãºoarã activitatea,
alãturi de celelalte facultãþi cu profil
economic din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, în Complexul universitar din Splaiul
Independenþei nr.313, într-un corp de clãdiri
moderne, proprietate a Universitãþii Spiru
Haret, întregind registrul tematic al pregãtirii
viitorilor economiºti, finanþiºti, oferind astfel
posibilitatea aprofundãrii specializãrii.
Nevoia existenþei unei asemenea facultãþi
este demonstratã ºi de faptul cã în primul an
de funcþionare pentru facultatea noastrã au
optat ºi s-au înscris un numãr de peste 450
studenþi, la toate cele trei forme de
învãþãmânt (ZI, ID, sau FR).

Facultatea ºi-a stabilit drept principal
obiectiv formarea de specialiºti în
domeniile financiar  finanþe publice,
finanþele ºi gestiunea financiarã a
întreprinderii, instituþii financiare
internaþionale  ºi bancar  management
bancar, monedã ºi credit , aceºtia urmând
sã-ºi desfãºoare activitatea în diverse
domenii ale economiei precum activitatea
bancarã, de asigurãri ºi reasigurãri, burse
da valori, control financiar, expertizã
financiar-bancarã etc. De asemenea, absolvenþii Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci vor
deveni viitori specialiºti în administraþia
publicã centralã ºi localã, instituþiile
financiare ºi ale infrastructurii pieþei de
capital ºi, nu în ultimul rând, cercetãtori
ºtiinþifici în instituþiile cu profil economicofinanciar sau cadre didactice în
învãþãmântul economic, liceal sau
universitar.
Fiind vorba despre primul an de învãþãmânt, în mod firesc, ne-am strãduit ca
Planul de învãþãmânt al facultãþii, ca ºi
programele analitice ale disciplinelor de
studiu sã fie elaborate, pornindu-se de la
experienþa ºcolii economice superioare
româneºti, incluzând însã elemente noi,
rezultate din evoluþia vieþii economice ºi din
cerinþele actuale ºi, mai ales, viitoare ale
societãþii.
Prin discipline obligatorii, opþionale
ºi facultative, planul de învãþãmânt
orienteazã eforturile studenþilor ºi ale
corpului profesoral în trei direcþii esenþiale:

însuºirea cunoºtinþelor teoretice ºi practice
din domeniile financiar-bancar, formarea
deprinderilor de utilizare a calculatoarelor
electronice în prelucrarea informaþiilor
statistice ºi financiar-bancare, precum ºi
însuºirea la un nivel ridicat a principalelor
limbi strãine de circulaþie universalã. În
acest sens, a fost raþionalizat numãrul de ore
consacrat expunerilor, în favoarea orelor de
dezbateri, seminarii practice, studii de
laborator, analize diagnostic ºi soluþii
decizionale. planul de învãþãmânt cuprinde
cursuri ori module specifice aquis-ului
comunitar, prezentãrii mecanismelor ºi
instituþiilor europene consacrate acestor
structuri.
Facultatea Finanþe ºi Bãnci dispune de
planuri de învãþãmânt adecvate atât pentru
forma cu frecvenþã redusã, cât ºi pentru
învãþãmântul la distanþã, potrivit
standardelor impuse de aceste forme de
instruire universitarã, asemãnãtoare ca
structurã ºi conþinut cu planul de învãþãmânt de la forma de învãþãmânt la zi.
Existã însã o preocupare mai mare
pentru punerea la dispoziþia fiecãrui student,
atât de la forma ID, cât ºi de la forma FR,
de la începutul anului universitar a programelor analitice ºi a bibliografiei aferente.
Potrivit planului de învãþãmânt, cadrele
didactice titulare de discipline au prevãzut
modalitãþi corespunzãtoare de verificare ºi
examinare a cunoºtinþelor adecvate
învãþãmântului cu frecvenþã redusã ºi celui
la distanþã.
Planul de învãþãmânt, caracterizat atât prin
continuitate, cât ºi prin flexibilitate ºi adaptare
dinamicã la modificãrile realizãrii economicosociale, legislative ºi instituþionale, are o
structurã ºi alocã fondul didactic de timp

corespunzãtor, astfel încât sã permitã
realizarea la standarde europene a obiectivelor
ºi misiunii facultãþii. În acest sens, un prim
grup de discipline asigurã pregãtirea
teoreticã de bazã, fundamentalã pentru
orice economist: Economie politicã,
Matematici economice ºi financiare, Statisticã,
Drept civil ºi comercial, limbi strãine. Un al
doilea grup de discipline incluse în planul de
învãþãmânt concurã la pregãtirea de
specialitate a studenþilor: Contabilitatea de
gestiune, Proiectarea sistemelor informatice,
Pieþe de capital ºi burse de valori, Finanþele
întreprinderii, Finanþe publice, Gestiunea
financiarã a întreprinderii, Instituþiile
financiare internaþionale etc.
Sunt create, deci, toate condiþiile ca
fiecare student sã lucreze individual pe toatã
durata orelor de laborator, experimentând
noi metode ºi tehnici, explorând universul
computerelor, acumulând cunoºtinþe fãrã de
care nu poate reuºi sã-ºi construiascã o
carierã de succes.
Biblioteca facultãþii, situatã în acelaºi
corp de clãdire, asigurã cea mai parte a
materialelor de studiu necesare specializãrii.
Studenþii pot consulta materialele la sala de
lecturã, având la dispoziþie aproximativ 3300
de titluri, peste 50 de titluri de ziare, reviste
de specialitate româneºti ºi strãine în colecþie
ºi numeroase studii ale unor instituþii
specializate din România ºi din strãinãtate.
Sãlile de curs sunt spaþioase, sonorizate
corespunzãtor, dând astfel posibilitatea
studenþilor sã audieze cursurile în condiþii
foarte bune. Dotarea cu retroproiectoare ºi
video retroproiectoare a sãlilor de curs face
posibilã prezentarea temelor de curs într-o
formã media atractivã pentru studenþi.
Sãlile de seminar sunt dimensionate
pentru a primi grupe de 20-25 de studenþi,
iar ambientul modern creeazã condiþii
optime pentru studiu.
Studenþii au posibilitatea de acces, prin
reþeaua Internet la lucrãrile de specialitate
existente în Biblioteca virtualã, ceea ce le
permite o documentare adecvatã ºi un
transfer de informaþii rapid ºi eficient,
necesar în procesul de studiu individual. Un

alt sprijin în procesul de studiu individual
ºi în formarea ºi pregãtirea studenþilor este
Postul propriu de televiziune România de
Mâine,post naþional, universitar ºi cultural,
care oferã acestora cursuri ºi dezbateri
didactice, culturale ºi ºtiinþifice, lucrãri
aplicative, comunicãri, documentare ºi
informare, în direct sau înregistrat.
Alãturi de Postul de televiziune tvRM,
trebuie amintitã ºi revista proprie a
Universitãþii, Opinia naþionalã, sãptãmânal
care asigurã editarea unor materiale
importante, ce permit studenþilor facultãþii
o documentare adecvatã ºi obþinerea unor
informaþii suplimentare eficiente.
În vederea atingerii obiectivelor propuse,
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci dispune de
un corp didactic format din specialiºti cu
rezultate remarcabile în domeniul economic,
în general, în cel financiar-bancar, în
particular. În urma concursurilor care s-au
organizat, au fost titularizate atât cadre
didactice de prestigiu, cât ºi tineri absolvenþi
ai învãþãmântului economic superior, unii
chiar ai Universitãþii Spiru Haret. Titularii
de curs au elaborat materialele didactice
absolut necesare procesului de învãþãmânt,
respectiv, cursuri specifice ºi sinteze
publicate de cãtre Editura Fundaþiei România
de Mâine. De asemenea, facultatea ºi-a
diversificat formele ºi suporturile activitãþii
didactice, prin elaborarea materialelor
didactice în tehnologii multi-media, precum
ºi existenþa unei relaþii bidirecþionale cadru
didactic-student, prin Internet.
Între numeroasele facilitãþi de care
beneficiazã studenþii Facultãþii Finanþe ºi
Bãnci se aflã sistemul de credite pentru
promovarea anilor de studiu. Astfel:  înscrierea în anul II  minimum 30 credite
(respectiv 50% din totalul creditelor pentru
anul I);  înscrierea în anul III  minimum
36 credite (respectiv 60% din totalul
creditelor pentru anul II);  înscrierea în
anul IV  minimum 42 credite (respectiv
70% din totalul creditelor pentru anul III ºi
minimum 113 credite din anii I ºi II din
totalul de 120);  înscrierea în anul V 

minimum 42 credite (respectiv 70% din
totalul creditelor pentru anul IV).
De asemenea, trebuie menþionat cã
studenþii facultãþii au posibilitatea de a
beneficia de burse de merit ºi burse sociale
acordate de Fundaþia România de Mâine, dar
ºi de alte facilitãþi, privind, mai ales, taxe
ºcolare moderate ºi achitabile în trei rate,
posibilitatea de a-ºi procura cursurile editate
de Editura Fundaþiei la un preþ mai mic cu
30% faþã de cel cu care se vând acestea în
librãrii, cazarea în cãmine studenþeºti proprii
ºi servirea mesei în cantina proprie, la preþuri
subvenþionate de Fundaþia România de
Mâine, de recreere ºi divertisment în cadrul
clubului ºi bazei sportive proprii.
Relevant este faptul cã planul de
învãþãmânt corespunde exigenþelor ºi
cerinþelor unui învãþãmânt modern, din cele
peste 50 de discipline pe care acesta le
cuprinde, peste 51% fiind de specialitate, toate
disciplinele dispunând de programe analitice
corespunzãtor structurate ºi delimitate. În plus,
toate disciplinele sunt acoperite cu manuale
elaborate, ºi editate prin editura ºi tipografia
Universitãþii Spiru Haret, precum ºi cu caiete
de lucrãri aplicative, culegeri de probleme,
necesare formãrii deprinderilor ºi abilitãþilor
practice ale studenþilor. Alãturi de activitatea
teoreticã, studenþii vor efectua ºi stagii de
practicã, existând în acest sens programe de
practicã, dar ºi convenþii încheiate cu
importante bãnci sau instituþii financiare din
Municipiul Bucureºti.
Concepute ºi elaborate dupã standardele
cele mai înalte ale învãþãmântului naþional,
planul de învãþãmânt ºi programele analitice
se constituie în premise serioase ale realizãrii
unui învãþãmânt cu adevãrat performant la
toate formele sale de organizare.
Pentru asigurarea unui proces didactic
structurat pe standarde naþionale, s-a realizat
o dotare deosebitã, facultatea dispunând de
douã laboratoare de informaticã, dotate cu
calculatoare performante de ultimã
generaþie, câte 20 de calculatoare în fiecare
laborator ºi soft-uri licenþiate, atât pentru
sistemele de operare, cât ºi pentru cele
specializate în aplicaþii financiar-bancare.
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PROFESORII NOªTRI ªI CÃRÞILE LOR
Cãrþi apãrute la Editura Fundaþiei România de Mâine

Grigore POSEA

Geomorfologia
României

Nicolae AVRAM

Gh. M. PISTOL

Florian TÃNÃSESCU

Istorie
socialã

Fundamentele
psihologiei

Introducere în
istoria limbii române

Ion TOMA

Ghiþã FLOREA, Simona IACOB

Alexandra HOROBEÞ,
Anda MAZILU, Costea MUNTEANU

Nicu I. AUR, Cezar C. GHERASIM

Domnica ªERBAN,
Raluca HAÞÃGAN, Denisa MOISESCU

Compendiu de fiziopatologie
specialã

Florin COMAN

Contabilitate
financiarã

Morfologia
limbii române

MANUALE UNIVERSITARE
CU PRESTIGIUL
LUCRÃRILOR DE SINTEZÃ
Editura Fundaþiei România de Mâine s-a fãcut remarcatã inclusiv
prin faptul cã lanseazã în circuitul informaþional lucrãri de referinþã,
cu atât mai utile cu cât sunt, în intenþia autorilor, niºte manuale
universitare, aºadar lucrãri cu o structurã metodicã, larg accesibilã.
Dar cum în tradiþia noastrã, orice manual tinde a fi o carte
reprezentativã, apare firesc ca aceste manuale, elaborate într-o largã
deschidere ideaticã ºi cu un riguros caracter sistematic, sã-ºi fi cucerit
prestigiul unor lucrãri de sintezã.

