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La 28 februarie 1785,

se stingea,
sfârtecat
pe roatã
de ura sãlbatecã
a grofilor,

naþionalã Horia
un munte al istoriei noastre
Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

Spectrul
rãzboiului

Prof.univ.dr. Ion Dodu BÃLAN

tulburã viaþa întregului mapamond
Întrunit luni, 10 februarie 2003, la Palatul Cotroceni, CSAT a adoptat o serie de mãsuri strategice în privinþa crizei irakiene.
S-a reafirmat angajamentul ferm al României de a continua sã se implice activ, inclusiv din punct de vedere militar, în campania
antiteroristã, alãturi de SUA ºi aliaþii sãi din NATO, a spus preºedintele Ion Iliescu. În contextul agravãrii crizei irakiene,
CSAT a acceptat cererea Statelor Unite privind utilizarea spaþiului aerian al României ºi a infrastructurilor necesare în cazul
unei acþiuni militare asupra Irakului, ca ºi angajarea unor subunitãþi româneºti de decontaminare nuclearã, chimicã ºi biologicã,
de poliþie militarã, geniu, precum ºi de asistenþã medicalã în zona de crizã.
De asemenea, Parlamentul a aprobat miercuri, 12 februarie, participarea unor unitãþi militare române la coaliþia antiirakianã.
Ambasada Statelor Unite la Bucureºti salutã adoptarea de cãtre Parlament a deciziei CSAT pentru sprijinirea coaliþiei
internaþionale, în eventualitatea declanºãrii unei acþiuni militare în Irak. Decizia CSAT ºi cea a Parlamentului au fost luate
atât în sprijinul parteneriatului bilateral dintre România ºi SUA, cât ºi al sprijinului stabil acordat de România în rãzboiul
împotriva terorismului. Oficialii americani apreciazã faptul cã Parlamentul a aprobat aceste mãsuri atât de rapid ºi sperã cã
guvernul din Irak va coopera acum cu experþii ONU, conform Rezoluþiei 1441, pentru a se putea evita declanºarea unui conflict
armat, se aratã în comunicatul Ambasadei SUA la Bucureºti.
Consiliul de Securitate al ONU trebuie
sã se hotãrascã odatã, rapid dacã-ºi
susþine rezoluþia privind dezarmarea Irakului,
or, dacã nu, Statele Unite se vor pune în
fruntea unei coaliþii ºi o vor face ele  declara,
vinerea trecutã, la Washington, preºedintele
George W.Bush. Iar, sâmbãtã, ºeful
Administraþiei de la Washington relua
avertismentul în termeni ºi mai neechivoci,
spunând cã SUA îl vor rãsturna ºi singure
pe Saddam Hussein. SUA au dislocat deja
în zona Golfului Persic peste 110.000 de
militari, care, la 15 februarie, se aºteaptã
sã ajungã la 150.000, odatã cu alþi 20-30 de
mii de militari britanici. Cinci portavioane
ºi un masiv arsenal militar de toate felurile
se aflã deja în Golf. Este clar: lucrurile
converg spre un conflict militar, cum
spunea acum câteva zile preºedintele Ion
Iliescu. România a fost angajatã, prin
glasul preºedintelui Iliescu, ca ºi al
premierului Adrian Nãstase, ca, în
asemenea situaþie, sã fie alãturi de SUA.
Hotãrâre, totuºi, dificilã, pentru cã
europenii, inclusiv ruºii, sunt, în cel mai
bun caz, împãrþiþi. ªi chiar lumea întreagã.
Nici NATO nu este la unison în a susþine
un rãzboi: luni dimineaþa din partea
Franþei, Germaniei ºi Belgiei a sosit la
NATO o scrisoare prin care cele trei
refuzã sã apere Turcia, în caz de conflict;
altfel spus nu vor sã ofere susþinerea
Alianþei Nord-Atlantice pentru o
campanie militarã a SUA (deciziile, la
NATO, ca ºi la UE, se iau cu unanimitate).
Doar guvernul Marii Britanii este fãrã nici
o rezervã pentru rãzboi.

Guvernul  pentru cã populaþia
britanicã este, 86%, împotriva unui rãzboi
nesancþionat de ONU, iar 60% - contra
rãzboiului, în orice condiþii. De altfel, nu
este þarã europeanã unde opoziþia
populaþiei faþã de rãzboi sã fie mai jos de
50% (contra). ªi manifestaþiile contra
rãzboiului se þin lanþ în lumea întreagã. În
Turcia, 90% dintre locuitori sunt
împotrivã, de exemplu. ªi, atunci, discuþia
se poartã între guverne: guvernele Italiei,
Spaniei ºi ale altor 6 state vest-europene,
ca ºi ale celor 10 þãri est-ºi centraleuropene, printre care ºi România, din
Grupul de la Vilnus (candidate la NATO)
s-au situat de partea SUA.
În schimb, conducerile Franþei ºi
Germaniei, principalele state europene,
sunt clar împotrivã, iar dezacordul pare
sã se fi adâncit în ultimele zile.
Preºedintele Jaques Chirac ºi primul
ministru Jean-Pierre Raffarin repetau,
într-una, cã nu vor fi niciodatã de acord
cu un rãzboi, fãrã aprobarea Consiliului
de Securitate al ONU. Conducerea
francezã privilegiazã soluþionarea
politicã, diplomaticã. Cancelarul
Schroeder ºi ministrul de externe Joschka
Fischer sunt ºi mai categorici: Germania
nu va participa la rãzboi, nici dacã este
aprobat de Consiliul de Securitate. Un
plan franco-german de dezarmare a
Bagdadului, printr-o rezoluþie a
Consiliului de Securitate al ONU care sã
aducã cãºti albastre în Irak, a dus, în
ultimele zile, la schimburi de replici ºi mai
dure între miniºtrii americani ºi presa din

SUA, pe de o parte, ºi partenerii lor
francezi ºi germani, pe de alta.
Preºedintele Chirac, cancelarul
Schroeder  ºi cercurile conducãtoare din
capitalele respective  nu sunt mânaþi,
sigur, de tentaþia bãieþeascã de a
contesta rolul conducãtor, decisiv, al SUA
în structurile de putere ale Occidentului.
Fãrã SUA, ce s-ar face Occidentul? Franþa
ºi Germania, cãrora li s-a alãturat ºi Rusia,
dau, probabil, aceeaºi interpretare ca ºi
SUA momentului mondial actual,
caracterizat de crize multiple de o
anvergurã ºi profunzime fãrã precedent în
istoria lumii. Care ameninþã însãºi viaþa
Planetei, iar, dacã nu pe aceasta, mãcar
modul de viaþã de pânã acum ºi, în orice
caz rolul conducãtor al SUA ºi al aliaþilor
lor occidentali. De mai multe ori,
preºedintele Bush a þinut sã-ºi motiveze
campania antiteroristã, spunând Nu vom
permite nimãnui sã încerce sã ne schimbe
modul nostru de viaþã, adicã modul
american de viaþã. Deci, miza nu este
numai Saddam Hussein, oricât de fioros
dictator o fi el cu armele lui de distrugere
în masã, ci ordinea actualã a lumii,
ameninþatã de terorism ºi anarhizare.

Constantin BADEA
(Continuare în pag. 2)
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Nu poate fi uitat nici chipul lui frumos
ºi original, descris de cronicarul Gessler
al baronului Brukenthal: Privirea lui este
întunecoasã ºi melancolicã, cu ochiul
ager ºi pãtrunzãtor. O barbã neagrã ºi
subþire îi întunecã ºi mai mult
fizionomia. Faþa ovalã cu frunte
marcantã. Nasul ca de ºoim este îngust,
arcuit ºi deosebit de fin. Gura avea linia
spiritualizatã. Profil frumos cu bãrbia
ascuþitã. Întreaga fiinþã aratã cã figura
aceasta nu poartã un cap comun.
Nu un nume din popor, pe care începem
sã-l uitãm, ci un om între oameni a fost
zdrumicat sub roatã, la 28 februarie 1785, un
munte de om, cum ni-l înfãþiºeazã poemele lui
Mihai Eminescu ºi Aron Cotruº. În viziunea
lui Cotruº, martirul Horia, înscris pe
coordonate cosmice, e un munte al istoriei.
Horia pare un Titan, o sintezã simbolicã a
întregii colectivitãþi româneºti. El apare pe
scena istoriei din adâncurile pãmântului
strãmoºesc ºi din afundurile vremii ºi se înalþã
vulcanic, masiv, impunãtor precum un munte,
în care  aºa cum nãzuia Michelangelo sã
ciopleascã un om  timpul nostru istoric a
cioplit grandiosul chip al lui Horia. Cuvintele
acestei pãrþi a poemului Horia de Aron Cotruº
se cer rostite într-un ritm neobiºnuit, sacadat,
dar nu oricum, câte douã, câte trei, apoi rapid,
unul câte unul, în cadenþa creatoare cu care
un genial sculptor ar bate cu un baros într-o
imensã, misterioasã ºi miraculoasã stâncã
pentru a realiza statuia cu dimensiuni
mitologice ºi impunãtoare:
De jos
te-ai ridicat drept, pietros, viforos,
pentru moþi,
pentru cei sãraci ºi goi, pentru toþi...
ºi-ai despicat în douã istoria,
þãran de cremene
cum n-a fost altul sã-þi semene
Horia!
Dacã în prima strofã e un fel de izbucnire
a unei forþe telurice care, trezitã la viaþã,
despicã mesianic istoria în douã ca
reprezentanþã a unei colectivitãþi etnice, în
stofa a doua i-apare portretul fizic ºi
amploarea gestului revoluþionar:
te-ai desprins aspru din gloatã,
cu-obrajii supþi,
cu ochii crunþi,
sã lupþi
sã-nfrunþi
din sãlbateci-þi munþi:
oºtile craiului, temniþã, roatã ...
vrut-ai sã spinteci pe munþi, pe vãi,

50 de ani de la trecerea în eternitate

Învãþãmântul la distanþã

Recomandãri, precizãri,
informaþii de la
Departamentul pentru
Învãþãmântul la Distanþã

În luna februarie, din diverºi ani de pe
crugul vremii, Dumnezeu i-a dãruit
neamului românesc personalitãþi ilustre,
precum corifeul ªcolii Ardelene, Gheorghe
ªincai (n.1754), autorul Cronicii românilor
ºi a mai multor neamuri, boierul iluminist
Dinicu Golescu (n. 1777), cel ce a scris o
lucrare de referinþã, Însemnare a cãlãtoriei
mele... din anii 1824, 25, 26, savantul
poliglot ºi patriotul revoluþionar Timotei
Cipariu (n.1805), istoricul, scriitorul,
filologul Bogdan Petriceicu Hasdeu (n.
1838), criticul Titu Maiorescu (n. 1840),
marele prozator, dramaturg ºi publicist
Eugen Barbu (n. 1924) ºi alþi câþiva care au
marcat evoluþia culturii româneºti.
Dar, tot în luna numitã popular fluerar,
soarta maºterã a rãpit neamului românesc,
la 28 februarie, pe conducãtorii revoluþiei de
la 1784: Horia, Cloºca ºi Criºan. Atunci
Dumnezeul grofilor le-a dat eroilor
revoluþionari ai românilor mai mult decât
omeneºte se poate îndura: o moarte de
martiri, cu trupurile sfârtecate, tocate de
groaznica roatã. Atunci, la 28 februarie 1785,
doi dintre conducãtorii ºi eroii Revoluþiei din
Munþii Apuseni, Horia ºi Cloºca, au devenit
martiri ai neamului românesc, fiind sãlbatic
ºi barbar traºi pe roatã la Alba Iulia. Atunci,
Horia intrã în mitologia româneascã ºi rãmâne
pentru totdeauna în plânsul ºi sufletul
românilor, cum mãrturiseºte poetul popular:
Plânge vârful munþilor
Dupã Horia, fiul lor.
Plânge ºi pãdurea toatã
C-o fost Horia tras pe roatã.
Horia, om de omenie
Ce-o rãmas pentru vecie
În inima codrilor
ªi-n sufletul moþilor.
Cu acelaºi sentiment, încãrcat de
amãrãciune ºi durere, încerc sã evoc ºi eu,
ca atâþi confraþi, ecoul cosmic declanºat
de martiriul Crãiºorului:
Când l-au tras grofii pe roatã
L-a plâns românimea toatã.
L-au plâns apele sub gheþuri,
Cerul tot l-a plâns în ceþuri,
Când un os i se zdrobea,
Plângea codrul ºi gemea
ªi pãmântul clocotea,
De revoltã ºi  ndignare,
S-a-ntunecat sfântul soare.
Luna-ncinsã cu-ntristare
Lãcrima a bocitoare.
Scrâºnetul lui de sub roatã
Nu se uitã niciodatã.