Ioan N. ROªCA
Introducere în axiologie

O abordare istoricã ºi sistematicã

Prof. univ. dr. Ioan N. Roºca este un remarcabil istoric al filosofiei
moderne ºi contemporane, cu opþiuni clare pentru axiologie,
componentã de referinþã în procesul complex de autonomizare a
domeniilor filosofice ºi, implicit, a valorilor. Lucrarea sa, Introducere
în axiologie, este de mare însemnãtate astãzi, când în centrul culturii
tind sã se situeze valorile, ceea ce face ca studiul lor istoric ºi sistemic
sã fie deosebit de necesar. Cartea prof. univ. dr. Ioan N. Roºca este o
bunã cãlãuzã în filosofia valorilor ºi însemnãtatea ei creºte prin faptul
cã oferã o înþelegere clarã, nuanþatã a sincronismului cercetãrilor
româneºti cu cele europene. Autorul cunoaºte bine tradiþiile naþionale
în cercetarea axiologicã (Petre Andrei, Lucian Blaga, Tudor Vianu)
ºi are curajul ºi competenþa sã discearnã critic ºi sã punã în valoare
inclusiv contribuþiile filosofilor aflaþi încã în viaþã. Este o lucrare
valoroasã, animatã de un spirit tânãr, astfel încât ea se citeºte cu plãcere
ºi îndeamnã la noi ºi noi lecturi. Tocmai de pe aceastã bazã analiticã
ºi comparatistã, ea demonstreazã unitatea dintre creaþia naþionalã ºi
cea universalã în acest domeniu.

Gh. Al. CAZAN
Filosofia anticã
Cartea prof. univ. dr. Gh. Al. Cazan, Filosofia anticã, este scrisã
pentru noi, cei de azi, chiar dacã se referã la filosofia anticã. Contribuþiile
româneºti la studiul filosofiei antice sunt puse în valoare printr-o
metodologie raþionalã, coerentã, riguros respectatã. Autorul ia fiecare
filosof în parte, îi analizeazã textele din toate punctele de vedere ºi
dupã toate regulile hermeneuticii ºi ne propune o imagine unitarã,
elocventã prin ea însãºi. Aceastã imagine unitarã poartã o amprentã
româneascã, nu contrazice, dar nici nu se identificã în mod mecanic cu
cercetãrile europene în domeniu. Se resimte benefic marea experienþã,
de peste patru decenii, a autorului, în domeniul didactic ºi al investigaþiei
ºtiinþifice, experienþã care-i permite sã elaboreze o lucrare de sintezã
într-un domeniu foarte disputat, cum este filosofia anticã. Prin lucrarea
prof. univ. dr. Gh. Al. Cazan, anticii devin contemporanii noºtri, motiv
pentru care autorul întruneºte elogiul cititorului.
Mihai IORDÃNESCU

Marketing

Literatura românã în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea

Marketing investiþional
internaþional

Tipologii reprezentative
ºi memorabile

Sultana CRAIA
Îngeri, demoni ºi muieri

Editura Univers Enciclopedic

Eseistica pe care o cultivã Sultana Craia, cu fineþe perceptivã ºi sugestive
modalitãþi expresive, este proiectatã pe cercetarea istorico-literarã, îmbinându-se
armonios într-o viziune personalã, de distinctã originalitate, cu puncte de vedere
noi, sesizând alte coordonate ale unor opere intrate de mult în circuitul valorilor
autentice. Edificatoare sunt sintezele pe care le-a elaborat ºi în care a urmãrit un
fenomen, o temã sau un subiect dintr-o nouã perspectivã, precum Orizontul rustic
în literatura românã (1985), Feþele oraºului (1988), Vis ºi reverie în literatura
românã, Francofonie ºi francofilie la români (1995) ºi altele. Cu puþin timp în
urmã, Editura Univers Enciclopedic ne-a oferit o nouã sintezã eseisticã de Sultana
Craia, cu titlul incitant Îngeri, demoni ºi muieri, bazatã pe incursiuni în istoria
literaturii române, axate pe o idee dominantã, în subtitlul exegezei precizându-se
cã este O istorie a personajului feminin în literatura românã. Evident, un astfel
de obiectiv l-a putut atinge, cu remarcabile rezultate, o sensibilitate femininã, pe
care o întrupeazã Sultana Craia. Într-un Argument iniþial se subliniazã cã, în
cazul unei istorii a personajului feminin, importante sunt tipologiile determinate
de specificul fiecãrei epoci ºi de psihologia fiecãrui autor. Într-o altã notã adiacentã
se aratã cã titlul insolit al eseului este inspirat din cele trei ipostaze (care nu
epuizeazã, desigur, tipologiile feminine) existente în opera lui Mihai Eminescu.
Cunoscute sunt noþiunile de înger ºi demon, dar despre muiere suntem
informaþi cã estet un cuvânt folosit de poet în momentele de dispoziþie misoginã
ºi nu a avut iniþial sens peiorativ. Acesta a apãrut numai în limba literarã în cursul
secolului al XVIII-lea sugestia de imoralitate s-a accentuat în veacul urmãtor.
Aceastã istorie eseisticã nu este exhaustivã, Sultana Craia propunându-ºi sã identifice
tipologiile reprezentative ºi memorabile, þinând seama ºi de cronologia evoluþiilor lor.
Este o carte interesantã, scrisã cu savoare, încercând, poate pentru prima datã, sã
sintetizeze, în coordonatele esenþiale, structurile psiho-sociale semnificative ale
personajelor feminine din literatura românã.

Teodor VÂRGOLICI

Articol apãrut în Adevãrul literar ºi artistic nr. 624

Mihail Diaconescu
Farmecul dialecticii ºi fenomenologia narativã
( ) În personalitatea lui Mihail
Diaconescu se îngemãneazã trei feþe
spirituale: scriitorul, cercetãtorul ºi gânditorul.
Într-o anume etapã a creaþiei sale, predominã
o faþã, un chip spiritual sau altul, iar celelalte
douã sunt puse în miºcare spre a înfãptui, a
lumina ºi a evidenþia mai bine acel prim-chip.
În cea dintâi etapã se aflã într-o înfrãþire
scriitorul ºi cercetãtorul; cel dintâi pune pe
lume romanul Culorile sângelui, iar cel de-al
doilea investigheazã viaþa ºi opera lui
Gib I. Mihãilescu; gânditorul are doar rolul
de a orienta personalitatea cãtre o lucrare bine
fãcutã, în modalitatea literarã ori în cea de
istorie literarã.
În cea de a doua etapã, trece în prim-plan
scriitorul, creatorul romanelor istorice.(...)
În cea de a treia etapã a creaþiei lui Mihail
Diaconescu trec pe prim-plan, în modalitãþi
specifice ºi totodatã îngemãnate, cercetãtorul
ºi gânditorul. (...)
Prin titlul confesiunilor sale  Farmecul
dialecticii ºi fenomenologia narativã  Mihail
Diaconescu îmbinã armonios forma cu
conþinutul, modalitatea dialogului, a
convorbirii, a comunicãrii, cu conþinutul
operei sale, pe care o pune, în întregime, sub

acoperiºul conceptului de fenomenologie
narativã. El vine sã recupereze, pentru
contemporaneitate, semnificaþia clasicã,
anticã ºi modernã a dialecticii ca artã a
dialogului, punând accentul pe ºi militând
pentru dialecticã, pentru farmecul ei, în care
sunt prinºi, uniþi, înfrãþiþi întru unul: creatorul,
interlocutorul nemijlocit ºi spectatorul antic
sau cititorul modern ºi contemporan. Prin
dialog, Mihail Diaconescu comunicã cu
interlocutorul nemijlocit ºi aspirã cãtre o
comuniune sufleteascã cu cititorul, cãtre o
comuniune spiritualã cu românul. ( ) Aºadar,
prin recenta carte, Mihail Diaconescu continuã
ºi depãºeºte fenomenologia narativã din
romanele sale ºi cea teoreticã din lucrãrile de
esteticã ºi de istorie literarã cu fenomenologia
dialogului, a comunicãrii cu interlocutorii sãi;
fiecare dintre aceºtia este legat ºi obiectiv
cantonat într-un moment al vieþii literare
româneºti ºi al devenirii operei ºi personalitãþii
lui Mihail Diaconescu. (...)

Marin DIACONU
Articol apãrut în revista ARGEª, nr.5 (236),
februarie 2002.

Mihai GOLU
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Grigore BRÂNCUª
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CONCEPTE, IDEI, DOCTRINE
Viorica MOISUC
Istoria relaþiilor internaþionale
Pânã la mijlocul secolului al XX-lea
Apãrutã în Editura Fundaþiei România de Mâine, aceastã lucrare
reprezintã un demers ºtiinþific de-a dreptul curajos.
A oferi asemenea deschideri în peisajul istoriografic românesc ºi
universal, într-o sintezã de mare rigoare academicã, de înalt profesionalism,
înseamnã a demonstra ºtiinþa de a valorifica tot ce ai acumulat într-o
îndelungatã experienþã personalã în cercetare ºi în activitatea didacticã,
dar ºi a fructifica o seamã de monografii, studii de analizã ºi sintezã, culegeri
de documente, pe care autoarea le-a publicat de-a lungul anilor în þarã ºi în
strãinãtate, vizând istoria relaþiilor internaþionale, istoria diplomaþiei, politica
externã a României. Datoritã acribiei, devotamentului faþã de profesie ºi
efortului de repunere a adevãrului istoric în drepturile ce i se cuvin, autoarea
a reuºit sã elaboreze o lucrare care se remarcã printr-o abordare ineditã, în
sensul cã zona statelor mici ºi mijlocii  minimalizatã în marile tratate de
istorie universalã ºi de istorie a relaþiilor internaþionale sub titluri
marginalizatoare, ca Statele balcanice sau Europa Centralã ºi Sud-Esticãdobândeºte dimensiunile reale, fiindu-i redate rolul ºi locul legitime.
În acest context, este definit locul României, punându-se în luminã
aportul ei la dezvoltarea unor concepte, idei, doctrine, demersuri pe
planul relaþiilor internaþionale în general, al relaþiilor zonale, în special.
În opinia cercetãtorului Ioan Chiper de la Institutul de Istorie Nicolae
Iorga, lucrarea depãºeºte dimensiunile specifice unui manual
universitar, reprezentând realmente o excelentã sintezã care nu are
precedent în istoriografia româneascã, o viziune proprie asupra istoriei
relaþiilor internaþionale.
Fãrã a avea un caracter istoric strict, lucrarea trateazã organizarea
lumii ºi relaþiile internaþionale în baza principiilor care le-au guvernat
într-o epocã istoricã sau alta: principiul echilibrului de forþe ºi
principiul compensaþiilor, principiul naþionalitãþilor, al politicii
de forþã ºi dictat, diplomaþia secretã fiind prezentatã în trãsãturile ei
definitorii ºi în planul consecinþelor sale, adesea dramatice, pentru viaþa
ºi viitorul naþiunilor ºi al statelor.
Adela DEAC

Sub tipar,
la Editura Fundaþiei România de Mâine
 Luminiþa IONESCU, Contabilitate aprofundatã
 Eugen GHIORGHIÞÃ, Industrializare ºi comerþ exterior
 Acsinte DOBRE, Introducere în epistemologie
 Valeriu MARINESCU, Istoria limbii române literare.
Sinteze
 Monica Delicia AVRAMESCU, Defectologie ºi logopedie
 Graziela VÂJIALÃ, Biologia efortului
 Sofia COMAN, Bolile parazitare la animalele domestice II
 I. VIªAN ºi colab., Nutriþia ºi controlul sanitar-veterinar
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Permanenþe româneºti
Nãscut în satul Salcia din judeþul Teleorman, a terminat liceul în particular, la
26 de ani, apoi a absolvit Facultatea de Litere ºi Filosofie a Universitãþii din Bucureºti
(1933). În anul absolvirii a înfiinþat la Bucureºti revista lunarã literarã Azi, iar
doi ani mai târziu a publicat volumul Antologia poeþilor tineri.
A debutat cu articole în ziare locale, apoi cu câteva poezii, în 1920, în sãptãmânalul
bucureºtean de prestigiu Adevãrul literar ºi artistic, deschizându-i-se astfel ºi paginile
altor periodice din Capitalã. Angrenat în lumea gazetãreascã, din 1934 a început sã
lucreze în redacþia ziarului Credinþa, apoi, din 1936, ca secretar de redacþie ºi reporter
la ziarul Tempo. Între 1937 ºi 1939 a editat cotidianul de mare tiraj Lumea
româneascã, iar între 1941 ºi 1942 Revista românã. Dupã dispariþia acesteia nu a
mai lucrat în presã pânã dupã 1944, în 1943 fiind internat în lagãrul de la Târgu Jiu,
din cauza orientãrii sale antifasciste, experienþã povestitã în Zile de lagãr (1946).
Colaborãrile sale în publicaþiile vremii au fost numeroase, ºi înainte, ºi dupã al doilea
rãzboi mondial. Publicistica lui Zaharia Stancu se remarcã printr-o violenþã pãtimaºã,
cu care ataca fenomenul politic, social ºi moral. O parte a fost adunatã în volumele
Secolul omului de jos (1946). Însemnãrile ºi amintirile unui ziarist: Sarea e dulce
ºi Cefe de tauri (1955) º.a.
Dupã 1944 a devenit membru al C.C. al P.C.R., membru în Consiliul de Stat. A
fost director de reviste literare ºi director al Teatrului Naþional din Bucureºti (19461952), de mai multe ori preºedinte al Uniunii Scriitorilor din România (1947, reales
în 1966, 1968, 1972).
Aproape toatã opera lui literarã transfigureazã artistic experienþe ale copilãriei
ºi adolescenþei, proiecteazã stãri sufleteºti în orizontul meleagurilor natale. Debutul
editorial în literaturã s-a produs cu volumul de poezii Poeme simple (1927), care
i-a adus, în 1929, Premiul Societãþii Scriitorilor Români. Lirica sa se caracterizeazã
prin cultul simplitãþii ºi claritãþii sentimentelor, expuse cu naturaleþe, printre
volumele de poezie pe care le-a publicat numãrându-se Poeme simple (1927),
Albe (1937), Clopotul de aur (1939), Pomul roºu (1940). Iarba fiarelor
(1941), Anii de fum (1941), Cântec ºoptit (1971), Poeme cu lunã (1974). Ca
prozator, a debutat cu romanul Taifunul (1937), urmat de Oameni cu joben
(1941). Autorul s-a impus în anii de dupã rãzboi cu Desculþ (1948), roman cu
care a inaugurat un ciclu în care evocã mediul provincial, situaþii din anii
premergãtori rãscoalei din 1907, din timpul ºi imediat dupã primul rãzboi mondial:
Dulãii (1952), Rãdãcinile sunt amare (1958-1959), Clopote ºi struguri,
Printre stele ºi Carul cu foc, Jocul cu moartea (1960), Pãdurea nebunã
(1963) ºi ciclul Vântul ºi ploaia  Vulpea, Frigul, Roza (1969). Pe lângã alte
douã romane, Ce mult te-am iubit (1968) ºi ªatra (1971), a mai scris prozã
scurtã  nuvele ºi poveºti: Brazda îngustã ºi adâncã (1949), Pentru viaþã (1951),
Florile pãmântului (1954), Iarbã (1957), Povestiri de dragoste (1970) º.a.
Multe din scrierile lui Zaharia Stancu au apãrut în peste 30 de limbi strãine.
La 2 iulie 1955 a fost ales membru titular al Academiei Române.
Laureat al Premiului de Stat, a fost distins, în 1971, cu Premiul Herder al
Universitãþii din Viena.
A murit la 5 decembrie 1974, la Bucureºti. (I.S. Rompres)

Poetul,
prozatorul,
ziaristul
Valeriu RÂPEANU
Zaharia Stancu. Despre cine vorbim
acum, când ar fi împlinit o sutã de ani,
cel nãscut în ºesul cu gârle adormite/
ªi lanuri care-ºi pleacã spinarea-n vânt,
ca robii , pornit la drum desculþ ca
sã cucereascã viaþa, într-o luptã inegalã
care nu o datã avea sã fie un adevãrat
joc cu moartea, trudind la început cu
palmele ºi trebuind mai târziu sã
izbeascã  nu o datã  cu pumnii?
Despre cel care ºi-a cucerit de tânãr
notorietatea literarã ca poet ºi nu ca un
poet oarecare, fãcându-ºi simþitã
prezenþa ca ziarist combativ, nemilos cu
adversarul, lovind nu o datã ºi pe cel ce
nu trebuia, punându-ºi condeiul ºi în
slujba unor cauze ce s-au dovedit a fi
împotriva drumului adevãrat al istoriei
ºi împotriva adevãrului, rãmânând ca
niºte pete într-o luptã care numãra ºi
atâtea momente de curaj civic ºi de o
forþã stilisticã ieºitã din comun. Despre
cine vorbim? Despre prozatorul dintre
cele douã rãzboaie care mai târziu n-a
vrut sã-ºi aducã aminte de cele douã
romane publicate atunci când faima lui
de poet era consolidatã ºi care la
începutul anului 1948 ºi-a cucerit o
uriaºã popularitate prin romanul
Desculþ, imediat intrat în orbita
obligativitãþii ºcolare, titlul, personaje
ºi situaþii fiind citate ca adevãrate
arhetipuri pentru soarta þãrãnimii
dinainte de 1944. Despre cine vorbim?
Despre cel care dupã Desculþ,
naraþiune liricã ce conþinea admirabile
pagini de literaturã, situându-se atunci
la un nivel artistic întrecut doar de Petru
Dumitriu  avea sã publice vaste
reconstituiri cu cheie a ceea ce trãise,
a ceea ce vãzuse, a ceea ce auzise în
atâþia ani de carierã ziaristicã, episoade
pe care le interpreta arbitrar ºi subiectiv,
reconstituiri care nu vor aparþine
literaturii adevãrate, ci recidivei
întârziate a romanului foileton. Despre
cine vorbim? Despre prozatorul care
paralel cu aceste revãrsãri anecdotice a
dat literaturii române adevãrate poeme
în prozã de un tragism, de o densitate ºi
de o elevaþie a expresiei care îl
singulariza în evoluþia genului. Ce
mult te-am iubit fiind ºi astãzi o operã
nemuritoare.
*
Despre cine vorbim? Despre cel care
înþelegând la un moment dat  1947  cã
poezia scrisã de el vine în contratimp cu
poezia toboºarilor timpurilor noi a
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tãcut ca poet, ºi numai dupã un numãr
de ani ºi-a retipãrit poeziile de altãdatã,
ca apoi în amurg sã reaparã ca poet, ca
un mare poet, cu versuri în care sabia
timpului devenise o realitate spiritualã
din ce în ce mai des invocatã, iar
chemarea la masa tãcerii din ce în ce
mai imperioasã.
Ultimul sãu volum antologic de
versuri Poeme cu lunã a apãrut la
Editura Eminescu în 1974. A vãzut în
luna august corecturile. A fost ultimul sãu
gest de scriitor: aplecat deasupra
ºpaltului. Nimic nu-i plãcea mai mult.
Nici o bucurie nu era mai mare. Dupã
câteva zile de la semnarea Bunului de
tipar, mintea, sufletul ºi trupul sãu au
urmat  în ce chinuri  chemarea stelei
sale la masa tãcerii, unde a ajuns în ziua
de 5 decembrie 1974.
Despre cine vorbim? Despre cel care
acolo unde a fost numit sau ales a dovedit
cã este un om curajos, înfruntându-i de
atâtea ori pe cei de sus, uneori
prefãcându-se cã le aprobã ºi le
încuviinþeazã hotãrârile, ca apoi sã le
deturneze pânã nu mai rãmânea nimic
din ele. Despre cine vorbim? Despre cel
ce a fost necontenit în ofensivã,
defensiva neînsemnând decât o
temporarã retragere pentru a câºtiga timp
ºi a afla un timp prielnic bãtãliei
decisive? Despre cine vorbim? Despre
cel plecat dintr-o condiþie umanã mizerã,
învãþând pe apucate ºi cu mari decalaje
de timp, dar dovedind un simþ al
diplomaþiei cum rar îþi este dat sã
întâlneºti ºi care îºi sfârºeºte viaþa
apoteotic: temut de cei de sus, iubit de
cei de jos. Cei de sus intimidaþi de forþa
cuvântului sãu, de retorica sa care nu
cunoºtea rãgaz, care utiliza ample
desfãºurãri, repetiþii cu o valoare
stilisticã uimitoare, întrebãri la care nu
aºtepta rãspuns pentru cã ºi-l dãdea
singur. Îi fãcea sã batã în retragere ºi sãºi retragã pionii trimiºi sã-l înfrunte chiar
dacã, pregãtind ofensiva, Zaharia Stancu
prefira omagii, pagini superlative la
adresa celor pe care avea sã-i înfrunte în
bãtãlii duse de el în numele scrisului
românesc.
Despre cine vorbim? Despre biruitorul pe plan social cãruia în ultimele douã
decenii ale vieþii i se acordaserã titluri,
distincþii, onoruri, iar cãrþile tipãrite în
tiraje nu o datã ieºite din comun erau
elogiate de criticã, sau despre omul
mereu neliniºtit, mereu temându-se de
inamicii reali sau imaginari care atentau
ºi unelteau la situaþia lui  ºi câþi nu erau!
, înfricoºat cã într-o bunã zi totul se va
prãbuºi cum se mai prãbuºise nu de mult?
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Zaharia
Stancu,

ce mult
te iubim!