Prof.univ.dr. Ioan SCURTU
Iuliu Maniu este cunoscut ºi
recunoscut ca un om politic cu vederi
democratice, care a adus o contribuþie
importantã la promovarea ºi apãrarea
drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti, la lupta
împotriva extremismului, a forþelor oculte
care urmãreau sã conducã din umbrã
societatea româneascã.
Dedicat exclusiv politicii, preocupat în
permanenþã de treburile publice, Iuliu
Maniu a desfãºurat o activitate extrem de
bogatã în calitate de preºedinte al Partidului
Naþional (1919-1926) ºi apoi al Partidului
Naþional-Þãrãnesc (1926-1933 ºi 19371947), de deputat în toate legislaturile din
perioada 1919-1937, de preºedinte al
Consiliului Dirigent al Transilvaniei (19191920) ºi de preºedinte al Consiliului de
Miniºtri al României (1929-1930, 1932-1933).
Având o solidã pregãtire juridicã, doctor
în drept ºi timp de 17 ani (1898-1915) jurist
consult al Mitropoliei Române Unite cu Roma

din Blaj, Iuliu Maniu cunoºtea perfect
legislaþia româneascã ºi europeanã. Pe aceastã
bazã a militat pentru respectarea, cu stricteþe,
a drepturilor ºi libertãþilor democratice, mai
ales de cãtre autoritãþile publice, care erau
adesea tentate sã le nesocoteascã.
Ales, încã din 1897, la vârsta de 24 de
ani, în Comitetul Partidului Naþional Român,
Iuliu Maniu a adus o importantã contribuþie
la organizarea miºcãrii de eliberare a
românilor din Transilvania ºi la Unirea cu
România. În ziua de 1 Decembrie 1918 a fost
unul din cei doi vorbitori (alãturi de Iosif
Jumanca, socialist) care a susþinut
Rezoluþia de Unire prezentatã de Vasile
Goldiº. A doua zi, 2 decembrie, Iuliu Maniu
a fost ales preºedintele Consiliului Dirigent,
care a asigurat organizarea pe baze
româneºti a Transilvaniei ºi integrarea ei în
cadrul statului naþional unitar.
Spre deosebire de alþi fruntaºi ardeleni
 între care Octavian Goga  care apreciau

cã Partidul Naþional Român ºi-a încheiat
misiunea istoricã la 1 Decembrie 1918, Iuliu
Maniu considera cã activitatea acestui
partid trebuia sã continue, extinzându-se
la scara întregii þãri.
Iuliu Maniu avea plãcerea de a discuta
cu oamenii, indiferent de nivelul lor de
pregãtire sau situaþie materialã. Asculta cu
aceeaºi atenþie pe þãranul dintr-un sat de
munte, ca ºi pe profesorul universitar sau
diplomatul de carierã. Acumula astfel
informaþii, desprinse din viaþa realã, care sau dovedit extrem de utile pentru propria-i
activitate politicã.
Cei mai mulþi contemporani au recunoscut
cã Iuliu Maniu a introdus în viaþa politicã
româneascã un stil  acela al pertractãrilor,
adicã al negocierilor lungi, care începeau seara
ºi se terminau în zori. Participant la asemenea
pertractãri, C.Argentoianu scria: Niciodatã
n-au bãnuit de la început pãrerea lui [Maniu]
într-o problemã oarecare, fiindcã niciodatã n-a
formulat-o.
(Continuare în pag. 3)

largi, netede, slobode cãi
pentru ai tãi,
cei mâncaþi de strãini, despuiaþi
de biruri, de zbiri,
de rele-orânduiri...
ºi uitaþi
de regi ºi-mpãraþi...
pânla Bãlgrad pe roatã
uimind cãlãi, nemeºi, gloatã,
þi-a bãtut neschimbat,
sub þundra sãracã,
aceeaºi mare, neînfricatã inimã
romano-dacã...
Pentru a se sugera, în finalul celei de a
treia strofe, portretul moral, imensele
resurse spirituale care au fãcut din el un
erou simbolic al neamului românesc, mai
mult chiar, o proiecþie a lui în timpul nostru
istoric, Horia devine un mit, mitul o forþã
vie, care înfrânge nemãrginirea morþii,
rãmânând mereu treazã în fluxul necontenit
al istoriei. În aceastã ipostazã, imaginaþia
popularã l-a înscãunat pe Horia domn
peste vrerile noastre cele mai crunte:
duhul tãu trãieºte încã treaz în munþi
ºi va trãi dârz cât vor domni peste moþi
zbiri crunþi
ºi miºelnici despoþi ...
uriaº domn,
pe-al adâncurilor noastre sfâºiat somn,
pe - al rãzmeriþilor roºu praznic 
mai roºi -vei oare vreodat, nãpraznic,
acestui neam, viaþa ºi istoria ,
tu,
munte,
al vrerilor noastre celor mai crunte,
Horia ? ! ...
Cu Revoluþia de la 1784, cu moartea lui
Horia din februarie 1785, românii intrau
energic în ritmul unor idei politice înnoitoare
care conturau, în orizontul iluminismului,
portretul mãreþ al unei etnii eroice care se va
implica din nou în luptã, sub conducerea lui
Avram Iancu, în anul 1848.
(Continuare în pag. 3)
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ÎNVÃÞÃMÂNTUL LA DISTANÞÃ LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET

O structurã viabilã, funcþionalã
 Programul Televiziunii România de
Mâine, post propriu naþional, universitar
ºi cultural, este afiºat pe Internet la adresa
www.spiruharet.ro. Programul zilnic,
respectiv sãptãmânal, evidenþiazã schema
difuzãrii cursurilor sintezã pentru
disciplinele de studiu aferente anului I ID
la toate cele 13 specializãri la nivel de
facultãþi. Emisiunile tvRM destinate
studenþilor ID au tendinþa de creºtere a
interactivitãþii umane, a faptului cã
dezbaterile, seminariile ºi studiile de caz
prezentate în direct pot fi apelate telefonic
în cursul emisiei.
 O preocupare concretã, didacticã, cu
caracter anticipativ se manifestã în aceste
zile la nivelul fiecãrei facultãþi, respectiv,
specializãri, pentru finalizarea notelor de
curs în format ID aferente anului II de studiu
ID. Astfel, studenþii ID care actualmente
sunt în anul I, o datã promovaþi în anul
urmãtor de studiu, vor avea posibilitatea ca
începând din prima zi de ºcoalã a noului an
universitar (1 octombrie 2003) sã beneficieze de setul complet de note de curs ID
pentru disciplinele corespunzãtoare din
planul de învãþãmânt.
Aceeaºi preocupare se regãseºte ºi la
studioul ID al tvRM, unde deja un numãr
de 26 de emisiuni aferente cursurilor la tot
atâtea discipline din anul II de studiu ID
sunt înregistrate ºi pregãtite pentru difuzare.
 În cadrul emisiunii principale de ºtiri
la tvRM, puteþi viziona frecvent semnale
referitoare la apariþii editoriale noi la forme
de specializare, inclusiv cursuri (note de
curs) în format ID.

La Departamentul
pentru învãþãmânt
la distanþã
 În fiecare lunã are loc întâlnirea de
instruire-perfecþionare cu directorii centrelor
teriroriale ID, ocazie cu care se realizeazã
analize-sinteze asupra stadiului evoluþiei
procesului de învãþãmânt ID ºi sunt
avansate propuneri noi de creºtere a
intensitãþii comunicãrii bidirecþionale
studenþi  facultãþi  Departament ID.
 În cadrul Facultãþii de MatematicãInformaticã pentru studenþii anului I ID este
finalizat ºi se aflã în distribuire cursul de
Analizã matematicã (partea I ºi partea a II-a),
autori prof. univ. dr. Rodica TRANDAFIR
ºi prof. univ. dr. Gheorghe DUDA.
Întregul material didactic este redactat
electronic ºi imprimat pe CD, care cuprinde
instrucþiunile necesare pentru utilizare.
Materialul de bazã este însoþit de teste
de autoevaluare (exerciþii ºi probleme
rezolvate sau supuse rezolvãrii).
 La Centrul Teritorial ID Sighetul
Marmaþiei, activitãþile asistate (cursuri
sintezã) pentru anul I ID aferente
specializãrii Istorie din cadrul Facultãþii de
Istorie s-au derulat, sub coordonarea
prof.univ.dr. Gheorghe ONIªORU,
decanul Facultãþii, la Muzeul Memorial de
Istorie Contemporanã, unde grupa de 30
de studenþi ID din zonã, în lunile
noiembrie ºi decembrie 2002 au beneficiat
de analize istorice ºi consultãri directe de
documente specifice.
În acelaºi timp, studenþii anului I ID
de la specializarea Drept au desfãºurat
activitãþile didactice specifice sub
coordonarea prof.univ.dr. Corneliu
TURIANU, iar cei de la specializarea
Limba ºi Literatura Românã  o limbã
strãinã, sub îndrumarea atentã a
prof.univ.dr. Feodor Chirilã.
 La specializarea Pedagogie muzicalã
(prof. univ. dr. Carmen STOIANOV, deca-

nul Facultãþii de Muzicã) preocuparea specificã pentru asigurarea elementelor de multimedia ID se focalizeazã pe douã direcþii:
 realizarea unei emisiuni didactice
muzicale (teoria muzicii, interpretare ºi
compoziþie) în cadrul tvRM;
 realizarea casetelor audio cu material
muzical didactic-pedagogic de studiu ºi
autoevaluare prin mijloace moderne de
înregistrare, redare ºi analizã a performanþelor proprii ale studenþilor în procesul de
autoinstruire specificã.
 La Facultatea de Marketing ºi
Comerþ Exterior (decan conf. univ. dr.
Aurelian A. BONDREA) studenþii anului
I ID întocmesc  la majoritatea disciplinelor
din planul de învãþãmânt  referate-eseu,
care au deja un puternic caracter aplicativ,
urmãrindu-se imprimarea laturii originale,
cu contribuþii proprii în conþinut din partea
studenþilor.
În context, un numãr de 7 referate-eseu
întocmite de studenþi sunt selectate pentru
a fi prezentate în Sesiunea ºtiinþificã
studenþeascã din luna aprilie a.c.

Asistenþa tutorialã
intensificatã pentru
studenþii anului I ID la
Facultatea
de Management
Financiar-Contabil
Învãþãmântul la distanþã presupune
luarea în considerare, în primul rând, a
capacitãþii individuale a studentului pentru
învãþarea prin propriile metode ºi formule,
însã acest demers complex formativ nu se
operaþionalizeazã de la sine. În acest
context, activitãþile asistate dobândesc rol
catalizator, fiind elemente de dinamizare
ºi eficientizare a programului de studiu.
În preajma sesiunii de examene din
iarnã pentru studenþii ID înscriºi la cele 13
specializãri la facultãþile din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, responsabilii ID
au depus efort considerabil de asistenþã
tutorialã concretã. Astfel, la Facultatea de
Management Financiar-Contabil, pentru
specializarea Contabilitate ºi Informaticã de
Gestiune, s-a întocmit un program de
întâlniri ale coordonatorilor de discipline
pentru anul I de studiu cu studenþii care,
pentru prima oarã, se aflã în situaþia de a
învãþa intensiv ºi de a fi examinaþi la nivel
superior de cerinþe, în regim universitar.
Începând cu a doua jumãtate a lunii
octombrie 2002, pânã la sfârºitul lunii
ianuarie 2003, în fiecare sâmbãtã ºi
duminicã din sãptãmânile scurse, studenþii
ID au fost prezenþi în sãlile de seminar ºi
laboratoare pentru a asista la expuneri,
sinteze, demonstraþii practice sau verificãri
împreunã cu cadrele didactice ale
facultãþii.
Caracteristicile esenþiale ale acestor
întâlniri se rezumã la urmãtoarele:
 cadrele didactice titulare de discipline
au prezentat în faþa studenþilor ID lecþii
sintezã, înfãþiºând bibliografia, materialele
de studiu, locul ºi modalitãþile de procurare
a acestora;
 studenþii din anul I ID au propus teme
de discuþii referitoare la tehnica învãþãrii,
respectiv a asimilãrii de noi cunoºtinþe,
fiind încurajatã cãutarea proprie pentru
îmbogãþirea cunoaºterii profesionale
teoretice ºi practice;
 depozitul de carte al Editurii
Fundaþiei România de Mâine ºi librãriile
universitãþii au avut program adecvat de
ofertã de carte în zilele de sfârºit de
sãptãmânã, o datã cu prezenþa studenþilor
ID la activitãþile asistate;

 interactivitatea directã studenþiprofesori a avut ca rezultat clarificarea
diferitelor subiecte ºi teme din programele
analitice ale disciplinelor din planul de
învãþãmânt.
În context, studenþii au putut schimba
impresii, pãreri, opinii despre modul cum
trebuie sã-ºi dozeze efortul de învãþare ºi
cum poate fi eficientizat studiul în
condiþiile folosirii intensive a elementelor
de multimedia.
Studenþii au luat cunoºtinþã de
procedura de acces concret în reþeaua
Internet pentru consultarea materialelor
didactice din Biblioteca virtualã.
În laboratoarele de informaticã ale
facultãþii au fost efectuate demonstraþii
practice de folosire individualã a
tehnologiilor ID.

unicã în sistemul învãþãmântului superior
românesc, fiind caracterizatã de complexitate, cuprindere largã a bagajului de
cunoºtinþe pentru disciplinele de studiu
pentru a demonstra relaþia de interactivitate
studenþi-cadre didactice.
Biblioteca virtualã poate fi accesatã
gratuit doar de studenþii ºi cadrele didactice
ale Universitãþii Spiru Haret, ceea ce
semnificã rolul ajutãtor al spaþiului
cibernetic (virtual) în pregãtirea viitorilor
specialiºti sub formulã accentuat socialã
ºi larg deschisã spre diferite categorii de
persoane, care îºi propun sã beneficieze de
instruire universitarã superioarã.
Algoritmul accesãrii Bibliotecii virtuale,
în principal, respectã urmãtorii paºi:
1. Scrierea denumirii site-ului Universitãþii
Spiru Haret (adresa: www.spiruharet.ro.).