Despre cine vorbim acum când, dacã
sãnãtatea ar fi fost mai darnicã, firea mai
potolitã, inima mai puþin receptivã la
furtunile vieþii, teama de ceea ce i se
poate întâmpla mai puþin prezentã, iar
neliniºtile nu l-ar fi chinuit cu atâta
tenacitate ºi-ar fi sãrbãtorit azi
centenarul? Pentru cã în Zaharia Stancu
au trãit mai mulþi oameni care parcã se
luptau unul cu altul ºi nu se împãcau unul
cu altul, iar puþinele clipe de armonie nu
însemnau decât aºteptãri pentru pornirea
spre alte încleºtãri furtunoase.
Vom vorbi fãrã îndoialã de omul înalt,
frumos, cu privirea scrutãtoare ºi
strãlucitoare, care îþi impunea respect ºi,
dacã era cazul, te îngheþa, pe care l-am
cunoscut când avea 52 de ani ºi era
redactorul-ºef al Gazetei Literare
înfiinþatã în 1954, publicaþie cu un rol
istoric în viaþa culturalã româneascã,
aducând atunci, în anii celui mai pustiitor
proletcultism, un suflu proaspãt în
literatura românã. Datoritã lui, datoritã
luptei lui, datoritã tenacitãþii lui, datoritã
curajului lui, cenzura era înfruntatã direct.
Instituþia respectivã nu dãdea semne de
slãbiciune decât atunci când la telefon
respectivul auzea: Aici Zaharia Stancu.
Cu cine vorbesc? ªi fãrã sã aºtepte
rãspuns, fiindcã îi era indiferent cu cine
vorbea, tânãr sau vârstnic, mic sau mare
în ierarhie, cunoscut sau necunoscut,
urma un lung monolog pe care
monosilabele interlocutorului nu-l
puteau opri. Când miercurea seara îl
anunþam la Capºa, unde îºi petrecea
serile, cã apariþia revistei e în pericol,
cobora precipitat strada Constantin Mille
ºi parcã piciorul care ºchiopãta se
vindecase brusc ºi uºoara nesiguranþã din
mers dispãruse. Era mai sigur decât noi,
cei cu 30 de ani mai tineri decât el.
Mergea în tãcere repetând parcã în gând
rolul înainte de a intra în scenã. ªi cum
intra! Când ajungea în sala unde se aflau
linotipurile ºi formele de paginaþie de la
etajul întâi al clãdirii unde altãdatã se
afla ziarul Universul, proprietatea
inamicului sãu Stelian Popescu,
împotriva cãruia la sfârºitul anilor 30
dusese campanii nimicitoare, toate
privirile se întorceau spre el. Rãmâneau

pironite pânã când intra în sala corecturii.
Se aºternea o tãcere adâncã. Un coleg a
spus o datã: când intrã Zaharia Stancu
supãrat parcã îngheaþã ºi linotipurile. ªi
urma apoi monologul. ªi ameninþãrile cu
demisia. ªi paginile mototolite în mâinile
tremurânde. ªi nu o datã rupte. ªi
telefonul trântit. ªi chemarea celor mai
de sus decât cel cu care vorbise. ªi
rugãminþile respectivilor de a scuza
îndrãzneala celor care au vrut sã
cenzureze. ªi semnul pe care ni-l fãcea
Zaharia Stancu înainte de a închide
telefonul cã totul e în regulã. ªi noi care
alergam la nea Gicã Balaban sã-i
spunem sã trimitã urgent paginile la
calandru.
Ce a însemnat atunci în anii 50
Gazeta Literarã, aºa cum a vrut-o
Zaharia Stancu, aºa cum a luptat sã o
pãstreze Zaharia Stancu, nu s-a spus
încã. Într-o vreme când noþiunea de
revistã se confunda cu aceea de insipid
buletin ideologic, Gazeta Literarã, ca
ºi Viaþa Româneascã, sub direcþia lui
Petru Dumitriu, au însemnat o punte
spre epoca de dinainte de 1947. Nu pot
sã fac aici un bilanþ. Sã ne gândim cã
aici au fost chemaþi sã scrie mulþi din
cei care fuseserã excluºi din lumea
scrisului, marginalizaþi, interziºi, când
nu ieºiserã chiar dupã ani de detenþie
trãind în mari lipsuri, de cele mai multe
ori de-a dreptul în mizerie. Nu s-a
împotrivit entu-ziastelor noastre
propuneri ºi nu ne-a admonestat cã neam gândit cã Petru Comarnescu ar fi
nimerit sã semneze o cronicã despre
ediþia Shakespeare care începea sã aparã
din 1955. Nu ºtiam rãsunãtorul scandal
dintre cele douã rãzboaie, declanºat de
Zaharia Stancu împotriva lui Petru
Comarnescu, soldat ºi cu un proces pe
care l-a intentat cel din urmã. N-a fost
împotrivã. ªi astfel dupã ani de
interdicþie numele lui Petru Comarnescu
a apãrut în paginile Gazetei Literare
ca dupã aceea ºi altele sã i se deschidã.
Nu avea pãreri bune despre Ion Marin
Sadoveanu. Dar ºi el reintrat în
publicisticã, dupã ani de marginalizare,
tot în paginile Gazetei Literare. Câte
nu avea de înfruntat! Ion Marin

Sadoveanu era considerat de comuniºtii
îndârjiþi agent al Gestapoului. Iar I.
Peltz, ieºit dintr-o detenþie de patru
ani, agent al Siguranþei. ªi câte nume
n-am putea cita. Iar când unul sau unii
dintre redactorii-ºefi adjuncþi se
opuneau la apariþia unui scriitor, cu un
tremur evident al mâinii semna în colþul
din stânga sus Z.S, indica pagina ºi fãrã
sã spunã nimic o dãdea secretarului de
redacþie. Scriitori mai mari ºi mai mici,
de care nu se mai ºtia  atunci au
reapãrut. ªi trebuie sã spunem cã dupã
opt ani de interdicþie, în paginile
Gazetei Literare a început sã scrie în
1956 marele nostru critic ªerban
Cioculescu.
Un valoros ºi documentat studiu
despre viaþa ºi locul lui Zaharia Stancu
în istoria literaturii române, semnat de
Sultana Craia, a apãrut zilele acestea la
Editura Bibliotheca.
Tinerii, de asemenea, au aflat în
Zaharia Stancu o gazdã generoasã, unora
 precum Romulus Vulpescu 
deschizându-le de la bun început prima
paginã. Era un om care nu uita ºi nu ierta
uºor. Nu se împãca repede ºi nu trecea
cu buretele peste jigniri. De aceea cu
Mihai Beniuc, secretar general ºi apoi
preºedinte al Uniunii Scriitorilor, n-a
avut decât relaþii tensionate, explozibile,
chiar ºi cine a asistat la una din
înfruntãrilor lor nu o poate uita.
A fost de atunci un apãrãtor înfocat
al drepturilor scriitorilor ºi aºa se
explicã promovarea sa ca director al
Gazetei Literare în 1958, post mai
degrabã onorific, ºi trecerea sa ca
director al Teatrului Naþional I. L.
Caragiale. Revenea, mai bine zis,
pentru cã fusese director al acestei
instituþii între 1946  1952. Exclus din
Partidul Muncitoresc Român pentru cã
în timpul conflictului sovieto-finlandez
se situase ferm de partea eroicul popor
finlandez, cum îl numea într-unul din
articolele sale scrise în focul luptelor
inegale din 1939  1940, a fost
îndepãrtat ºi de la direcþia primei scene
a þãrii. A fost un director exemplar.
Actorii de astãzi, cei tineri, vorbesc cu
respect de domnul Stancu, cel care lea oferit posibilitatea interpretãrii
marelui repertoriu. Îl evocã emoþionaþi
ºi recunoscãtori. Când Teatrul Naþional
a organizat o sesiune comemorativã,
regretatul critic Valentin Silvestru a
demonstrat cã repertoriul românesc ºi
universal jucat în anii directoratelor lui
Zaharia Stancu reprezintã un model.
*
ªi apoi la sfârºit a fost preºedinte al
Uniunii Scriitorilor. Epoca lui de glorie,
epoca în care obºtea a simþit cã are în
fruntea ei un bãrbat care îi apãrã
drepturile, care luptã fãrã teamã pentru
ca nimic sã nu se clinteascã ºi nimic din
ce fusese cucerit sã nu fie luat înapoi.
Nu era vorba numai de drepturile celor
câtorva sute de membrii ai Uniunii
Scriitorilor, ci de drepturile literaturii
române, ale culturii române ºi care se
rãsfrângeau asupra întregii noastre
societãþi. Altcineva care sã înfrunte cum
a înfruntat el oficialitatea vremii, aici,
faþã-n faþã, stând dârz ºi neclintit
înaintea celor mari ºi puternici, nu ºtiu
sã fi fost în acei ani. A fost, aºa cum am
spus, dârz ºi diplomat. A ºtiut sã aleagã
momentul când putea sã treacã la
ofensivã ºi când se cerea tãcerea. A ºtiut
sã insiste fãcându-se cã nu înþelege ce se
întâmplã. A procedat nu numai o datã ca
un simplu solicitator ºi de multe ori a
lovit fãrã cruþare. L-a silit pe Nicolae
Ceauºescu sã-i dea public dreptate. A
schimbat printr-o cuvântare de o
extraordinarã abilitate, prefãcându-se
cã îºi face autocritica, sensul celebrei
plenare din noiembrie 1971 care trebuia
sã o desãvârºeascã pe cea din iulie.
Când la plenara din iulie cineva a cerut
sã fie daþi scriitorii pe mâna unui
minister, s-a ridicat ºi a pãrãsit sala. Dar
câte episoade nu s-ar putea evoca din
aceastã luptã pe care a dus-o Zaharia
Stancu. Bolnav, în urma accidentului
cerebral din toamna anului 1972, n-a
renunþat la luptã. Nu ezita sã vinã de
acasã la sediul Uniunii Scriitorilor din
ªoseaua Kisseleff nr. 10, atunci când o
nouã ameninþare se profila. Nu ezita sã
prezideze ºedinþe lungi, numai ca dupã
aceea el sã fie acela care le înfãþiºa
concluziile celor de sus. ªi sã câºtige.
Nu ezita sã solicite audienþe ca sã
opreascã dispoziþii ce urmãreau
eliminarea unor capitole din legea
dreptului de autor. A insistat timp de mai
bine de un sfert de orã, sã i se dea legãtura
cu unul din secretarii Comitetului
Central, care în mod evident se ascundea.
Când a vãzut cã nu poate vorbi cu
demnitarul, a cerut sã i se facã legãtura
cu secretara. Atunci demnitarul a venit
la telefon. I-a spus cã vrea sã fie primit
în audienþã. A fost rugat sã vinã când
vrea. Am coborât împreunã scãrile
fostului Muzeu Toma Stelian. Boala



îl fãcuse sã aibã o evidentã nesiguranþã
în mers. S-a sprijinit de braþul meu. În
automobil am pãstrat tãcere. Când am
coborât am rostit fiecare doar cele câteva
cuvinte obiºnuite. Peste douã ore,
directorii ºi economiºtii editurilor erau
chemaþi la telefon. Li se comunica faptul
cã dispoziþiile date cu o zi înainte
fuseserã anulate.
ªi acum, în ziua când în urmã cu o
sutã de ani se nãºtea în comuna Salcia
din judeþul Teleorman, copilul unei
familii cu numeroºi alþi copii pe care
nu-i aºtepta decât o muncã asprã, într-o
lume asprã, sã ne întrebãm dacã destinul
lui Zaharia Stancu a fost unul fericit?
În fond, a avut, pânã la urmã, totul în
viaþã în afarã de Premiul Nobel, pe care
l-a dorit, pe care l-a aºteptat, de care a
fost, sau a crezut el, foarte aproape. A
scris mult. ªi din ce a scris nu totul s-a
dus pe apele uitãrii. Rãmâne în primul
rând poetul. Cel care în 1927, într-un
an fast al liricii noastre, aºa cum au
arãtat exegeþii sãi, anul în care Cuvinte
potrivite de Tudor Arghezi deschidea
o nouã cale în poezia noastrã ºi Poeme
cu îngeri de Vasile Voiculescu, îºi
cucereºte un loc al lui, de o cutezantã
originalitate, un loc ce ºi l-a sporit cu o
mare exigenþã. Sufletul sãu, în ciuda
tuturor aparenþelor, era un suflet de poet.
Dupã primul val care a aºezat lirica
româneascã pe teme-liile modernitãþii,
ridicând-o la înãlþimi artistice ieºite din
comun, adicã generaþia lui Lucian
Blaga, Zaharia Stancu o datã cu Poeme
simple, marcheazã afirmarea unei noi
generaþii. În care nu-ºi urma epigonic
înaintaºii. Era un poet tradiþionalist,
capitol în care îl înscria ºi G. Cãlinescu
în Istoria literaturii române; capitolul
ce i-l dedicã începe astfel: Zaharia
Stancu s-a specializat în scurte poeme
de o strofã ºi de douã strofe, o varietate
de stanþe, într-un fel, însã nu cum s-ar
presupune cu conþinut minor ( ) ªi
rugãciunea acestui om al câmpurilor
este violentã. El se rãsteºte la Dumnezeu
sã-i asculte evlaviile ºi revoltele, îl
suduie. Cei mai reprezen-tativi critici
ai þãrii noastre au recunoscut valoarea
poeziei lui Zaharia Stancu. Prozatorul
va rãmâne la rândul lui prin cãrþi care
nu vor pãli niciodatã în faþa timpului.
Zaharia Stancu trãieºte în istoria
literaturii române ºi în viaþa literaturii
române. Pentru cã cine va scrie aceastã
viaþã a literaturii române nu va putea
omite nici revista Azi, cu o apariþie de
opt ani (1932-1940), nici Antologia
poeþilor tineri, nici Gazeta Literarã
(1954-1958), nici directoratele de la
Teatrul Naþional, nici mandatele de
Preºedinte al Uniunii Scriitorilor.
Omul era nãscut sã trãiascã periculos,
sã primeascã lovituri ºi sã riposteze pe
mãsurã, era nãscut sã se arunce în
vâltoare, era nãscut cu însemnele
cutezanþei.
Îi pãrea rãu când fusese dur. Nu-ºi
stãpânea totdeauna nervii ºi se dezlãnþuia
fãrã sã se mai poatã controla. Nu trecea
mult ºi cãuta sã meargã pe cãile fireºti,
sã te facã sã uiþi cã ai fost martor la una
din dezlãnþuirile lui. Odatã, într-o searã,
eram în biroul sãu de la Gazeta
Literarã. Cineva îi spusese mai devreme
despre un atac la adresa lui care se
pregãtea într-o revistã a vremii. ªi atunci
Zaharia Stancu ne-a spus o poveste: era
copil când în apropiere de satul sãu a
trecut primul tren. Câinii satului n-au
ºtiut ce este arãtarea pe care n-o mai
vãzuserã. ªi s-au repezit sã o muºte. ªiau rupt mãselele. ªi-au însângerat
gingiile. ªi Zaharia Stancu a adãugat:
Eu sunt un tren în mers. Cine va muºca
din mine îºi va rupe mãselele, îºi va
însângera gingiile.
*

*

*

Îmi imaginam ce ar fi fost dacã
Zaharia Stancu ar fi trãit pânã astãzi! Ce
tristeþe l-ar fi cuprins când ar fi vãzut cum
cei care nu ºtiau cum sã se gudure în jurul
scaunului sãu de Preºedinte al Uniunii
Scriitorilor, cum sã-i dea dedicaþii care
epuizau toate superlativele, cum cãutau
sã-i atragã atenþia asupra inamicilor din
umbrã l-au uitat. Când nu-l aºeazã la
stâlpul infamiei pentru acea parte a
scrisului sãu care înseamnã cedare ºi
compromis, dar care în cea mai mare
parte a fost fãcutã pentru ca sã poatã
cuceri mai mult ºi apãra mai bine
realitatea culturalã româneascã atât de
ameninþatã în acele vremuri. Posteritatea
lui Zaharia Stancu ne îndeamnã la amare
meditaþii cu privire la condiþia umanã.
Ne face sã fim cât se poate de triºti
gândindu-ne la ceea ce înseamnã
laºitatea, lipsa de recunoºtinþã ºi de
obiectivitate.
Fie ca centenarul naºterii marelui
scriitor, al marelui apãrãtor al demnitãþii culturii româneºti sã însemne un
început pe tãrâmul studierii ºi aºezãrii
la locul important cuvenit al numelui ºi
operei sale.
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Aºa cum subliniam în articolul apãrut
în numãrul trecut, în contextul preocupãrii
pentru accelerarea privatizãrii un loc aparte
îl are conversia în acþiuni a unor creanþe.
Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Bancare are creanþe la unele
societãþi mari ºi foarte mari aflate în
portofoliul Autoritãþii pentru Privatizare ºi
Administrarea Participaþiilor Statului ºi, în
special, asupra unor echipamente vitale
care condiþioneazã realizarea obiectului de
activitate specifice societãþilor comerciale
respective. Executarea unor astfel de
creanþe de cãtre Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Bancare ar conduce
la falimentul societãþilor comerciale
respective.
Pentru aceste considerente, potrivit
legii, în termen de 30 de zile de la data
instituirii procedurii de administrare
specialã, la cererea instituþiei publice
implicate, are loc conversia în acþiuni a
creanþelor deþinute de cãtre Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Bancare
asupra societãþii comerciale ce urmeazã
a se privatiza.
Acþiunile rezultate în urma conversiei
se transferã pe bazã de protocol instituþiei
publice implicate în vederea vânzãrii
acestora într-un pachet comun ºi la acelaºi
preþ pe acþiune cu vânzarea pachetului de
acþiuni deþinut de aceasta. Preþul obþinut
în urma vânzãrii se repartizeazã, între cele
douã instituþii, proporþional cu numãrul
acþiunilor vândute, dupã deducerea
cheltuielilor efectuate de cãtre instituþia
publicã implicatã.
Se apreciazã ºi se sperã cã vânzarea
pachetului majoritar de acþiuni, simultan
cu stingerea creanþelor deþinute de
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Bancare oferã posibilitatea noului
cumpãrãtor sã facã investiþii, sã menþinã
locurile de muncã ºi sã înceapã plata
datoriilor curente cãtre bugetele publice.
Este necesar, însã, sã se aibã în vedere
faptul cã prin conversia în acþiuni a
creanþelor, vânzarea acestor acþiuni într-un
pachet comun cu acþiunile deþinute de
instituþia publicã implicatã ºi repartizarea
proporþionalã a preþului obþinut (sumelor
încasate), datoriile societãþii comerciale
sunt suportate, în realitate, de cãtre
investitor, prin preþul acordat pentru
acþiunile cumpãrate. În final, datoriile
societãþii comerciale faþã de terþi sunt
convertite în acþiuni ale investitorului.
Pe de altã parte, realitatea
demonstreazã cã dupã privatizare este
posibil sã aibã loc un proces de
naþionalizare, prin conversia unor
datorii ale societãþii comerciale deja
privatizate în acþiuni ale statului, acesta

redevenind acþionar majoritar în capitalul
social al societãþii comerciale. Mãsura este
apreciatã ca fiind temporarã, ca formã de
sprijin a investitorului, în vederea
finalizãrii planului de afaceri al societãþii
comerciale deja privatizate, plan care
prevede ºi disponibilizarea unei pãrþi a
angajaþilor. Caracterul temporar ºi de
sprijin al conversiei datoriilor societãþii
comerciale în acþiuni ale statului este
justificat de posibilitatea pe care
Autoritatea pentru Privatizare ºi
Administrarea Participaþiilor Statului o
oferã investitorului ca, printr-un act
adiþional la contractul de privatizare, sã
cumpere în rate acþiunile rezultate în urma
conversiei.
Aceastã modalitate de conversie cu
caracter temporar ºi de sprijin este determinatã de probleme cu caracter social, însã
în afara condiþiilor ºi cerinþelor economiei
de piaþã. Este, de fapt, o modalitate de
creditare a societãþii comerciale deja
privatizate, în condiþii mult mai
avantajoase decât cele ale creditului
bancar. În final, beneficiar al conversiei
este investitorul privat în situaþia în care,
dupã o anumitã perioadã, cumpãrã
acþiunile rezultate în urma conversiei. În
cazul în care acesta nu cumpãrã acþiunile,
statul rãmâne cu capital majoritar în
societatea comercialã respectivã.
Conversia în acþiuni a unor creanþe
certe, lichide ºi vizibile este gânditã ca o
mãsurã specialã în procesul de privatizare,
pe baza prevederilor noii legi, deºi existã
un act normativ, adoptat special de
Executiv, prin care datoriile combinatului
nu se transformã în acþiuni, ci se
reeºaloneazã, iar penalitãþile se anuleazã.
Eºalonarea datoriilor nu a avut loc, însã,
întrucât acþionarul majoritar, firma
americanã Noble Ventures, a refuzat sã
preia conducerea combinatului, pânã la
acordarea de cãtre BCR a unui credit
necesar pentru repornirea producþiei.
Potrivit acestei proceduri, conversia
datoriilor societãþii comerciale în acþiuni
ale statului se substituie creditului bancar.
Acordarea de înlesniri societãþilor
comerciale cu capital majoritar de stat
aflate în proces de privatizare
Instituþiile publice implicate ºi
instituþiile bugetare creditoare, la
solicitarea instituþiei publice implicate,
acordã societãþilor comerciale cu capital
majoritar de stat, aflate în proces de
privatizare, înlesniri la platã care sunt
cuprinse în dosarul de prezentare. Astfel,
se acordã scutirea totalã sau parþialã la
platã a obligaþiilor restante la data de 31

decembrie 2001, reprezentând impozite,
taxe, contribuþii ºi alte creanþe proprii
provenite din credite bugetare gestionate
de instituþia publicã implicatã, respectiv,
de autoritatea administraþiei publice locale.
În cazul scutirii parþiale, diferenþa rãmasã
se achitã eºalonat. De asemenea, se acordã
scutirea la platã a majorãrilor de întârziere
ºi penalitãþilor de orice fel aferente
obligaþiilor bugetare datorate ºi neachitate
la data de 31 decembrie 2001, cuprinse în

Mãsuri ferme de stabilire a rãspunderii pentru devalizarea ºi starea de
neatractivitate a societãþilor comerciale
cu capital majoritar de stat
Potrivit unor opinii oficiale, s-a pus
accent pe privatizarea la preþul simbolic
reprezentând echivalentul a 1 EURO ºi pe
administrarea specialã, deoarece anterior
societãþile comerciale au fost devalorizate
ºi la privatizare nu mai prezintã interes, nu

Accelerarea
privatizãrii

Accelerarea privatizãrii

La nivelul autoritãþilor competente 
guvern, Parlament  nu trebuie ocolit nici
modul în care instituþia publicã implicatã
ºi-a îndeplinit obligaþiile legale cu privire
la asigurarea unei bune gestionãri ºi
administrãri a participaþiilor statului.
Dacã aceste organisme statuate prin
lege au gestionat ºi administrat
participaþiile statului, printr-un management defectuos ori bazat pe alte interese,
astfel încât societãþile comerciale au fost
pur ºi simplu devalizate ºi au ajuns în
starea de a fi neatractive pentru investitori,
ce credibilitate ºi siguranþã pot exista, în
continuare, ca un asemenea fenomen sã nu
se manifeste ºi în condiþiile administrãrii
speciale. Existã eventualitatea schimbãrii
devalizatorilor existenþi, fãrã a li se stabili
nici o rãspundere pentru faptele lor, cu noi
devalizatori.
Instituirea administrãrii speciale în
perioada de privatizare se justificã în cazuri
excepþionale la acele societãþi comerciale

ajunse în situaþia de neatractivitate pentru
investitori, urmare unor cauze datorate
managerilor, cu includerea în mandatul de
administrare specialã ºi a aplicãrii procedurilor legale de stabilire a rãspunderii în
funcþie de vinovãþie, dacã aceste mãsuri
nu au fost luate înainte de a se institui
procedura procesului de privatizare.
Evaluarea situaþiei economicofinanciare ºi juridice pentru societãþile
comerciale neatractive ce se pregãtesc
pentru privatizare, cât ºi la cele aflate în
inactivitate sau în curs de lichidare ºi
recunoscute ca fiind devalizate trebuie sã
includã, în mod obligatoriu, rãspunderi
pentru devalizãri, dacã nu existã cauze
obiective. Altfel, se acceptã existenþa
devalizãrii societãþilor comerciale, fãrã sã
existe devalizatori ori cu devalizatori
care, deºi au încãlcat unele prevederi
legale în gestionarea ºi administrarea
participaþiilor statului, nu au nici un fel
de rãspundere.