Recomandãri,
precizãri,
informaþii
de la
Departamentul
pentru
Învãþãmântul
la Distanþã
Identificarea reperelor bibliografice,
tehnicile moderne ºi eficiente de
sistematizare a informaþiilor de studiu au
suscitat un viu interes, cu grad relevant de
interacþiune studenþi-profesori.
Sub coordonarea conf. univ. dr. Eugen
GHIORGHIÞÃ, prodecan al facultãþii ºi
responsabil cu activitãþile ID, s-a realizat
pregãtirea la disciplinele cuprinse în planul
de învãþãmânt al anului I de studiu ID.

Reguli simplificate
pentru navigarea
pe reþeaua Internet
ºi accesul în Biblioteca
virtualã a Universitãþii
Spiru Haret
Este deja cunoscut faptul cã Biblioteca
virtualã a Universitãþii Spiru Haret este

2. Dupã deschiderea paginilor web,
studenþii pot accesa linia care se referã la
informaþiile generale despre universitate,
loc în care se întâlnesc referinþe ºi precizãri
concrete despre formula ID.
3. La rubrica  Biblioteca virtualã,
prin accesare se deschide fereastra
cerinþelor care se referã la:
user-name (numele utilizatorului);
password (parola sau cuvântul cheie).
La rubrica numele utilizatorului,
fiecare student al universitãþii înscris la
forma ID, respectiv cadrele didactice
universitare beneficiazã de inserarea
codului numeric personal în serverul
Internet cu care opereazã universitatea.
La rubrica password (parola),
studenþii îºi pot crea singuri un cuvânt
cheie, în baza instrucþiunilor afiºate pe
ecranul computerului.
Totodatã, la nivel de facultãþi (specializãri) sunt create parole (cuvinte cheie), care
în timp oportun sunt comunicate studenþilor
ID spre a le folosi corespunzãtor.
4. Dupã scrierea numelui utilizatorului
(CNP) ºi a password-ului (parolei), prin

Spectrul rãzboiului
(Continuare din pag. 1)

Studenþi de la Facultatea de Arhitecturã în laboratorul de informaticã, situat
în edificiul din Str. Ion Ghica nr. 13, în care funcþioneazã ºi facultatea lor.

Ordinea mondialã însãºi se dezagregã
vãzând cu ochii. Sigur, mai întâi în mod
obiectiv: centrul de greutate al progresului
industrial-tehnologic ºi, deci, al economiei
mondiale se mutã în Asia. Dacã nu cumva o fi
deja acolo  cu dezvoltarea Japoniei, a Chinei,
a Coreei de Sud, a ASEAN etc. Ceea ce,
inevitabil, are implicaþii colosale. O altã
evoluþie, care explicã repulsia Administraþiei
Bush faþã de ONU, în afarã de vechea
adversitate ideologicã a dreptei republicane,
este cã SUA ºi politica lor, mai ales în Orientul
Mijlociu, sunt tot mai contestate în ONU de
africani, asiatici ºi, nu de puþine ori, ºi de latinoamericani. În august 2001, cu puþin înainte de
tragicul 11 Septembrie, SUA ºi Israelul (vãzute
ca state ale albilor) au fost constrânse sã nu
participe la Conferinþa ONU asupra rasismului
de la Durban (Republica Sud-Africanã). S-au
auzit aici cereri vehemente ca albii, guvernele
lor actuale, sã cearã iertare  ºi sã plãteascã
despãgubiri  africanilor, pentru colonialism,
pentru comerþul cu sclavi, pentru
subdezvoltare. ªi s-a manifestat o puternicã
solidaritate cu palestinienii în privinþa
confruntãrii lor cu Israelul. De asemenea,
recent, SUA au fost excluse din Comisia ONU
pentru Drepturile Omului de la Geneva
(înfiinþatã din iniþiativa SUA!) ºi  ostentativ
 Libia a fost aleasã sã conducã aceastã
comisie: Iar, în prezent, Nelson Mandela, erou
al întregii Africi, nu numai al RSA,
arhiepiscopul Desmond Tutu, Laureat al
Premiului Nobel, ºi majoritatea statelor
africane  cel mai recent, RSA ºi Nigeria  se
pronunþa categoric împotriva atacãrii Irakului.
Nici nu-i de mirare: peste 60% din populaþia

Africii este musulmanã, iar toatã populaþia
lumii a fost supusã, de decenii, pânã azi, unei
neîntrerupte campanii de aþâþare la urã contra
omului alb. Da, sã mã ierte cititorul care se
întâmplã sã nu ºtie, existã ºi rasism invers, care
acum a luat o anvergurã globalã. Cine seamãnã
vânt  spune Biblia  culege furtunã. În acest
context, este de subliniat cã nu doar Franþa ºi
Germania, plus, acum, ºi Rusia, sunt vechea
Europã. Alþii  cel puþin la fel de reprezentativi
pentru Europa din totdeauna  Biserica
Romano-Catolicã ºi Biserica Anglicanã  sunt
categoric împotriva declanºãrii unui rãzboi
contra Irakului. Ba un episcop anglican declara
acum câteva zile pe BBC-TV: De când mã
ºtiu eu, noi ºi catolicii nu ne-am aflat niciodatã
ca acum pe aceeaºi poziþie într-o chestiune
mondialã majorã. Noul arhiepiscop de
Canterbury, ºeful spiritual al Bisericii Anglicane
(cu peste 70.000.000 credincioºi, mulþi în
Africa ºi SUA), Rowan Williams, declara
recent, în Sunday Times, cã rãzboiul contra
unei þãri atât de slãbite ca Irakul este
inacceptabil pentru morala creºtinã ºi ar
declanºa o crizã umanitarã în Irak ºi în zonã.
Un alt glas cu rezonanþã mondialã, secretarul
general al ONU Kofi Annan, declara, într-o
universitate americanã, la sfârºitul sãptãmânii
trecute: Aceasta (dezarmarea Irakului) nu este
o problemã pentru un singur stat, ci pentru
ansamblul comunitãþii internaþionale Când
statele decid sã foloseascã forþa, nu în
autoapãrare, ci pentru a contracara ameninþãri
mai ample la adresa pãcii ºi securitãþii
mondiale, nu existã substitut pentru
legitimitatea unica oferitã de Consiliul de
Securitate ONU. Mai clar de aºa nu se poate.
Un alt aspect, într-un fel cel mai important,
subliniat de liderii Bisericilor citate, este cã

manevra Enter se realizeazã deschiderea
Bibliotecii virtuale, respectiv accesul în
aceastã structurã ciberneticã.
5. În cadrul Bibliotecii virtuale, se
regãsesc:
- planul de învãþãmânt;
- programele analitice;
- calendarul disciplinelor pentru
activitãþi asistate;
- grupele virtuale de studenþi ID;
- programul sesiunii de examene;
- orarul consultaþiilor acordate de titularii de disciplinã sau tutorii de disciplinã;
- notele de curs în format ID, cuprinzând
relatarea propriu-zisã a conþinutului (sintezã) a fiecãrei discipline de studiu, bibliografia obligatorie, cea suplimentarã, respectiv facultativã, teste de autoevaluare º.a.
În cadrul Bibliotecii virtuale, fiecare
titular de disciplinã, respectiv conducerea
facultãþii, este posibil sã fie apelaþi electronic (e-mail) pentru întrebãri, clarificãri º.a.
Grupele virtuale cuprind studenþii care
în colective largi pot dialoga reciproc pe
cale electronicã, de la distanþã. În unele
cazuri, studenþii nu se cunosc fizic, direct
între ei, însã în spaþiul cibernetic, virtual, ei
au denumiri electronice (adrese de e-mail),
fiind posibilã folosirea comunicãrii
bidirecþionale, respectiv multidirecþionale.
Pe prima paginã a site-ului Universitãþii
Spiru Haret este notificatã adresa electronicã a Departamentului pentru Învãþãmânt
la Distanþã (info@spiruharet.ro), prin care
studenþii pot pune întrebãri ºi obþine
rãspunsuri corespunzãtoare, de interes
practic în procesul de studiu.

conþinutului programei analitice. În aceasta
se aflã informaþiile detaliate referitoare la
disciplina respectivã (partea de teorie, de
aplicaþii practice, teme ºi probleme,
bibliografie).
Înainte de a începe studiul propriu-zis,
studentul este bine sã reflecteze asupra
timpului pe care îl are rezervat pentru
învãþare.
Timpul necesar studiului depinde de
cunoºtinþele dobândite anterior de student,
de ritmul propriu de învãþare.
Învãþãmântul la distanþã la Universitatea Spiru Haret este un sistem deschis,
ºi bine construit, în vederea îndeplinirii
unor cerinþe riguros definite.
Este recomandabilã alcãtuirea unui
plan de lucru. Cu ajutorul acestuia, se pot
proiecta timpul aferent studiului, modul de
parcurgere a materialului didactic, fiind
instauratã o anumitã disciplinã autoimpusã
de învãþare pe tot parcursul anului de studiu.
 Asistenþa ce poate fi primitã
 TUTORIATUL. Cuvântul provine
din latinescul tutor, care are înþelesul de
profesor, iar în ID de îndrumãtor, a
cãrui sarcinã este asistarea studenþilor.
Pe tot parcursul procesului de învãþãmânt la distanþã, rolul tutorelui se
deosebeºte de cel al profesorului. El are rol
de consiliere, îndrumare ºi verificare a
cunoºtinþelor unui grup de studenþi înscriºi
într-un program de ID.
În fapt, tutorele urmãreºte ºi ajutã în
însuºirea cunoºtinþelor conþinute în
disciplina de studiu.

 Cum se învaþã în sistemul ID?
Pentru a asimila cu succes cunoºtinþele,
este necesar ca studenþii sã-ºi creeze
propriul mediu de lucru, potrivit rigorii
studiului individual, alegând cu grijã locul
ºi timpul alocat acestei activitãþi, de aºa
manierã încât sã fie exclus orice factor
perturbator. Studiul începe cu consultarea

 Date ºi cifre semnificative
 Media lunarã a mesajelor electronice
vehiculate bidimensional (studentprofesor) ºi multidimensional pe reþeaua
Internet a Universitãþii Spiru Haret este de
1150 apeluri ºi rãspunsuri.
Reacþia Departamentului ID, a
responsabililor ID la nivel de facultãþi
(specializãri) ºi în Centrele teritoriale ID
este imediatã sau de maximum 24-48 ore.
 Site-ul Universitãþii Spiru Haret, la
adresa www.spiruharet.ro a fost accesat în
intervalul 1 octombrie 2002  1 februarie
2003 de cãtre 72.508 vizitatori.
 Pentru anul I de studiu ID, pentru cele
13 specializãri la care este organizatã aceastã
formã de studiu sunt asigurate 156 titluri de
carte (manuale) deja tipãrite la Editura
Fundaþiei România de Mâine, prin tipografia
proprie a Universitãþii Spiru Haret.
 Zilnic, postul de televiziune România
de Mâine, prin Studioul de Învãþãmânt la
Distanþã, asigurã 8 ore de emisie,
cuprinzând cursuri transmise în direct din
amfiteatre sau înregistrãri în format ID.
 În Biblioteca Virtualã a Universitãþii
Spiru Haret, la adresa www.spiruharet.ro
sunt localizate 185 de discipline pentru
anul I de studiu ID, elaborate în format ID
(note specifice de curs), care cuprind în
total 2310 referinþe bibliografice
obligatorii, suplimentare ºi facultative.
 Sistemul ID în cadrul Universitãþii
Spiru Haret dispune de 385 computere de
ultimã generaþie, în reþeaua de Internet.
 Departamentul ID are în folosinþã
proprie o salã cu dotare ºi destinaþie
specialã pentru conferinþe ºi training în
domeniul ID.
 Pentru viitorul an de studiu (anul II
ID) disciplinele din planul aferent de
învãþãmânt sunt elaborate sub formã de
Note de curs ID, fiind deja amplasate în
Biblioteca virtualã în proporþie de 80%
(132 discipline obligatorii ºi opþionale).
 Pentru perfecþionarea activitãþilor în
tehnologie ID, directorul Departamentului
ID prof. univ. dr. Ioan GÂF-DEAC a
efectuat în perioada 2001-2002 stagii de
pregãtire directã în SUA, Australia,
Japonia, Hawai, Germania ºi Olanda.

trebuie respinsã ideea cã ar fi vorba de un
rãzboi între creºtinãtate ºi islamism, aºa cum
se strãduie mass-media internaþionalã sã
înfãþiºeze lucrurile ºi cum o mai fac ºi la noi
unii, mai ales în presã, unde s-au autoproclamat
ei, brusc, reprezentanþi ai creºtinilor din
România. Un rãzboi religios la scarã globalã
ar deschide, cum zic analiºti reprezentând toate
vechile civilizaþii, o Cutie a Pandorei cu
consecinþe cataclismice.
Musulmanii se feresc ºi ei de o astfel de
definire a lucrurilor ºi vorbesc de conflictul
dintre islam ºi cruciaþi, nu dintre islam ºi
creºtini. Biserica Romano-Catolicã sub
conducerea Papei Ioan Paul al II-lea, a fost ºi
este ºi mai categoricã în opoziþia sa faþã de
rãzboi. Ea, dupã cum se ºtie, a luat limpede
poziþie împotriva atacãrii Iugoslaviei, dar, la
fel de consecvent, ºi contra primului rãzboi
asupra Irakului. În 1991,singura misiune
diplomaticã occidentalã ce n-a pãrãsit
Bagdadul în timpul bombardamentelor a fost
Nunþiatura Papalã. Vaticanul s-a pronunþat
constant, o face ºi azi, pentru soluþionarea pe
cale nemilitarã, paºnicã, a disputelor din
Orientul Mijlociu, inclusiv a celei legate de
Irak, ºi, în orice caz, hotãrât, contra rãzboiului.
De la Kremlin au tot venit declaraþii în favoarea
unei soluþii politice în Irak  pânã recent însã
în termeni ambigui.
Ultima poziþie, totuºi, a fost exprimatã prin
declaraþia comunã semnatã de preºedintele
Vladimir Putin, preºedintele Jacques Chirac ºi
cancelarul Gerhard Schroeder prin care s-au
pronunþat clar contra rãzboiului ºi pentru o
soluþie politicã, diplomaticã, prin ONU.
Alãturarea Rusiei la poziþia franco-germanã
este o cotiturã decisivã. Ea schimbã complet
datele problemei. Franþa ºi Rusia sunt membri
permanenþi, cu drept de veto, în Consiliul de
Securitate al ONU. SUA au respins declaraþia
tripartitã franco-germano-rusã ca o
diversiune Însã, aºa cum scria, marþi,
influentul International Herald Tribune, dacã
poziþia acestora este îmbrãþiºatã de Consiliul

de Securitate al ONU, orice acþiune militarã a
SUA ar fi amânatã pe termen indefinit. Dacã,
totuºi, SUA ºi Marea Britanie ar porni rãzboiul,
el ar fi ilegitim, în contradicþie cu Carta ONU,
cu dreptul internaþional. China, alt membru
permanent, cu drept de veto, al Consiliului, se
opune ºi ea rãzboiului. E drept  în declaraþii
rare ºi mãsurate, fãrã vehemenþã ºi fãrã
ostentaþie, adicã fãrã antiamericanism,
pronunþându-se pentru o soluþie în cadrul ONU,
pe cale politicã, în adoptarea cãreia Consiliului
de Securitate al ONU sã-i revinã rolul
conducãtor. India, de asemenea, pe un ton mai
atenuat, s-a declarat ºi ea pentru soluþionarea
politicã, prin ONU.
Problema acestui rãzboi, dacã se va
produce, nu este cine îl va câºtiga. Este clar.
Statele Unite, singura superputere mondialã,
împreunã cu Marea Britanie, ea însãºi o mare
putere, n-o sã aibã ce sã aleagã dintr-un Irak
de 20 milioane de locuitori, în plus ºi vlãguit
de cei peste 10 ani de embargo economic ºi
militar. Chestiunea este care vor fi efectele
secundare. Ce planuri au SUA în zonã 
privind conflictul israeliano-palestinian ºi
spinoasa problemã a controlului asupra
Ierusalimului, oraº sfânt pentru iudaism,
creºtinism, musulmanism; privind soarta
guvernelor în restul statelor arabe, unde
populaþia este antiisraelianã ºi antiamericanã
ºi nu se ºtie ce va face; a zonei geostrategice,
aflatã la joncþiunea dintre Africa, Asia ºi
Europa? Ce se va întâmpla cu preþul, vital, al
petrolului? Dar cu economia mondialã, aflatã
într-o recesiune atât de gravã? ªi câte altele,
care acum nu se pot vedea. Nici un rãzboi n-a
ieºit aºa cum a fost plãnuit  zicea, acum peste
2400 de ani, istoricul elin Thukidides. ªi cine
nu-l crede pe acest tatã al istoriografiei nare decât sã analizeze cele întâmplate în
ultimele zile ale sãptãmânii trecute, când
rãzboiul încã neînceput a ºi provocat schimburi
dure de replici peste Atlantic ºi ameninþãri 
de nimeni anticipate  de fracturare a NATO, a
Europei, a lumii occidentale, a lumii în general.

Competitivitatea ID 
idei, fapte, cifre ºi date.
 ID-ul concentrat pe nevoile studentului
Pe tot parcursul duratei învãþãrii la
distanþã, studenþii sunt însoþiþi de tutori,
cadre didactice ale Universitãþii Spiru
Haret. Aceºtia se ocupã individual ºi de
grupul de studenþi, verificând ºi corectând
lucrãrile, oferind sfaturi educaþionale.
Tutorii sunt alãturi de studenþi la datele
ºi orarele prestabilite în planul activitãþilor
(calendarul disciplinei), pentru a rãspunde
întrebãrilor, a sugera soluþii problemelor
transmise prin telefon, fax, e-mail sau în
emisiunile de televiziune ale postului
propriu Televiziunea România de Mâine.
Tot ceea ce nu se reuºeºte sã se înþeleagã
pe parcursul studiului individual, poate fi
clarificat cu tutorii sau coordonatorii de
discipline, cu ocazia legãturilor realizate
la momentele din calendarele disciplinelor,
primind operativ rãspunsurile corespunzãtoare.
 Succesul învãþãrii la distanþã la
Universitatea Spiru Haret
Scopul principal al întregului mecanism
al programului de studiu la distanþã este sã
ajute studenþii în asimilarea cunoºtinþelor
la fiecare disciplinã.
Învãþarea la distanþã se bazeazã în cea
mai mare mãsurã pe autoperfecþionare,
care presupune voinþã, perseverenþã,
putere de muncã ºi conºtiinciozitate.
Dacã studentul este încadrat în muncã,
urmând cursurile la forma ID, dobândeºte
posibilitatea planificãrii eficiente a timpului,
organizãrii propriului sistem de studiu,
îmbinãrii vieþii de familie cu cea de student,
fãrã afectarea locului de muncã.
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Horia
un munte

al istoriei noastre
(Continuare din pag. 1)
Datoritã trudei, priceperii ºi
devotamentului patriotic al istoricului
David Prodan, astãzi avem imaginea luptei
românilor de la 1784, din fiecare zi, în fiecare
localitate, pânã la sfârºitul tragic al lui
Horia, una din cele mai mãreþe figuri ale
istoriei noastre. Dar prima cronicã vie,
autenticã ºi rãscolitoare a acestui moment
istoric a fost creaþia popularã.
În textul poetic popular, inspirat din
figura lui Horia, arde o jale amarã, o mânie
ostenitã, dar nestinsã, în faþa unei realitãþi
sociale care apasã ca un blestem fãrã leac
pe viaþa iobagului: Iobãgie otrãvitã, / Mie
mi-ai fost rânduitã/ Sã te port noapte ºi
zi/ Pânã-n ceasul ce-oi muri. Iobãgia
devenea din ce în ce mai cumplitã,
mãrturiseºte un þãran. Trebuia sã
munceascã tri zile la domni fãrã nici o
platã, nici mâncare ºi nici dormit nu-þi
da, dormeai unde apucai, mai rãu ca
animalele. Exploatarea socialã ºi împilarea
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naþionalã, sentimentul dureros al nãpãstuirii
se revarsã din sufletul oamenilor peste
întreaga fire. Ca ºi în poezia lui Goga unde:
jale duce Mureºul / ªi duc tustrele
Criºuri, ºi în lirica popularã, care evocã
vremurile ce preced revoluþia lui Horea,
Cloºca ºi Criºan, râu duce în þarã /
Foamea ºi jalea amarã, drumul poartã
spre munþi numai chin ºi jale, iar carele
moþilor sunt împovãrate cu durere.
Imaginea sugestivã, plasticã, rãscolitoare
a unei sãrãcii ºi a nenorocului istoric
constituie fundalul social pe care poetul
anonim proiecteazã figurile eroilor Horea,
Cloºca ºi Criºan, luptãtori neînfricaþi
pentru sfânta dreptate.
Conºtiinþa popularã salutã în uriaºa
personalitate a lui Horea pe omul de
omenie, pe domnul român care are curajul
de a-l înfrunta pe Împãrat ºi de a se lupta
contra grofilor, murind moarte de martir.
Creaþia popularã mãrturiseºte perpetuarea
cultului pentru marii eroi ai moþilor, pentru
omenia, curajul ºi patriotismul lor, pentru