Prof.univ.dr. Mircea BOULESCU
certificatele de obligaþii bugetare, eliberate
la data semnãrii contractului de vânzarecumpãrare de acþiuni.
Înlesnirile la platã menþionate îºi pierd
valabilitatea în situaþiile în care nu se
realizeazã transferul dreptului de
proprietate asupra acþiunilor, ori societatea
comercialã nu îºi achitã obligaþiile
bugetare curente ale fiecãrui an fiscal cu
termene scadente.
Facilitãþile acordate sunt selective ºi
discriminatorii faþã de capitalul privat.
Prin aplicarea legii vor exista douã
categorii de societãþi comerciale  cele
privatizate înainte de intrarea în vigoare
a noii legi, care nu au beneficiat de
regimul facilitãþilor ºi cele privatizate
conform noii legi, care beneficiazã de
facilitãþi. Practic, se instituþionalizeazã o
concurenþã neloialã între societãþi
comerciale cu acelaºi domeniu de
activitate.
Facilitãþile constituie cel mai sensibil
aspect al legii, întrucât are impact asupra
veniturilor bugetului de stat. Obligaþiile
fiscale scutite reprezintã o diminuare a
veniturilor bugetare în cazul în care acestea
rãmân valabile dacã se îndeplinesc
condiþiile privind transferul dreptului de
proprietate asupra acþiunilor ºi achitarea
obligaþiilor bugetare curente. În cazul în
care nu se îndeplinesc condiþiile
menþionate ºi înlesnirile îºi pierd
valabilitatea, fiind anulate, acestea
reprezintã o formã de credit fiscal care
înlocuieºte creditul bancar.

mai au atractivitate pentru investitori. Se
recunoaºte devalizarea ºi starea de
neatractivitate a societãþilor comerciale,
scãderea valorii lor de piaþã, ca urmare a
unui management defectuos ºi se acceptã
situaþia ca atare, fãrã a se demara mãsuri
ferme ºi proceduri de stabilire a eventualelor
rãspunderi.
Efectul unei asemenea poziþii a
autoritãþilor în legãturã cu modul de
gestionare ºi administrare a participaþiilor
statului nu poate fi decât negativ, întrucât
are darul de a stimula în continuare
devalizarea ºi neatractivitatea societãþilor
comerciale cu capital majoritar de stat.
Pentru aceste considerente, este necesar
ca, înainte de a se institui procedura
procesului de privatizare ºi a administrãrii
speciale ori a vânzãrii acþiunilor la preþul
simbolic de 1 EURO, pentru o societate
comercialã, sã se analizeze cauzele ºi sã se
stabileascã persoanele care au favorizat, din
interes sau incompetenþã, devalizarea ºi
neatractivitatea societãþii comerciale ºi sã
se defineascã eventualele rãspunderi
materiale ºi penale.
În acest context, se impune, în primul
rând, un control ferm ºi exigent, în condiþii
de realitate ºi legalitate, a modului în care
au funcþionat ºi acþionat persoanele
desemnate de cãtre instituþia publicã
implicatã în adunãrile generale ale acþionarilor, asociaþiilor, precum ºi consiliile de
administraþie la fiecare societate
comercialã apreciatã ca fiind devalizatã ºi
neatractivã.

Precizãri cu privire la informaþiile false ºi denigratoare
puse în circulaþie de liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor,
referitoare la Postul de televiziune România de Mâine
În legãturã cu informaþiile apãrute în sãptãmânalul România Mare
nr. 64 din data de vineri, 25 octombrie 2002, precum ºi cele prezentate
în conferinþa de presã a PRM de cãtre Corneliu Vadim Tudor, publicate
în cotidianul Cronica Românã nr. 2977 de sâmbãtã-duminicã, 26-27
octombrie 2002, p. 5, cu privire la pretinsa subordonare a Postului
de televiziune România de Mâine premierului Adrian Nãstase, cãruia
i-ar fi fost cedate acþiuni în valoare de 4 milioane dolari, în schimbul
cãrora acesta ar fi oferit gratuit Universitãþii Spiru Haret (Postul de
televiziune România de Mâine) sediul central al BANKCOOP din
str. Doamnei, conducerea Fundaþiei România de Mâine a Universitãþii
Spiru Haret ºi a Postului de televiziune România de Mâine îºi exprimã
indignarea, þinând sã aducã la cunoºtinþã opiniei publice urmãtoarele:
1. Informaþiile puse în circulaþie de sãptãmânalul România
Mare ºi de liderul PRM sunt în totalitate false ºi defãimãtoare;
2. Postul România de Mâine este un post privat de televiziune,
cu caracter naþional, universitar ºi cultural, care a fost înfiinþat
de Fundaþia România de Mâine din resurse proprii, nefiind creat
ca o societate pe acþiuni. În aceste condiþii, nu putea cumpãra,
vinde sau ceda acþiuni nimãnui;
3. Sediul central al Fundaþiei România de Mâine  Universitãþii
Spiru Haret din strada Ion Ghica nr. 13 a fost cumpãrat de Fundaþia
România de Mâine, în urma licitaþiei desfãºurate în data de 7
iunie 2002, în condiþii de deplinã legalitate ºi transparenþã.
Publicãm alãturat Procesul verbal de licitaþie;
4. Reamintim faptul cã Fundaþia România de Mâine 
instituþie social-umanistã de culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt cu
caracter privat, având în structura sa, între altele, Universitatea
Spiru Haret, Postul România de Mâine, institute de cercetare
etc.  este autonomã, fãrã scopuri politice sau patrimoniale
(nonprofit). Ca urmare, prin înseºi prevederile cuprinse în
Statutul sãu, nu poate fi implicatã în jocuri politice sau tranzacþii
comerciale;
5. Având în vedere gravele prejudicii aduse imaginii Fundaþiei
România de Mâine, Universitãþii Spiru Haret ºi Postului de
televiziune România de Mâine, conducerea acestor instituþii îºi
rezervã dreptul sã acþioneze în justiþie sãptãmânalul România
Mare ºi pe Corneliu Vadim Tudor.
Consiliul
Fundaþiei România de Mâine
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Prin noi, facultatea la tine acasã!
Postul propriu de televiziune România de Mâine
 post naþional, universitar ºi cultural 
sprijinã învãþãmântul la distanþã
al Universitãþii Spiru Haret
Postul de televiziune România de Mâine (tvRM) transmite,
în direct ºi înregistrate, din amfiteatrele ºi laboratoarele
universitãþii, cursuri, sinteze, consultaþii, lucrãri practice
de laborator pentru toþi studenþii, cu precãdere
pentru cei ocupaþi în diverse activitãþi.

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
11 noiembrie 2002

MIERCURI
13 noiembrie 2002

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Bazele contabilitãþii (3/2)
10:45 Biroticã (6)
11:15 Economie politicã (9)
12:05 Geografie economicã mondialã (4/2)
12:50 Istoria economicã a României (4/1)
13:25 Bazele informaticii (1)
13:55 Pauzã  promo
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 Maeºtri: Raluca Zamfirescu. (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 Sãnãtate pentru vârsta a treia. Invitat: prof.univ.dr.
Alexandru ªerbãnescu, dir.gen. al Institutului de Geriatrie
ºi Gerontologie Ana Aslan. 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.
Participã: Bianca ºi Remus Manoleanu. Emisiune
realizatã de Alexandru Moroºanu ºi Dumitru Cucu
20:30 Dialog juridic cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu
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 Cultura ºi civilizaþia europeanã (6)
11:10 Istoria literaturii române (5)
11:45 Limba latinã (10)
12:15 Limba românã (5/1)
12:50 Biroticã (7)
13:20 Drept civil (10)
13:45 Pauzã - promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Pur ºi simplu. Emisiune social  economicã, realizatã
de Constantin Ioachim Cercasov (r)
15:30 Program muzical
16:00 Sãnãtate pentru vârsta a treia. Invitat: prof.univ.dr.
Alexandru ªerbãnescu, dir.gen. al Institutului de Geriatrie
ºi Gerontologie Ana Aslan. Realizator: prof.univ.dr.
Victor Axenciuc (r)
17:00 Program muzical
17:30 Reþete pentru sãnãtate. Telegramele inimii tale.
Participã: prof.univ.dr. Ioan Pop D.Popa, prof.univ.dr.
Corneliu Zeana. Emisiune interactivã realizatã de
Eugenia Grosu Popescu
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor: Dan Burghelea.
Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Planeta Pãmânt. Patrimoniul cultural al umanitãþii:
Salamanca
20:30 Filme premiate la Festivalul Internaþional Eco  Etno 
Folk Film, Slãtioara  Vâlcea, ediþia a IV-a
21:30 Dicþionar economic. Arieratele. Invitat: prof.univ.dr.
Daniel Dãianu. Emisiune de lector univ.dr. Eugen
Ghiorghiþã (r)
22:00 Program muzical
23:00 Lumea sporturilor. Infosport: cluburi, campionate,
competiþii. Emisiune de prof.univ.dr. Septimiu Todea
ºi Mugur Popovici (r)
00:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

MARÞI
12 noiembrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept civil (9)
10:40 Drept roman (3/3)
11:15 Istoria statului ºi dreptului român (7)
11:40 Bazele contabilitãþii (3/3)
12:25 Limba latinã (9)
13:00 Economie politicã (10)
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. Cuba. (II) Emisiune de Ioana
Nitobe (r)
17:30 Invitaþie la film - emisiune de informare ºi culturã
cinematograficã, realizatã de Emil Voicu (r)
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor: Dan Burghelea.
Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Pur ºi simplu. Emisiune social  economicã, realizatã
in direct de Constantin Ioachim Cercasov
20:30 Oraºele þãrii: Pe Dunãre in jos, documentar coproducþie tvRM  TVR Internaþional (r)
21:00 Program muzical
22:00 Film documentar. Palatul Buckingam
22:30 Dicþionar economic. Arieratele. Invitat: prof.univ.dr.
Daniel Dãianu. Emisiune de lector univ.dr. Eugen
Ghiorghiþã
23:00 Lumea sporturilor. Infosport: cluburi, campionate,
competiþii. Emisiune de prof.univ.dr. Septimiu Todea
ºi Mugur Popovici (r)
23:30 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

JOI
14 noiembrie 2002
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Bazele informaticii (2)
10:30 Lingvisticã generalã (5/2)
11:10 Literatura românã (6)
12:25 Psihologia educaþiei (9)
12:55 Psihologie experimentalã (9)
13:45 Muzicã  promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Filme premiate la Festivalul Internaþional Eco  Etno 
Folk Film, Slãtioara  Vâlcea, ediþia a IV-a (r)
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 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora
Popescu (r)
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti. Povestitor: Dan Burghelea.
Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Planeta Pãmânt. Grãdinile din Luxembourg
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 Lumea sporturilor. Infosport: cluburi, campionate,
competiþii. Emisiune realizatã de prof.univ.dr.
Septimiu Todea ºi Mugur Popovici (r)
00:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