(Continuare din pag. 1)
Invariabil ne dãdea tuturor cuvântul, ne expuneam pãrerile.
ªedinþa se prelungea dupã miezul nopþii unu, doi trei. Se mijeau
zorile. Atunci domnul Maniu, calm, ce pãrea ar fi fost o ºedinþã de
zece minute, încheia spunând: < Mâine vom discuta în continuare >.
Luni de zile mai târziu, înþelesesem cã pânã nu se ajungea la ce
voia el, fãrã chiar sã formuleze pãrerea, ºedinþele nu se sfârºeau.
O idee similarã exprima ºi Pamfil ªeicaru, de aceastã datã
referindu-se la atitudinea faþã de adversarii politici: Domnul Maniu
este un om de o îndelungatã rãbdare, de o exasperantã rãbdare,
ce-ºi reazimã acþiunea pe osteneala nervilor adversarului. De aici
acel calm, de aici acea dozare a cuvintelor, menite sã-l zgândere
necontenit pe adversar, sã-l precipite în gesturi necugetate, sã-l
constrângã la unele atitudini menite sã-i slãbeascã poziþiile. D-l
Maniu practicã rãzboiul de uzurã, ocoleºte lupta deschisã, spaþiazã
hãrþuielile, în aºa fel ca atunci când socoteºti cã a renunþat, cã s-a
resemnat, sã-ºi afirme din nou adversitatea lui prezentã. Cine nu
osteneºte, cine dureazã mai mult într-o luptã  acela câºtigã
partida. ªi evident, aproape de fiecare datã, învingãtorul se numea
Iuliu Maniu.
În primul deceniu interbelic, Iuliu Maniu ºi-a concentrat
eforturile în direcþia luptei împotriva Partidului Naþional-Liberal;
acesta dispunea de o solidã bazã materialã, mai ales financiarã,
precum ºi de cadre cu o vastã experienþã politicã, în frunte cu Ion
I.C.Brãtianu, care exercita o influenþã dominatoare asupra regelui
Ferdinand. Partidul Naþional-Liberal avea tendinþa de a nesocoti
opoziþia ºi de a-ºi impune punctul de vedere în toate problemele
politice, sociale, economice, culturale, fapt ce l-a determinat pe
N.Iorga sã aprecieze cã Ion I.C.Brãtianu trata pe adversari de
câini care latrã dupã trãsura lui.
Iuliu Maniu nu a acceptat aceastã dominaþie, pe care o socotea
periculoasã pentru însãºi evoluþia regimului democratic. De aceea,
el a acþionat pentru coalizarea forþelor politice din opoziþie,
repurtând un important succes prin realizarea fuziunii Partidului
Naþional cu Partidul Þãrãnesc în octombrie 1926 ºi formarea
Partidului Naþional-Þãrãnesc sub preºedinþia sa. Apoi a desfãºurat
o amplã campanie de rãsturnare a guvernului liberal, în cursul
cãreia a mobilizat cetãþenii din toate satele ºi oraºele României;
aceastã campanie a culminat cu adunarea naþional-þãrãnistã de la
Alba Iulia din 6 mai 1928, la care au participat peste 100.000 de
persoane.
Pânã la urmã, guvernul liberal a fost nevoit sã-ºi prezinte demisia,
iar Regenþa a încredinþat puterea Partidului Naþional-Þãrãnesc.
Astfel, Iuliu Maniu a devenit preºedintele Consiliului de Miniºtri
la 10 noiembrie 1928. Imensa popularitate de care se bucura acest
partid ºi liderul sãu s-a reflectat în rezultatul alegerilor parlamentare
din decembrie 1928, când listele P.N.Þ. au obþinut aproape 78%
din totalul voturilor pe þarã.
În deceniul al doilea al perioadei interbelice, Iuliu Maniu s-a
angajat într-o luptã hotãrâtã, de uzurã, împotriva tendinþelor
autoritare ale regelui Carol al II-lea ºi a camarilei sale. A folosit o
gamã largã de metode ºi mijloace  de la discursuri rostite în diverse
localitãþi ale þãrii (inclusiv în sate) ºi interviuri acordate presei
româneºti ºi internaþionale, pânã la intervenþii la tribuna parlamentului ºi redactarea de memorii care erau multiplicate pe cont
propriu ºi difuzate cu ajutorul colaboratorilor apropiaþi.
Pentru atitudinea sa politicã, Iuliu Maniu a avut de întâmpinat nu
numai categorice adversitãþi politice, dar ºi acuzaþii dintre cele mai
grave, unele având, este adevãrat, o anumitã bazã realã. Între acestea,
faptul cã ar fi susþinut menþinerea integritãþii Imperiului Habsburgic,
ºi deci nu ar fi dorit Unirea Transilvaniei cu România; cã în noiembrie
1918 a urmãrit sã impunã numeroase condiþii în Rezoluþia de Unire,
astfel încât sã se asigure autonomia Transilvaniei; cã respingea orice
atac îndreptat împotriva sa, deoarece îl considera un atentat la adresa
tuturor ardelenilor; în biblioteca sa de la Bãdãcin se aflau doar douã
cãrþi (Biblia ºi Mersul trenurilor); cã nu ºi-a întemeiat o familie, dar
avea o slãbiciune exageratã pentru nepoþii sãi (Romulus ºi
Zaharia Boilã, cãrora le-a trecut cu vederea multe abuzuri ºi ilegalitãþi,
inclusiv în afacerea Skoda etc.

priceperea lor în lupte, pentru rezistenþa
lor fizicã ºi moralã. E zguduitoare imaginea
pe care ne-a lãsat-o fantezia popularã
despre frângerea lui Horia pe roatã, la Alba
Iulia: ªi-apãi atuncea, pe Horea l-or tras
pe roatã ºi a spus: «Te doare?» L-a frânt
ºi i-o rupt degetele de la o mânã ºi zice:
«Te doare?» El zicea: «Nu mã doare cã-i
pentru dreptate!» ªi i-a smuls ºi mâna ºi
el tot aºa a spus cã-i pentru dreptate, nu-l
doare. ªi aºa ºi cealaltã mânã ºi
picioarele, l-o tot întins pânã a murit. El
tot a zis: «Nu mã doare cã mor pentru
dreptate!» ªi povestitorul conchide:
Horea, care a vrut sã-i scoatã pe oameni
din iobãgie, a murit ca un erou, iar
vânzãtorii Horii au fost tot mai urâþi de
popor pentru cã jugul iobãgiei a ajuns
de nesuportat.
Din admiraþia nereþinutã a poporului
pentru Horea se iscã repede legenda ºi
mitul care exprimã cu o forþã
înfricoºãtoare dispreþul ºi ura faþã de
trãdãtori. Se zice cã verii care l-au
trãdat ºi vândut pe Horea au primit o
cãldare de bani cu care au cumpãrat
grâu ºi au fãcut pâine. Dar când au scos
pâinea din cuptor ºi au rupt-o în douã,
a fost sânge la mijloc.
Acelaºi dispreþ manifestã omenia
popularã ºi faþã de trãdãtorii lui Criºan, faþã
de popa din Cãrpiniº ºi popa din Saºa Vinþa,
cãrora oamenii nu le-au mai trecut pragul
bisericii ºi nu le-au mai acordat nici o
încredere.
De peste douã sute de ani, trupul lui
Horea, sfârtecat pe roatã la Alba Iulia, stã,
ca o rãdãcinã a neamului, în þãrâna þãrii
care l-a zãmislit. Amintirea lui a rãmas, însã,
vie, foºnind ca o bogatã coroanã, în
conºtiinþa poporului care l-a adorat cu
convingerea cã: Pân a fost Horea-mpãrat

Interesant este cã Iuliu Maniu nu a rãspuns direct acuzaþiilor
ce i s-au adus. Nu a intrat niciodatã în conflict cu presa, nu a
replicat nici chiar atunci când era calomniat, socotind cã datoria
sa era sã se ocupe de partid ºi de þarã, iar nu de activitatea ziarelor
ºi gazetelor. Unii colaboratori ai sãi aveau sã scrie cã Maniu nici
nu citea presa ºi cã nu era preocupat sã-ºi confecþioneze o imagine
publicã atrãgãtoare.
Pe Iuliu Maniu îl pasiona lupta cu oamenii politici ºi mai ales
cu guvernanþii. Cum se întâmpla în lupta politicã, protagoniºtii nu
se menajeazã, iar atacurile depãºesc adesea limita rezonabilitãþii.
Iuliu Maniu nu a fãcut excepþie de la aceastã regulã nescrisã,
ajungând la unele exagerãri cu totul regretabile la scara istoriei.
Douã exemple sunt concludente: Primul: în octombrie 1922, a
refuzat sã dea curs invitaþiei regelui Ferdinand de a participa la
festivitãþile Încoronãrii de la Alba Iulia, sub motiv cã acestea au
fost coborâte la rolul unei simple manifestaþii de partid, iar preºedintele Consiliului de Miniºtri, Ion I.C. Brãtianu, care a organizat
manifestaþiile, urmãrea sã câºtige capital politic, legându-ºi numele
de acest act. Fãrã a nega aceastã conotaþie, se cuvine subliniat
faptul cã încoronarea regelui Ferdinand ºi a reginei Maria a
reprezentat un moment de rezonanþã istoricã, la coroana de oþel a

/ Domnii nu s-au desculþat, / Nici în pat
nu s-au culcat, / Nici la masã n-au mâncat.
/ Cât fu Horea cãpitan / ªi domnii purtau
suman, / Pânã ce fu Horea crai / Pe
domnire era vai....
Nu existã cãtun în Ardeal  scria Liviu
Rebreanu, în 1928, pe când se documenta
pentru romanul Crãiºorul  unde Horea sã
nu trãiascã ºi azi în sufletul celui din urmã
þãran, ca simbol al dorului de dreptate.
Oare în câte suflete de români mai
trãieºte el azi? În câte suflete din clasa
noastrã politicã?
Amintirea lui Horea a rãmas vie în
memoria artiºtilor ºi a scriitorilor.
Sculptorii i-au tãiat chipul dârz în piatrã,
precum ilustrul artist Ion Vlasiu; pictori
numeroºi l-au nemurit pe pânze,
muzicienii i-au cântat personalitatea în
tonuri grave, energice, amintesc numai
opera Horea de Nicolae Bretan, poeþii,
dramaturgii ºi prozatorii de la Eminescu,
Iosif Vulcan, Ioachim Drãgescu, Ghiþã
Pop, ªt. O. Iosif, O. Goga, Aron Cotruº,
Liviu Rebreanu, G. Murnu, Ion Pillat,
Victor Eftimiu, Pavel Dan, Mihai Beniuc,
Ion Th. Ilea, V. Copilu-Gheatrã, Eusebiu
Camilar, George Popa, Oskar Walter
Cisek, Titus Popovici, Ion Horea, Al.
Andriþoiu, Ion Hobana, Tiberiu Utan,
Nicolae Dragoº, Mircea Micu, Ioan
Alexandru, Aurel Scorobete etc., care par
a ilustra cu toþii în operele lor ideea lui
Liviu Rebreanu din articolul, din 1928,
Pe urmele crãiºorului: Eroii noºtri au
fost ursiþi sã fie martiri. Eroismul i-ar fi
înãlþat numai, pe când suferinþele i-au
identificat cu mulþimea cea mare a
poporului, el însuºi îndurãtor al tuturor
umilinþelor ºi durerilor.
În viziunea creatorului popular, ca ºi
în aceea a scriitorilor ºi artiºtilor plastici,
Horea e revoluþionarul þãran care
întruchipeazã  cum spunea O. Goga 
instinctele de viaþã ale unui popor prin
prisma revendicãrilor locale, dorul lui
de dreptate socialã ºi naþionalã, hotãrârea
lui de a plãti cu sânge, nu cu lacrimi,
dreptul la o viaþã liberã ºi demnã. Iatã de
ce figura lui Horea a intrat atât de repede
ºi adânc în mitologia popularã româneascã, luând proporþiile mãreþe ºi gigantice ale unui erou de epopee, precum în
poemul lui Eminescu, de la 1867: Horia
pe munte falnic stã cãlare / O coroanã
surã munþilor se pare; / Iar Carpaþii
þepeni, îngropaþi în nori / Îºi vuiau prin
tunet gândurile lor, / Eu am  zise-un
tunet  / suflet mare, greu /Dar mai mare
suflet bate-n pieptul sãu. / Fruntea-mi
este albã ca de ani o mie / Darã a lui
nume mai mult o sã þie.
Eminescu culegea, parcã, din inima
poporului o asemenea convingere care
întãrea sentimentul identitãþii naþionale ºi
al perpetuitãþii noastre pe plaiurile
româneºti, cãci prin Revoluþia lui Horea de
la 1784, care a avut ecou deosebit în
întreaga Europã, românii din Transilvania
au realizat o puternicã afirmare a identitãþii
lor naþionale. Un simbol al ei este martirul
HOREA.
Ce facem noi, epigonii, pentru ca
imaginea lui sã rãmânã vie în fluxul vieþii
noastre spirituale?

România - lider mondial
în respectarea
dreptului minoritãþilor
În volumul Reviews of National
Policies  România, publicat în anul 2000
la Paris, sub egida OECD (Organisation
for Economic Cooperation and Development*), România este recunoscutã ca lider
mondial în domeniul drepturilor minoritãþilor de a fi educate în limba maternã
(pagina 60 din ediþia tradusã în limba
românã). Este o apreciere absolut corectã.
pentru cã, în România, chiar ºi minoritãþile
care întrunesc mai puþin de 1% din totalul
populaþiei au asigurate, în limba lor
maternã, ºcoli, secþii, clase ºi manuale,
precum ºi educatori care predau în limba
respectivã în învãþãmântul preºcolar,
primar, gimnazial, profesional, liceal, postliceal, de maiºtri ºi chiar universitar. O
prevedere specialã din legislaþia româneascã reglementeazã dreptul claselor cu
predare în limbile minoritãþilor de a
funcþiona, acolo unde este nevoie, chiar
cu un numãr de numai 5-7 elevi. O
asemenea prevedere urmãreºte sã asigure
condiþii optime de instruire în limba
maternã chiar ºi în comunitãþile cele mai
reduse sub raport numeric.
Aºa se face cã în România funcþioneazã cca 3000 de unitãþi ºcolare ºi secþii
cu predare în limbile minoritãþilor naþionale,
dintre care amintim maghiara, germana,
sârba, ucraineana, slovaca, ceha, croata,
bulgara, polona, rusa, turca, tãtara, greaca,
armeana, rromani (þigãneasca). Aceastã
cifrã reprezintã peste 11% din totalul unitãþilor ºcolare care funcþioneazã astãzi în
România, deºi ponderea minoritãþilor etnice
în cuprinsul populaþiei României este de
sub 10%. Diferenþa în favoarea minoritãþilor
se explicã prin amintita prevedere legislativã
care consacrã posibilitatea ca o secþie sau
o clasã în limba unei minoritãþi sã poatã
funcþiona chiar ºi numai cu 5-7 copii.
Iatã însã cã acest atribut democratic al
României, larg recunoscut pe plan mondial,
nu se mai regãseºte ºi în comunitãþile unde
românii sunt minoritari. Practic, în localitãþi
din judeþe precum Covasna, Harghita ºi
Mureº, unde românii sunt minoritari, aceºtia
nu beneficiazã de condiþii de instruire asemãnãtoare cu cele ale maghiarilor majoritari
în aceste zone. Învãþãmântul în limba
românã este aici boicotat în fel ºi chip, astfel
încât românii se vãd obligaþi sã-ºi instruiascã propriii copii într-o limbã strãinã,
respectiv maghiara. Profesorii români au
fost izgoniþi din ºcoli ºi din localitãþile
respective, lipsa lor se resimte acum pretutindeni, iar aceastã tristã realitate se vede ºi
din faptul cã la concursul de anul trecut
pentru titularizarea cadrelor didactice din
învãþãmântul preuniversitar, în judeþul
Covasna, de pildã, s-au prezentat doar doi
candidaþi pentru numeroasele posturi
libere de limba ºi literatura românã.

Confruntat cu aceastã realitate, Guvernul
Român a hotãrât, recent, sã înfiinþeze, la
Topliþa, o Facultate de limba ºi literatura
românã, ca filialã a Universitãþii
Transilvania din Braºov. Este o hotãrâre
înþeleaptã, dar aplicarea ei întâmpinã adesea
opoziþia unor reprezentanþi ai talibanilor
locali care-ºi declarã pe faþã intenþia de a
transforma zona respectivã într-o enclavã
scoasã de sub autoritatea statului român.
ªi, din pãcate, demersurile acestor
talibani nu este singura tentativã anticonstituþionalã ºi antieuropeanã. Presiunea
asupra ceangãilor din Moldova reprezintã
un alt caz tipic în acest sens, care prejudiciazã sistemul de învãþãmânt. Pe baza
exclusiv a faptului cã numele lor, ceango,
provine dintr-un peiorativ de origine maghiarã, care înseamnã corcit, cercuri vãdit
antiromâneºti ºi antieuropene îi revendicã
aºa-zicând ca fiind de origine maghiarã ºi îi
preseazã, în fel ºi chip, sã urmeze ºcoli
exclusiv în limba maghiarã. În acest scop
sunt frecvent invocate numele de familie
ale unor ceangãi, care se aseamãnã întrucâtva cu cele ungureºti. Dar aceasta nu
este un argument al apartenenþei etnice
invocate. De ce? Pentru cã, dupã cum bine
se ºtie, înaintaºii ceangãilor provin din
românii transilvãneni deznaþionalizaþi prin
secuizare ºi maghiarizare, proces desfãºurat de-a lungul mai multor secole ºi care,
spre ruºinea Europei, a fost, în cele din
urmã, instituþionalizat de autoritãþile de la
Budapesta prin Regulamentul intitulat
Cum sã maghiarizãm numele de familie,
editat de Societatea de maghiarizare a
numelui, apãrut în anul 1881 sub semnãtura secretarului de stat de atunci al ministerului de interne maghiar, Pronay Jozsef.
Aºa se ºi explicã influenþa maghiarã asupra
graiului vorbit de ceangãi ºi a numelui
unora dintre ei. Pentru cã, în rest, cultura,
tradiþiile, costumul, arhitectura populaþiei
cãreia ungurii îi spun ceangãi sunt în realitate româneºti, adevãr ilustrat ºi în albumul
Catolicii din Moldova  universul culturii
populare, tipãrit la Tipografia Vaticanã în
anul 1998. De altminteri, existã ºi cercetãtori
maghiari care aduc, prin lucrãrile lor, probe
ale artei româneºti a ceangãilor.
Iatã mostre de atitudine antidemocraticã
ºi antieuropeanã care atestã cum tocmai
diversiunea politicã submineazã eforturile
de unificare democraticã a continentului
nostru. Din pãcate, reacþiile oficiale faþã de
asemenea diversiuni sunt foarte slabe ºi
ele trec neobservate, în vreme ce atitudinile
antidemocratice ºi antiromâneºti submineazã diabolic eforturile integrãrii
europene. Mulþi dintre cei care revendicã
nu drepturi, ci privilegii uitã cã toleranþa,
pe care o invocã în fel ºi chip, lipseºte cu
desãvârºire din partea lor.

*
OECD publicã, succesiv, pe þãri, analiza
politicilor naþionale în domeniul educaþiei.

Mihai IORDÃNESCU

De regulã, tactica tergiversãrii i-a reuºit, dar a existat ºi un
eveniment pe care nu l-a putut ocoli, deoarece îndeplinea funcþia
de preºedinte al Consiliului de Miniºtri. Este vorba despre actul
restauraþiei monarhice. Principele Carol a sosit inopinat la
Bucureºti, în seara zilei de 6 iunie ºi s-a instalat la Palatul Cotroceni
de unde i-a telefonat primului ministru, anunþându-l cã a sosit.
Situaþia era mai mult decât dificilã: principele Carol se angajase în
1925, când renunþase la calitatea de moºtenitor al tronului, cã nu
va veni în România timp de zece ani, iar dupã acest termen numai
dacã va fi invitat de rege ºi de guvern. Dar, în iunie 1930, nimeni nu-i
invitase, iar el cãlãtorise cu un paºaport fals. De asemenea, era
limpede cã principele venise hotãrât sã ocupe tronul, ceea ce
însemna înlãturarea regelui în funcþiune, cãruia Iuliu Maniu îi jurase
credinþã. Totuºi, primul ministru a acceptat faptul împlinit ºi s-a
deplasat la Cotroceni, unde i-a propus lui Carol sã intre în Regenþã,
dar acesta nu s-a arãtat încântat de ofertã. În noaptea de 6/7 iunie,
principele Carol a chemat la Cotroceni ºi alþi fruntaºi politici,
inclusiv naþional-þãrãniºti, care, cu toþii, s-au pronunþat pentru
proclamarea lui ca rege al României. În faþa acestei situaþii, sub
motiv cã nu dorea sã fie sprejur faþã de regele Mihai, Iuliu Maniu
a demisionat din fruntea guvernului. Dar, la 8 iunie 1930, vorbind
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Iuliu Maniu

promotor al democraþiei româneºti
lui Carol I adãugându-se însemnele Basarabiei, Bucovinei ºi
Transilvaniei, astfel încât ea simboliza de acum statul naþional
unitar român fãurit în 1918. Absenþa lui Iuliu Maniu de la aceste
festivitãþi a fost fãrã îndoialã, o gravã greºealã politicã.
Cel de-al doilea exemplu: La începutul anului 1923, Iuliu Maniu a
cãutat sã împiedice cu orice preþ adoptarea unei noi Constituþii de
cãtre liberali, aceasta constituind  în opinia sa  încercarea de a
înrobi, intereselor unui partid, poporul românesc. În Memoriile sale
N. Iorga nota, la 9 martie 1923, atmosfera creatã în incinta Adunãrii
Deputaþilor: Imens scandal al Opoziþiei Unite. Brãtianu e împiedicat
a vorbi prin necontenite huiduieli ºi printr-un potop de vorbe murdare.
Iar la 10 martie, acelaºi N. Iorga scria: Surprind pe Maniu care înãbuºe
un zâmbet când Sever Dan [secretarul Partidului Naþional] fluerã din
sirenã. Dupã votarea Constituþiei, la 29 martie 1923, Partidul Naþional
ºi Partidul Þãrãnesc au difuzat o declaraþie prin care afirmau cã aceasta
rãmâne nulã de drept. Ea nu poate servi de temelie noului stat român.
Realitatea istoricã a dovedit cã aceastã Constituþie a consacrat statul
naþional unitar român, precum ºi reformele înfãptuite la sfârºitul
rãzboiului  între care votul universal ºi împroprietãrirea þãranilor, cã
a fost una dintre cele mai democratice legi fundamentale din Europa
acelei vremi. Peste câþiva ani, Iuliu Maniu nu numai cã a recunoscut-o, dar a ºi guvernat pe baza ei, iar în perioada de ascensiune a
forþelor de extrema dreaptã a devenit un apãrãtor fervent al legii fundamentale, pe care o contestase vehement în 1923.
Au rãmas celebre retragerile strategice ale lui Maniu la Bãdãcin
în momente de mare tensiune politicã, sub motiv cã avea de îngrijit
viþa-de-vie pe care o primise moºtenire de la strãunchiul Simion
Bãrnuþiu. Apoi, dupã mai multe zile de reflecþie ºi când atmosfera
se limpezea, el apãrea plin de energie, fãcând declaraþii categorice
ºi pline de substanþã.

în numele majoritãþilor parlamentare naþional-þãrãniste, Iuliu
Maniu a declarat cã se alãturã cu însufleþire votului ca principele
Carol sã fie proclamat regele României.
Revenit în fruntea guvernului la 12 iunie 1930, Iuliu Maniu a
contrasemnat decretele întocmite de Carol al II-lea privind: numirea
unor demnitari publici (între aceºtia Puiu Dumitrescu ºi Gabriel
Marinescu, care aveau sã devinã membri de bazã ai camarilei
regale); fixarea domiciliului reginei Maria la Balcic (de fapt izolarea
ei); mama regelui Mihai, devenit Mare Voievod de Alba Iulia, primea
titlul de Majestatea Sa, dar nu de reginã. Se pare cã Iuliu Maniu nu
a sesizat în acel moment semnificaþia acestor decrete, dar peste
numai douã luni, în august 1930, când Elena Lupescu a venit în
þarã, el a protestat pe lângã regele Carol al II-lea, reproºându-i cã
nu ºi-a respectat obligamentul de a întrerupe orice legãturã cu
aceasta. Totuºi, primul ministru a evitat sã-ºi facã publice
divergenþele cu suveranul, declarând presei cã se constatã un
perfect acord între Partidul [Naþional-Þãrãnesc] ºi Coroanã. Abia
în ianuarie 1933, dupã un conflict cu doi membri ai camarilei regale,
Iuliu Maniu a luat atitudine deschisã împotriva forþelor oculte
care s-au încuibat în jurul tronului.
Iuliu Maniu nu a fost doar un cunctator (încetinitor) în viaþa
publicã, aºa cum a fost descris de unii contemporani sau istorici.
Din contra, el a avut ºi atitudini extrem de ferme, declarându-ºi
rãspicat punctul de vedere, care nu îngãduia nici un echivoc. Astfel,
în noiembrie 1918, când la Arad aveau loc discuþii între Consiliul
Naþional Român Central ºi reprezentanþii guvernului de la Budapesta
în legãturã cu soarta Transilvaniei, la întrebarea lui Oskar Iaszi: În
definitiv ce vor românii?, Iuliu Maniu  abia sosit de la Viena  a
dat un rãspuns categoric: Despãrþirea totalã. Imediat negocierile
s-au întrerupt, iar Consiliul Naþional Român Central a decis