VINERI
15 noiembrie 2002
6 :00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Bazele informaticii (6)
10:30 Informaticã pentru sociologie (7)
11:00 Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie (5)
11:20 Teoria comunicãrii (5)
12:20 Psihologia educaþiei (10)
12:50 Drept roman (4)
13:55 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 Program muzical
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. Exerciþii de memorie. (IV)
Invitaþi: Mioara Roman, Emanuel Valeriu. Emisiune
de Marian Oprea
22:00 În slujba adevãrului. Emisiune de conf.univ.dr.
Petre Buneci (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
16 noiembrie 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
9:00 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache
9:30 Program muzical
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10:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
11:00 Cu ºi despre muzicã. Emisiune de Mihai Darie (r)
12:00 Universul cunoaºterii. Emisiune de actualitate
ºtiinþificã (creativitate, I.T., terapii complementare,
educaþie în afara ºcolii, noutãþi din micro ºi macro
cosmos). Realizator: Cãtãlin Grosu (r)
13:00 Auto  star. Emisiune de Gavrilã Inoan
13:30 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
14:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora
Popescu
15:00 În slujba adevãrului. Emisiune de conf.univ.dr.
Petre Buneci
16:00 Lumea sporturilor. Infosport: cluburi, campionate,
competiþii. Emisiune realizatã de prof.univ.dr.
Septimiu Todea ºi Mugur Popovici
17:00 Modã ºi stil. Cultivaþi-vã gustul pentru vestimentaþie,
þinutã ºi înfãþiºare. Emisiune de Magda Miheºan ºi
Andreea Rãdulescu
17:30 Program muzical
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar. Program educaþional
19:30 90 de minute pentru sufletul tãu  coproducþie TV
România de Mâine  TVR Internaþional. Emisiune
prezentatã de Iuliana Marciuc
21:00 Laborator de creaþie. Emisiune de prof.univ.dr.
Ion Dodu Bãlan
22:00 Cheia succesului  manager XXI. Emisiune de
Carmen Dumitriu (r)
23:00 Dialog juridic cu prof.univ.dr Corneliu Turianu (r)
23.30 Atelier studenþesc. Magazin studenþesc realizat de
Daniel Paraschiv (r)
00:45 Program muzical nocturn

DUMINICÃ
17 noiembrie 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 Film documentar. Balet  spectacol ºcoalã
10:30 Program muzical
11:30 Reþete pentru sãnãtate. Profesiunea de pãrinte.
Emisiune realizatã de Eugenia Grosu Popescu (r)
12:30 Lumea în clipa 2002. Exerciþii de memorie. (IV)
Invitaþi: Mioara Roman, Emanuel Valeriu. Emisiune
de Marian Oprea (r)
13:30 Ora melomanului. Stagiunea de muzicã cultã a tvRM.
Participã: Bianca ºi Remus Manoleanu. Emisiune
realizatã de Alexandru Moroºanu, Dumitru Cucu (r)
14:30 Film documentar. Cãlãtor în Þara Loviºtei. Tradiþii
pãstoreºti (III)
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
17:00 Club internaþional. Sãrbãtorile toamnei la Vãlenii
de Munte. Emisiune de Ioana Nitobe
18:30 Actualitãþi
19:00 Maeºtri: Ion Lucian. Emisiune de Carmen Stoianov
ºi Valeriu Râpeanu
20:00 90 de minute pentru sufletul tãu  coproducþie TV
România de Mâine - TVR Internaþional. Emisiune
prezentatã de Iuliana Marciuc (r)
21:30 Oameni care au fost: Nicolae Paulescu.
Emisiune de Eugenia Grosu Popescu
22:30 Cu ºi despre muzicã. Emisiune de Mihai Darie
23:30 Program muzical nocturn
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Cadre didactice ºi
studenþi ai Universitãþii
Spiru Haret
la cursuri de varã în

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA

Spania

Pe baza unui contract între Universitatea Internaþionalã din
Andalucía ºi Universitatea Spiru Haret, la iniþiativa
directorului Institutului Cervantes din Napoli, dl. Juan Manuel
Casado ºi cu implicarea directã a d-nei prof. univ. dr. Elena
Bãlan-Osiac, prorector al Universitãþii Spiru Haret, un grup
de 19 studente ºi 5 profesoare au fost la cursuri de varã în
Spania în perioada 13-27 iulie a.c. Dl. Juan Manuel Casado,
pe când era director al Institutului Cervantes din România, a
vizitat universitatea noastrã ºi a fost impresionat de condiþiile
excelente de studiu oferite tinerilor, precum ºi de nivelul
performant la care se studiazã limba spaniolã aici.
Bursa a fost oferitã atât pentru profesori cât ºi pentru
studenþi. Cursurile s-au finalizat cu susþinerea unui examen,
sub formã de teste de competenþã ligvisticã.

Seriozitate
ºi profesionalism

Madrid  Baeza: 4 ore de drum,
parcurse cu un autocar modern, care ne
poartã pe ºoselele ce ºerpuiesc în
pãmântul roºietic al Spaniei, strãjuite de
pâlcuri de leandri, de toate culorile. Din
când în când, proiectatã pe cerul fãrã patã,
apare silueta-simbol a unui taur trufaº ºi,
parcã, invincibil. Peisajul se schimbã. Cât
vezi cu ochii, plantaþii de mãslini,
rânduite cu meticulozitate ºi, cum aveam
sã aflãm ulterior, irigate printr-un sistem
ingenios subteran. Baeza: punctul
terminus al cãlãtoriei noastre. Oraºul
Baeza aflat în centrul geografic al
Provinciei Jaén, pe un platou cu
altitudinea de 790m, dominã valea
superioarã a Guadalquivir-ului. Cu o
populaþie de 16.000 de locuitori ce au ca
ocupaþie prioritarã cultivarea mãslinului,
Baeza este, totodatã, o importantã
încruciºare de drumuri ce o menþin întro perfectã comunicare cu nordul  spre
Madrid, cu vestul  spre Córdoba ºi
Sevilla, cu sud-estul  spre Granada. Este
o aºezare armonioasã, în a cãrei
arhitecturã se întâlnesc ºi se succed
stilurile: romanic, mudéjar, gotic,
plateresc ºi renascentist  mãrturii ale
unor timpuri în care arta ºi cultura aveau
un loc privilegiat.
Datoritã bogatului sãu trecut istoric,
ºi a preþioasei moºteniri istorico-artistice,
Baeza a fost inclusã de UNESCO în
Patrimoniul Cultural al Umanitãþii.
Secolul al XVI-lea este perioada de
maximã splendoare a oraºului; atunci
s-au ridicat noi spaþii urbane, edificii
publice ºi private, religioase ºi
administrative de mare importanþã, ce-i
confirmã amprenta renascentistã, pãstratã
pânã în zilele noastre.
Rod al acestei impresionante
dezvoltãri culturale este Universitatea din
Baeza, înfiinþatã în 1538, alãturându-se
celorlalte trei Universitãþi andaluze:
Osuna, Sevilla ºi Granada. Universitatea
de varã este centru de învãþãmânt
subordonat Universitãþii din Granada, iar
din 1984, poartã numele marelui poet
sevillan Antonio Machado, care în
perioada 1912-1919 a locuit în Baeza ºi
a predat gramatica limbii franceze la

liceul din acest oraº. Universitatea
Internaþionalã Antonio Machado,
moºtenitoare de drept a celei din secolul
XVI, ocupã un impresionant complex,
monumental, compus din clãdirea
Seminario Conciliar (baroc-sec.XVII)
ºi Palacio de Jabalquinto (pur stil
isabelin, sec.XV), în care se desfãºoarã
o ambiþioasã ºi prestigioasã activitate
ºtiinþificã ºi de învãþãmânt.
Cursurile propriu-zise de învãþãmânt
intensiv s-au desfãºurat într-un climat de
seriozitate ºi înalt profesionalism, fiind
audiate cu viu interes atât de noi, cât ºi
de colegele noastre, profesoare din Italia.
Ne-au fost prezentate, astfel, cele mai
moderne tehnici de predare a limbii
spaniole contemporane, de cadre
didactice din renumite centre universitare
din Spania. La orele de curs, dedicate
studenþilor strãini, nivelul de pregãtire al
cursanþilor români a fost apreciat ºi
îmbunãtãþit. Tot aici, la Universitatea
Internaþionalã din Baeza, noi, românii,
aveam sã cunoaºtem ospitalitatea ºi
generozitatea spaniolilor, sã ne împlinim
visuri, sã cunoaºtem ºi sã iubim o þarã de
poveste ºi un popor minunat. Conducerea
Universitãþii a organizat pentru noi,
cursanþii români ºi italieni, vizite de
cunoaºtere a unor valori unicat ale culturii
ºi civilizaþiei spaniole, din Granada,
Córdoba, Jaén, Madrid, Barcelona. ªi
toate acestea le datorãm celor din
conducerea Universitãþii Internaþionale
din Andalucía, domnului rector José
María Martín Delgado, prorectorului
Universitãþii, Salvador Montesa,
directorului Pedro Martín Guzmán,
domnului Juan Manuel Casado, în
prezent directorul Institutului Cervantes
din Brazilia. Suntem, de asemenea, datori
Universitãþii Spiru Haret pentru cã ea
existã, pentru cã datoritã bunului sãu
renume câºtigat, a fost invitatã de o altã
universitate de tradiþie, ca aceea spaniolã,
sã participe la nobilul efort de instruire a
celor ce mâine vor alcãtui societatea
româneascã.

Asist. univ. Sanda-Maria
COJOCARU

Împreunã cu prorectorul universitãþii,
Salvador Montesa

Un salt calitativ
în pregãtirea noastrã
Acum, la început de an universitar, când
profesori ºi studenþi evocãm cele mai
interesante episoade din vacanþa care tocmai
s-a încheiat, experienþa trãitã de noi în vara
aceasta meritã sã fie cunoscutã.
Orice persoanã care învaþã o limbã strãinã
doreºte sã-ºi dovedeascã faptul cã eforturile de
învãþare îi sunt încununate de succes, cã poate
comunica liber ºi, mai ales, poate sã-ºi
amplifice cunoºtinþele despre cultura ºi
civilizaþia altor þãri.
Acest vis ºi l-au îndeplinit un grup de studenþi
care studiazã limba spaniolã la Facultatea de
Limbi ºi Literaturi Strãine ºi la cea de Marketing
ºi Comerþ Exterior de la Universitatea Spiru
Haret, care au beneficiat de o bursã de studii în
Spania, pe perioada vacanþei de varã.
Totul a început cu ceva timp în urmã, când dl.
Juan Manuel Casado era directorul Institutului
Cervantes din Bucureºti, ºi care, în urma unor vizite
la Universitatea Spiru Haret, a semnat o Convenþie
de colaborare culturalã cu universitatea noastrã,
deschizând astfel calea altor colaborãri cu instituþii
de învãþãmânt superior din Spania. În primãvara
acestui an, Universitatea Spiru Haret a primit vizita
rectorului ºi a prorectorului de la Universitatea
Internaþionalã din Andalucia, dl. José María
Martín Delgado ºi respectiv, dl. Salvador Montesa,
profesor de literaturã spaniolã, care au dorit sã

cunoascã nemijlocit planurile noastre de
învãþãmânt, programele analitice de specialitate,
cursurile ºi manualele tipãrite la Editura Fundaþiei
România de Mâine, s-au întâlnit cu profesori ºi
studenþi cu care au schimbat impresii direct, în
limba spaniolã, ºi, în final, ne-au acordat 24 de
burse, pentru studenþi ºi profesori.
Traversarea Spaniei, din centru spre sud, prin
vestita zonã La Mancha, a fost pentru noi o
încântare, ºi aºteptam sã-l vedem aevea pe Don
Quijote, cãlare pe Rosinante, însoþit de bunul lui
scutier, Sancho Panza. Andalucía se simþea
aproape de întinsele livezi de mãslini care îºi
fluturau în vânt frunzele argintii. Spre searã,
autocarul care strãbãtuse câteva sute de kilometri
pe niºte ºosele ultramoderne, ne-a purtat pe
strãduþele medievale ale oraºului Baeza, aproape
toate conducând spre piaþa centralã, Plaza de los
Leones. Sediul Universitãþii, unde aveam sã fim
gãzduiþi, este o clãdire impresionantã, în stil
renascentist, amenajatã în interior dupã toate
rigorile confortului contemporan: aer condiþionat,
dotãri tehnice de ultimã generaþie, mobilier
modern, curãþenie ºi ordine în orice
compartiment. La toate acestea s-a adãugat
ospitalitatea gazdelor care ne-au primit ºi ne-au
tratat, pe tot parcursul ºederii noastre, ca pe niºte
oaspeþi de seamã. Totul a fost organizat minuþios,
în cele mai mici detalii: program intens de studii,