convocarea Adunãrii Naþionalã la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie
1918, pentru a decide unirea Transilvaniei cu România.
Iuliu Maniu a sesizat limpede pericolul pe care-l reprezenta
camarila regalã pentru existenþa regimului democratic din
România. De aceea, începând din primãvara anului 1933 a dus o
campanie extrem de vehementã împotriva acesteia. Într-un
discurs rostit la Vinþul de Jos, în iunie 1936, el a atacat-o în termeni
foarte duri pe Elena Lupescu, afirmând cã aceasta a adunat în
jurul sãu o ceatã de aventurieri, care au acaparat conducerea
þãrii ºi ºoptesc la urechile regelui visuri dictatoriale. Pentru a-l
reduce la tãcere, Carol al II-lea, camarila ºi guvernul Þãrãnesc au
încercat sã-l implice pe Maniu în afacerea Skoda, dar fãrã succes.
Liderul naþional-þãrãnist a þinut sã precizeze: Pe mine nu reuºesc
sã mã intimideze; eu de la calea mea nu mã abat, eu de la hotãrârile
mele nu mã schimb, eu ce cred cã este bine pentru þarã ºi pentru
neam, asta fac.
Pe aceeaºi linie  a luptei împotriva camarilei ºi a tendinþelor
autoritare ale regelui  se înscrie ºi pactul de neagresiune încheiat
de Iuliu Maniu cu Corneliu Zelea Codreanu, la 25 noiembrie 1937.
Liderul naþional-þãrãnesc avea sã explice cã prin acest pact a urmãrit
sã înfrângã în alegeri guvernul Tãtãrescu, devenit un fel de cabinet
personal al regelui. Obiectivul a fost atins, guvernul a pierdut
alegerile, dar pe de altã parte Miºcarea Legionarã a repurtat un
veritabil succes. În acest context, dupã ce Codreanu a declarat cã,
în 48 de ore dupã biruinþa Miºcãrii Legionare, România va avea o
alianþã cu Roma ºi Berlinul, Iuliu Maniu a replicat extrem de dur:
Este direct criminal acel român care, direct sau indirect, vrea sã
aducã politica externã în orbita politicii germane. Cãci aceasta
este expansionistã ºi primejdioasã pentru pacea mondialã.
Solicitat de Carol al II-lea, la 10 februarie 1938, sã intre într-un
guvern de uniune naþionalã  aºa cum acceptaserã alþi ºapte
foºti preºedinþi ai Consiliului de Miniºtri  Iuliu Maniu a refuzat
categoric, declarându-i: Majestate, faceþi o neiertatã greºealã
ale cãrei consecinþe sunt incalculabile. Acum, când se adunã
nori negri pe orizontul internaþional, ar fi nevoie mai mult ca
oricând sã menþineþi sistemul democratic-parlamentar, lãsând
rãspunderea situaþiei integralã partidelor politice. Asumând
aceastã rãspundere personal, Majestatea Voastrã vã expuneþi
inutil ºi riscaþi chiar tronul. Dupã doi ani ºi jumãtate, previziunile
lui Maniu s-au adeverit.
Dupã cum se ºtie, regimul de autoritate monarhicã s-a prãbuºit
o datã cu sfãrâmarea graniþelor României în vara anului 1940. Fiind
primit în audienþã în seara zilei de 30 august, dupã dictatul de la
Viena, Iuliu Maniu a fãcut un aspru rechizitoriu la adresa întregii
domnii a lui Carol al II-lea, conchizând: În politicã greºelile se
plãtesc ºi se sancþioneazã, ca ºi în viaþa de toate zilele. La întrebarea lui Carol: Va sã zicã sunteþi de pãrere sã abdic? rãspunsul
lui Maniu a cãzut ca o ghilotinã: Da, Majestate, nu vãd altã ieºire.
Într-adevãr, peste câteva zile, la 6 septembrie 1940, Carol al II-lea
a abdicat, dar în România nu s-a revenit la un regim democratic,
aºa cum ar fi dorit liderul naþional-þãrãnist.
De-a lungul întregii perioade interbelice, Iuliu Maniu a fost
un promotor al democraþiei, remarcându-se prin lupta sa
energicã împotriva tendinþelor autoritare ale lui Ion I.C.Brãtianu
ºi mai ales ale regelui Carol al II-lea. Era adeptul unui regim
democratic, întemeiat pe respectarea drepturilor ºi libertãþilor
cetãþeneºti, împotriva abuzurilor guvernamentale, pentru o
desãvârºitã moralitate în viaþa publicã ºi privatã. Dacã România
a fost ultima þarã din Europa perioadei interbelice în care s-a
instaurat un regim dictatorial, un merit important revine, desigur,
lui Iuliu Maniu.
Lupta avea sã continuie în perioada urmãtoare, în condiþii
extrem de dificile; Iuliu Maniu a rãmas fidel crezului sãu, chiar
dacã pentru promovarea acestui crez ºi-a riscat libertatea ºi, pânã
la urmã, chiar viaþa.
Academia Românã, Secþia de ºtiinþe istorice ºi arheologice, au organizat,
miercuri, 5 februarie 2003, sesiunea ºtiinþificã Iuliu Maniu  50 de ani de
la moarte, consacratã comemorãrii marelui om politic.
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Banii, veniturile
ºi cheltuielile populaþiei
într-o dezbatere privind

CALITATEA
VIEÞII

Au participat:

Prof.univ.dr. Constantin IONETE,
membru al Academiei Române

Prof.univ.dr. Mircea BULGARU,
Realizatorul emisiunii

Doctor în economie Florea DUMITRESCU,
vicepreºedinte al Asociaþiei Generale a Economiºtilor
din România

Conf.univ.dr. Eugen GHIORGHIÞÃ

ºi numeroºi cetãþeni care ºi-au spus pãrerea prin
telefon sau rãspunzând la întrebãrile
reporterilor tvRM
E. Ghiorghiþã  Bunã seara, stimaþi telespectatori! Începând
cu aceastã searã inaugurãm un nou ciclu de emisiuni. Numele
acestei emisiuni este Calitatea vieþii. Realizatorul ciclului de
emisiuni Calitatea vieþii este dl. prof.univ.dr. Mircea Bulgaru.
Dle profesor, vã rog sã prezentaþi ºi invitaþii.
M. Bulgaru  În cadrul emisiunilor Calitãþii vieþii ne propunem sã
examinãm împreunã cu colaboratorii ºi partenerii mei problemele de bazã
ale nivelului de trai al populaþiei, ºi anume, veniturile ºi cheltuielile
populaþiei. În acest scop, am invitat douã personalitãþi de marcã ale vieþii
ºtiinþifice din þara noastrã ºi voi prezenta pe dl. prof. univ. dr. C-tin Ionete,
membru alAcademiei Române, ºi pe dl. Florea Dumitrescu, vicepreºedinte
al Asociaþiei Generale a Economiºtilor din România. Prima întrebare aº
vrea sã o pun dlui academician Ionete. Marele economist american
Samuelson a spus cã banii reprezintã sângele economiei ºi baza vieþii
social-economice. Poporul nostru spune cã banii nu aduc fericirea, dar o
întreþin. Eu aº spune ºi mai corect ºi mai deschis cã banii nu aduc fericirea,
dar dacã nu îi ai aduc nenorocirea. Banii reprezintã veniturile populaþiei
noastre ºi de aceea v-aº ruga, dle academician, ca în puþine cuvinte sã
daþi o imagine clarã asupra evoluþiei veniturilor populaþiei, pe structuri
socio-profesionale, nivelul acestora, gradele de satisfacere a trebuinþelor
acestor venituri, decalajele care se produc, polarizarea veniturilor între
bogaþi ºi sãraci în aceastã perioadã atât de paradoxalã ºi contradictorie a
evoluþiei noastre cãtre economia de piaþã.
C. Ionete  Voi începe prin a sublinia cã veniturile sunt de fapt
secretul nivelului de trai, în sensul cã fiecare îºi ºtie veniturile lui.
Veniturile þãrii le ºtie statistica ºi noi analiza o facem, de fapt, pe datele
acestea ale statisticii. Aº vrea sã fac o precizare la început, ºi anume
cã, în economia româneascã, din pãcate, veniturile nu sunt toate în
bani. Este o structurare a veniturilor în formã bãneascã ºi în formã de
autoconsum foarte ridicat în mediul rural, asigurat cu produse proprii.
Proporþia este îngrijorãtoare pentru cã, suferinþa noastrã în raporturile
cu Europa, o constituie piaþa nefuncþionalã. ªi atâta timp cât economia
are o pondere mare, sub aceastã formã a consumului de produse în
naturã, nu poate fi angrenat acest mediu în relaþiile de piaþã.
M. Bulgaru  25% sunt veniturile din produse ºi 75% veniturile
bãneºti care se integreazã pe piaþã în mod direct.
C. Ionete  Problema este de mare importanþã nu numai pentru
nivelul de trai, al veniturilor bãneºti, dar ºi pentru mersul economiei;
dacã veniturile nu se formeazã într-o disciplinã, de regulã, de piaþã,
ele pot duce la inflaþie, pot crea distorsiuni în economie. Veniturile
populaþiei sunt, de fapt, unul din factorii principali ai creºterii
economice. Factorul venituri este, deci, deosebit de important atât
pentru nivelul de trai, cât ºi pentru perspectivele nivelului de trai care
se realizeazã prin creºterea economicã, prin creºterea produsului intern
brut, pentru cã sunt un motor, un provocator al creºterii economice.
M. Bulgaru  Aº vrea sã vã completez. În perioada post decembristã,
o datã cu prãbuºirea economiei, a producþiei industriale, agricole º.a.m.d.
s-a produs ºi o prãbuºire, o scãdere a veniturilor populaþiei. Veniturile
de care vorbiþi dvs. sunt veniturile disponibile, adicã acele pe care le
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primim în buzunar, dar cele mai importante pentru populaþie sunt
veniturile reale, adicã puterea de cumpãrare a veniturilor nominale ºi
aceastã putere, în termeni statistici, a scãzut considerabil. Noi suntem
acum, în anul 2003, la un nivel de 65% ca putere de cumpãrare a
veniturilor faþã de perioada anului 1989. Prin urmare, aceste venituri
sunt mâncate foarte serios, cele nominale, nete, de indicele inflaþiei,
indicele preþurilor la bunurile de consum ºi la servicii.
C. Ionete  Este foarte important ce spuneþi ºi în susþinerea
celor spuse de dvs., chiar dacã nu place prea mult, am sã fac o
evaluare cantitativã. Într-adevãr, trãim încã într-o evoluþie
descendentã a veniturilor faþã de 1990, veniturile reprezintã încã
62% în noiembrie, faþã de aceeaºi lunã a anului 1990, ca nivel. Deci
continuã ºi îl vom resimþi, cã e mare procentul care trebuie acoperit.
Îl vom resimþi încã o perioadã destul de îndelungatã.
M. Bulgaru  Aº vrea sã-i pun o întrebare dlui dr. Florea Dumitrescu.
Pentru cã în afarã de declarate ºi contabilizate, mãrturisite ºi unele
nemãrturisite, populaþia mai are venituri din aºa-numita economie
subteranã. Dvs., care aveþi o experienþã colosalã, aþi fost ministru de
finanþe, guvernatorul Bãncii Naþionale, ambasador în China, acum
conduceþi o societate de asigurãri, vã rog sã evaluaþi aceste venituri din
economia subteranã. Care sunt cauzele pentru care aceastã economie
subteranã este mult mai mare decât în þãrile celelalte ale Europei?
F. Dumitrescu  Aº vrea sã vã spun cã marele economist
Samuelson, în lucrãrile lui, când se referã la creºterea economicã el
spune aºa: Creºterea economicã nu este ceva abstract. Creºterea
economicã se reflectã în creºterea producþiei ºi legat de creºterea
producþiei regãsim nivelul salariilor. Deci, dacã nu creºte producþia
nu creºte nici salariul sau dacã scade producþia, scade ºi salariul
respectiv. De ce am fãcut aceastã introducere? Pentru cã la noi,
dupã 1990, aceastã cãdere a economiei nu s-a reflectat numai în
reducerea veniturilor din salarii, din pensii º.a.m.d., aceastã
reducere a producþiei, a produsului intern brut, respectiv, a
activitãþii economice s-a reflectat într-o serie întreagã de indicatori:
în cursul de revenire al leului faþã de dolar sau alte valute, în
inflaþie, în volumul desfacerilor de mãrfuri, care ºi ele au scãzut,
uneori chiar mai mult decât a scãzut producþia în anumiþi ani ºi
într-o serie întreagã de indicatori. Deci aceastã problemã a creºterii
economice este esenþialã dacã vrem sã facem o analizã a cauzelor
acestei evoluþii a produsului intern brut în aceastã perioadã ºi sã
ne gândim ce ar trebui sã facem ca sã mergem pe o linie ascendentã
care a început, nimic de zis, în anii 2000, 2001, 2002 ºi chiar în 2003.
Dar creºterea care se înregistreazã la ora actualã este insuficientã
faþã de cãderea care a avut loc în aceastã perioadã de aproape
12 ani.
M. Bulgaru  Îmi pun întrebarea ºi oricine ºi-o pune în mod
firesc: de ce România a înregistrat aceastã cãdere mult mai mare
faþã de celelalte þãri socialiste? ªi am sã ilustrez aceasta cu niºte
date, ca sã nu vorbim mult. De exemplu, baza dezvoltãrii produsului
intern brut raportat la populaþie reprezintã creºtere economicã. Voi