program cultural de cunoaºtere a zonei ºi a
marilor monumente ce aparþin Patrimoniului
universal.
Granada, primul oraº vizitat de noi, ne-a
încântat ºi ne-a impresionat, totodatã, prin
istoria sa zbuciumatã, când, timp de aproape opt
secole, ibericii s-au rãzboit cu arabii, iar aceºtia,
dupã ce au cucerit aceste þinuturi, au cioplit în
piatrã ºi au zidit palate ce aveau sã dãinuie peste
veacuri. Alhambra este una din minunile lumii:
palat, fortãreaþã, revãrsare de fantezie ºi
perfecþiune, geometrie în spaþiu, joc de culori,
luciu de ape, parc natural deschis vizitatorilor
dornici de a contempla o vegetaþie luxuriantã,
plinã de arome orientale. Iar noi, bursierii, uluiþi
de atâta frumuseþe, ne opream la fiecare patio
sã mai facem o pozã pentru a imortaliza clipa,
din dorinþa de a o pãstra veºnic în memorie. O
zi întreagã ne-am pierdut pe aleile parcului
Generalife, prin curþile interioare, fiecare
conceputã ºi decoratã dupã alte principii, neam delectat cu felurite mâncãruri tipice oferite
de gazde în onoarea noastrã, pe scurt, ne-am
simþit acolo conectaþi la pulsul Andaluciei.
Dar scopul ºederii noastre în Spania erau
cursurile de limbã, literaturã ºi civilizaþie
organizate ºi þinute de profesorii Universitãþii
Internaþionale, cadre didactice de o înaltã pregãtire
profesionalã, ºi o exemplarã þinutã universitarã.

Bursierii români ºi profesorii spanioli în sala de curs

Am vizitat, mai întâi, Granada, unde cetatea
Alhambra se remarcã prin mãreþia ºi
grandoarea turnurilor roºii-arãmii în lumina
apusului de soare, prin grãdinile sau curþile
interioare pline de viaþã ºi armonie datoritã
vegetaþiei paradisiace, dar mai ales prin faptul
cã acest palat-fortãreaþã a împletit de-a lungul
timpului douã religii diferite, fiecare aducând
elemente proprii de arhitecturã, creând un
ansamblu original de mozaicuri, sculpturi în
piatrã ºi lemn, arcade spectaculoase. Urmeazã
Úbeda, Jaén. Mergând spre nord, dar nu foarte
mult, am ajuns la Córdoba, scãldatã de apele
râului Guadalquivir, cândva capitala celui mai
puternic regat al Islamului, cel mai dezvoltat
centru din Europa medievalã ºi oraº al ºtiinþei
ºi al artelor.
Baeza, oraºul în care am locuit, în ciuda
suprafeþei lui mici, concentreazã în el toate
influenþele istorice specifice zonei, având o

laturã renascentistã, situatã în centrul oraºului,
cu o zonã monumentalã ce include mãreaþa
catedralã, Plaza de Los Leones ºi Universitatea
Internaþionalã, denumitã Antonio Machado.
Universitatea Internaþionalã din Andalucia a
fost locul în care am luat contact cu stilul de
învãþãmânt spaniol, care îmbinã într-un mod
plãcut teoria cu practica, captându-ne atenþia
cu informaþii noi, dintre cele mai variate. Am
descoperit în profesori niºte oameni serioºi ºi,
totodatã, apropiaþi sufleteºte, care puneau
pasiune în tot ceea ce fãceau. Cursurile au fost
interesante datoritã faptului cã erau însoþite de
imagini, proiectate prin intermediul laptop-ului,
completând explicaþiile teoretice. Orele se
desfãºurau într-o atmosferã destinsã datoritã
spiritului deschis al acestor minunaþi profesori,
la care gãseam sprijin ori de câte ori ne loveam
de noþiuni necunoscute. Acelaºi spirit generos
ºi ospitalier l-am întâlnit ºi la locuitorii din

Împreunã cu directorul universitãþii,
Pedro Martín Guzmán

Baeza, care ne-au impresionat prin portul lor
simplu, dar elegant, mai ales în zilele de
sãrbãtoare, cum a fost Procesiunea cu prilejul
zilei Sfintei María del Carmen, la care am luat
parte cu mult interes ºi satisfacþie.
Pe parcursul celor douã sãptãmâni,
ne-am adaptat uºor stilului lor de viaþã,
muzicii, dansurilor, toate acestea lãsând o
amintire de neuitat în inimile noastre.

Anda DAN, grupa 403,
Carmen Adina GHIÞÃ, grupa 403,
Florentina Victoria MÃCELARU,
grupa 409,
Facultatea de Marketing
ºi Comerþ Exterior, anul IV, zi.

Dupã o sãptãmânã de cursuri intensive (trei ore
dimineaþa ºi trei dupã amiaza), ni s-a oferit
prilejul de a vizita Madridul, aceastã capitalã
europeanã aflatã la o altitudine de 800 m. faþã
de nivelul mãrii, dar ºi la înãlþimea tuturor
aºteptãrilor, în ceea ce priveºte monumentele
istorice, muzeele, parcurile, vitrinele, lumea de
pe stradã, gata oricând sã-þi îndrepte paºii spre
locul cãutat, oferindu-se chiar sã te însoþeascã,
ºi sã-þi dea explicaþii suplimentare.
Timpul ce ne-a mai rãmas pânã la întoarcere
a fost folosit din plin: cursuri, seminarii, teste de
evaluare a cunoºtinþelor dobândite, diplome
îmbinate cu alte excursii de cunoaºtere: Córdoba,
Ubeda, Jaén, Baeza, oraºe-muzeu, îmbinare
originalã de artã medievalã ºi modernã.
Pe drumul de întoarcere spre þarã, ne-am oprit
la Barcelona, pe care am vizitat-o graþie
amabilitãþii unui fidel prieten al României, Padre
Amador. Interesant acest oraº, plasat în inima
Cataluniei, ºi, totodatã, la malul Mãrii
Mediterane, port ºi poartã mereu deschisã ieºirii
ºi intrãrii de mãrfuri, de idei, mentalitãþi ºi mode.
Odatã ajunºi în þarã, mai bogaþi sufleteºte, mai
pregãtiþi profesional, gândurile noastre, de
recunoºtinþã, se îndreaptã spre toþi cei care au fãcut
ca visul nostru de a cunoaºte Spania sã devinã
realitate: în mod expres, cãtre dl. rector, prof. univ.
dr. Aurelian Bondrea, sensibil ºi atent la
diversificarea relaþiilor internaþionale ale
Universitãþii Spiru Haret, cãtre d-na prorector, prof.
univ. dr. Elena Bãlan, mereu activã ºi preocupatã
de realizarea unui învãþãmânt de calitate, cãtre
decanul Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior,
conf.univ. dr. Aurelian A. Bondrea, care ºi-a propus
ca absolvenþii noºtri cu profil economic sã aibã, pe
lângã o pregãtire de specialitate performantã ºi un
larg orizont de culturã.
Desigur, ºederea noastrã în Spania, n-ar fi fost
atât de profitabilã, sub aspectul profesional ºi
cultural-educativ, fãrã sprijinul real ºi concret al
d-lui Juan Manuel Casado, director al Institutului
Cervantes din Napoli ºi, mai recent, din Brazilia,
care a pus multã pasiune, participând efectiv ºi chiar
afectiv, la realizarea acestui mãreþ proiect, fãrã
implicarea rectorului Universitãþii Internaþionale din
Andalucia, dl. José María Martín Delgado, ºi a
prorectorului aceleiaºi universitãþi, dl. Salvador
Montesa, specialist în didactica predãrii limbii ºi
literaturii spaniole, care a vegheat ca programul
nostru de pregãtire profesionalã sã fie adecvat
exigenþelor unui proces didactic modern, eficient,
aplicativ, ºi, nu în ultimul rând, profesorilor noºtri,
Salvador Almadana López del Moral, Antonio
Herrera, Mario Rãdoi, care, cu tact ºi pricepere, neau perfecþionat modalitãþile de exprimare în limba
spaniolã, adãugând noi cunoºtinþe, transmise teoretic
sau prin exerciþii aplicative, contribuind, astfel, la
dezvoltarea competenþei de comunicare, oralã ºi
scrisã, în aceastã limbã de circulaþie internaþionalã.
Plãcut impresionaþi de ospitalitatea spaniolilor
pe care i-am cunoscut pe toatã perioada sejurului
nostru în Spania ºi, totodatã, conºtienþi cã am fãcut
un salt calitativ în pregãtirea noastrã profesionalã,
ne dorim, profesori ºi studenþi, acum la începutul
unui nou an universitar, sã continuãm activitatea
noastrã didacticã sub semnul calitãþii procesului de
învãþãmânt, nutrind mereu speranþa unei reîntoarceri
în spaþiul cultural hispanic, în care au trãit ºi au creat
atâtea mari personalitãþi ale culturii universale
precum Cervantes, Lope de Vega, Unamuno,
Velázquez, Goya, Picasso ºi mulþi, mulþi alþii.

Asist. univ. Daiana-Georgiana
DUMBRÃVESCU
S-a scris atât de mult despre Spania încât
ar pãrea o nebunie sã pretind cã mai pot spune
ceva nou, ºi totuºi, când spun Spania, un fior
plãcut îmi rãscoleºte fiinþa ºi ochii minþii cautã
splendorile acelui þinut de vis ce mi-au încântat
ºi îmbogãþit viaþa. Primiþi cu cãldurã ºi prietenie
sincerã, cei ce ajung în Spania se simt ca acasã
- spaniolii nedezminþind proverbiala ospitalitate
a latinilor, exprimatã în limba lor ca o muzicã,
în gesturi ample cât inima lor mare ºi în
zâmbetul lor cuceritor. Spaniolii sunt oameni
frumoºi, senini, veseli, pasionali, respectã viaþa
ºi o iubesc, convieþuind în armonie într-un decor
splendid de flori luxuriante, palmieri, lãmâi.
Pentru ei, fiecare zi e ca o sãrbãtoare ºi ies seara
pe strãzi pentru a-ºi împãrtãºi bucuriile, a dansa
ºi a cânta. Oraºele spaniole sunt pe toate
gusturile, îmbinând strãvechiul ºi tradiþia cu
noul, într-o îmbinare armonioasã. Ne-au
fascinat oraºele Granada ºi Córdoba. Intrarea
în Córdoba se face pe un pod ce traverseazã
râul Guadalquivir. În apropiere, se observã
ruinele unui vechi apeduct arab. Moscheea din
Córdoba este un monument original ºi unic
în lume. Moscheea are ºapte porþi.
Abd Al Rahman a vrut ca moscheea din
Córdoba sã fie un loc de pelerinaj, o Meca
occidentalã, cel mai de seamã templu al
Islamului. Moscheea - catedralã se înalþã
deasupra zidului înconjurãtor, ca o cetate cu
ziduri crenelate. Intrând în acest vechi sanctuar
al Islamului, în orice parte te-ai întoarce,
privirea se pierde printre aleile de coloane ce
se întretaie ºi se succed cât vezi cu ochii.
Spanie, splendidã þarã, ce mult aº vrea sã
te mai revãd!
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