da aceste date în dolari ºi vã rog sã le privim cu oarecare prudenþã.
Deci România a realizat în ultimii ani, pe cap de locuitor, 5200
dolari. Þãrile care vor sã intre acum în Uniunea Europeanã au
realizat un produs intern brut mult mai mare ºi vã dau aceste cifre
care sunt deosebit de semnificative pentru comparaþie. Bulgaria 
6200 $, Polonia  8900 $, Slovacia  10.800 $, Ungaria  11.500 $,
Republica Cehã  13.200$, Slovenia  15.600 $. Prin urmare,
Slovenia a realizat în aceastã perioadã un produs intern brut sau
o creºtere economicã de trei ori mai mare, iar Ungaria, vecina
noastrã, care nu are resursele materiale pe care le avem noi, a
realizat în aceeaºi perioadã un produs intern brut sau o creºtere
economicã dublã. Întrebarea fireascã este: care sunt cauzele
generale ale acestui mod de comportament al economiei româneºti,
în comparaþie nu cu America, nu cu Franþa, nu cu Germania, ci în
comparaþie cu þãrile vecine, foste socialiste, care acum aderã la
Uniunea Europeanã?
E. Ghiorghiþã  Sã vedem cam cum se reflectã pe viu, la noi în þarã,
aceastã descreºtere sau aceastã creºtere prea lentã, ºi anume sã
urmãrim un scurt reportaj cu câteva interviuri realizate pe stradã ºi sã
vedem ce zice populaþia în legãturã cu evoluþia din ultima vreme:
E. Ghiorghiþã  Iatã, aºadar, care este situaþia prezentatã de cei
intervievaþi. Eu vã semnalez doar cã majoritatea populaþiei, atât cât
ºtie economie, solicitã creºterea salariilor. Este oare corect sã informãm
populaþia ºi pe aceastã cale cã o creºtere a salariilor, în sine, este
vinovatã sau nevinovatã, aduce cu sine ºi inflaþie sau nu?
M. Bulgaru  Nu-i nevinovatã, e vinovatã. Sunt niºte corelaþii în
economie care trebuie pãstrate, pentru cã altfel ajungi la dezechilibru.
Mã iertaþi, dar îi pun domnului academician o scurtã întrebare  pentru
mine o surprindere. Toatã populaþia se întreabã cum va fi nivelul de
trai în anul acesta, 2003, dar partidul care e la guvernare, guvernanþii
noºtri, domnule academician Ionete, dvs. care aþi condus Institutul
Central de Economie  nu partide , aþi avut toatã economia, toþi
economiºtii în mânã, asta e întrebarea: noi nu avem o strategie generalã
a dezvoltãrii în care fiecare cetãþean sã ºtie încotro ne îndreptãm? Am
sã vã spun foarte sincer, intrãm în NATO, lumea crede cã din NATO
va curge miere ºi lapte, intrãm în Uniunea Europeanã º.a.m.d., toate
acestea sunt mijloace, ca ºi privatizarea; scopul final este îmbunãtãþirea
calitãþii vieþii populaþiei sub toate aspectele, or, viaþa aratã cã aceastã
calitate nu s-a îmbunãtãþit ºi, eu vreau sã vã spun acum, în privinþa
cauzelor, citesc în studiile dvs. fel de fel de cauze, sunt o mie ºi una de
cauze pentru care România în perioada de tranziþie a ajuns în halul în
care a ajuns. Vã rog sã puneþi accentul pe cauza principalã ºi aceºti
oameni care au dat interviuri, dupã pãrerea mea, au dat un interviu
foarte realist. Ei simt prin sânge ºi oase ºi îmi daþi voie din aceste o mie
ºi una de cauze sã încerc ºi eu cu modesta mea pãrere sã pun punctul
pe i. ªi vã spun o foarte scurtã anecdotã: Cicã odatã un înalt prelat
bisericesc vizita parohiile ºi ritualul, sau protocolul, cum spunem
noi, prevedea ºi obliga ca sã i se tragã clopotele. Dar s-a întâmplat
ca într-o parohie mai pricãjitã aºa, nu i s-au tras clopotele ºi înaltul
prelat s-a mâniat foarte, l-a chemat pe paroh ºi l-a întrebat: care sunt
cauzele pentru care nu mi s-au tras clopotele? ªi parohul sfios a
rãspuns: Înalt Prea Fericite, sunt o mie ºi una de cauze pentru care nu
v-am tras clopotele, în primul rând cã nu avem clopote. Mulþumesc,
restul nu mã intereseazã. Dupã pãrerea mea, stimaþi colegi, cauza
principalã a acestei degringolade în economie aparþine clasei politice
conducãtoare. Nu vreau sã supãr pe nimeni, dar noi nu am fost
pregãtiþi, clasa politicã n-a fost pregãtitã, nici din punct de vedere al
competenþei, nici din punct de vedere al coruptibilitãþii, nici din punctul
de vedere al solidaritãþii ºi nu s-au pus mai presus de orice interesele
majore ale economiei ºi ale þãrii ºi ale populaþiei þãrii în aceastã perioadã,
ci s-au pus cu prioritate interese de partid, interese de grup. Aºa s-a
ajuns cã în prezent, dacã vrem sã caracterizãm economia naþionalã, sã
nu ne supãrãm, e o economie mixtã care nu mai existã nicãieri în lume.
Are puþin socialism, are ceva feudalism, are ceva capitalism mai
dezvoltat ºi are ºi ceva sclavagism. De ce? Sã mã explic: dupã preluarea
puterii, în loc sã distrugem relaþiile de producþie socialiste care ne
încorsetau, noi am distrus capitalul întâi, care nu-i nici socialist, nici
capitalist. Aºa sunt irigaþiile, tractoarele, toate construcþiile zootehnice,
fabricile, industria au ajuns la fiare vechi, cum a spus cineva, vorba lui
Caragiale persoanã sus-pusã, ºi atunci economia a fost desfãcutã,
bucãþi. ªi dupã aceasta sunt celelalte cauze care au urmat ºi pe care lea arãtat ºi domnul academician. De aceea vreau sã spun cu mare
claritate, ºi-l citez aici pe domnul preºedinte al þãrii, dl. Iliescu, care
într-adevãr a fãcut o apreciere, dupã pãrerea mea, foarte realistã. El
spune, citez: Trebuie sã spargem acest capitalism de cumetrie care sa format în România, unde un grup de indivizi interesaþi paraziteazã
finanþele statului, naþionalizând pierderile ºi reþinând tot profitul,
închei citatul domnului preºedinte. Acum vã rog ºi pe dvs. sã adânciþi
aceste cauze. De ce? Pentru cã dacã vom explica realitatea în toatã
goliciunea ei, puterea factorii care vor veni la putere vor putea sã
sprijine mãsurile de politicã economicã ºi de perspectivã, pe baza
acestor realitãþi ºi nu pe baza altora inventate.
F. Dumitrescu  Domnule profesor, aþi pus o întrebare mai înainte:
de ce în România evoluþia a fost inversã faþã de alte þãri din jurul nostru?
Suntem singura þarã care în anul 2000 ºi chiar în 2002 n-am realizat
volumul de producþie pe care-l realizam în 1989. De ce nu sunt salarii, de
ce nu sunt pensii? Pentru cã dacã producþie nu e, nu e nici venit, nu e
nici pensie. Pierderea de producþie este în raport cu nivelul din 1989,
deºi trebuia sã-l creºtem, toate þãrile din lume au acest obiectiv
fundamental, sã creascã cât de cât producþia prin productivitatea muncii
ºi prin toate mãsurile care le iau. La noi nu s-a întâmplat acest lucru. Noi
am înregistrat pierdere de produs intern brut, din 1990 pânã în 2003 este
de peste 100 miliarde de dolari. Dacã menþineam ritmul din1989, nu
sã-l creºtem, deºi încã o datã repet trebuia sã-l creºtem, n-am fi pierdut
100 de miliarde de dolari. ªi dacã la aceastã pierdere mai adãugãm
pierderile materiale, s-a pierdut din substanþã, s-au pierdut din utilaje,
din tehnicã, tot ce era în 1990 s-a depãºit de mult ºi nu s-a mai înlocuit
cu ceva nou. Pierderile din avuþia naþionalã sunt de peste 110 miliarde
de dolari. De unde sã iasã salarii, de unde sã iasã pensii? Problema se
pune cum a fost condusã aceastã economie? Pentru cã dacã se
conducea astfel încât sã menþinem un nivel cât de cât rezonabil, nu
ajungeam în situaþia în care majoritatea sunt nemulþumiþi.
M. Bulgaru  Am pus o întrebare dlui academician ºi nu vreau
sã o uit: de ce nu avem noi acum, domnule academician, un plan de
perspectivã, o strategie generalã? Partidul de guvernãmânt face
strategia pe un singur an. Pãi ce, existã strategie pe un an?
E. Ghiorghiþã  Corelat cu aceasta, poate cã politicienii vor
spune cã pierderile au fost inerente.
F. Dumitrescu  Dar de ce au fost inerente?
E. Ghiorghiþã  Domul profesor ne poate spune. Au fost inerente
sau nu?
C. Ionete  Eu zic cã e bine sã ne privim ºi prin oglinda evaluatorilor
strãini oficiali cel puþin. În toate rapoartele anuale, în analizele instituþiilor
internaþionale, ale Comisiei Europene, apare un leit-motiv care sunã
aºa: În România au stagnat reformele. Stagnarea aceasta a reformelor
nu vrea sã ºi-o asume nimeni. Dar asta ascunde, în fond, tot ce s-a
întâmplat în România din punct de vedere structural pentru cã reformele
de fond sunt structurale, privesc relaþiile de proprietate, relaþiile de
producþie, relaþiile dintre sectoarele economice, adicã servicii, industrie,
agriculturã. Nu se cunoaºte o evoluþie. Dvs. aþi dat niºte cifre care aratã
o situaþie de combinaþie nefericitã între sectorul de stat ºi privat, între
economia de piaþã ºi nefuncþionalã. De fapt, care este situaþia la zi?
Sectorul de stat deþine 76% din patrimoniul statului, la ora actualã.
Cineva este interesat ºi a fost interesat timp de atâþia ani; de fapt, marea
corupþie pe acest corp al sectorului de stat a apãrut ºi în relaþie cu acest
sector.
E. Ghiorghiþã  Dle profesor, avem un telefon în direct de la
Vaslui, dl Popa Eugen. Spuneþi, ce pãrere aveþi, e bine cã ne puteþi
urmãri?
E. Popa  Ce pãrere sã am? Noi suntem cei mai necãjiþi aici, la
Vaslui.
E. Ghiorghiþã  Adicã de ce sunteþi cei mai necãjiþi?
E. Popa  Adicã în sectorul privat suntem cei mai sãraci în
salarii.
E. Ghiorghiþã  De unde ºtiþi cã sunteþi cei mai sãraci, v-aþi
comparat cu alte zone?
E. Popa  Se poate trãi cu 1 milion ºi jumãtate cât se dã la ora
actualã?
E. Ghiorghiþã  Toatã populaþia de la Vaslui aºa trãieºte?
E. Popa  Pãi, aºa trãieºte!
M. Bulgaru  Sã-i dãm dreptate ºi domnului de la Vaslui cã în
perioada actualã existã discrepanþe în nivelul de dezvoltare al þãrii.
Sunt zone mai dezvoltate ºi sunt zone mai puþin dezvoltate. Vasluiul
ºi Moldova sunt zone defavorizate.
E. Popa  În economia asta de piaþã noi nu avem nici un sprijin,
nu?
E. Ghiorghiþã  Da, acum 20-30 de ani era o politicã specialã
consacratã anumitor judeþe, printre care ºi al dvs. ºi Botoºani ºi altele.

Rãspunsuri la
întrebãrile
reporterilor

 Cum credeþi cã va fi nivelul de trai în anul 2003?
 Foarte rãu, foarte rãu se vede dupã început. Foarte rãu,
foarte greu, toate sunt scumpe. Preþul la întreþinere e groaznic.
Cu un salariu de 3.200.000, sã ai ºi un copil la facultate ºi
întreþinere ºi mâncare ºi abonament tv ªi ce mai e? Lumina
care s-a scumpit, aþi vãzut, n-au trecut sãrbãtorile ºi ne-a
fãcut surprizã.
 Ce propuneri aveþi pentru îmbunãtãþirea nivelului de
trai în anul 2003?
 Propunere cãtre guvern ce-am avea? Sã aibã ei salariile un pic
mai mici, sã mai dea ºi la ãºtia amãrâþi, cã ei au ºi case, au ºi vile,
au tot ce le trebuie, dar în momentul când ai nu te gândeºti la cel
sãrac. Doamne, ãsta are cu ce trãi? Sã-i dau ºi lui cã eu am prea
mult, la mine în buzunare nu încape. Deci atât ar trebui, sã se
gândeascã pentru lumea sãracã, pentru cã ea îi alege.
 Nivelul de trai? Aº spera sã fie mai bun, dar mã tem cã va fi
cam la fel ca anul acesta.
 Vã ajung banii pentru cheltuielile zilnice?
 Da.
 Ce propuneri aveþi pentru îmbunãtãþirea nivelului de
trai în anul 2003?
 Asta nu este responsabilitatea mea. Cred cã ar trebui fãcutã
o mai intensã privatizare, sã se dea o atenþie mai mare
sectorului privat, sã fie încurajaþi tinerii, sã încercãm sã
aducem cât mai mulþi investitori strãini, sã avem mai multã
încredere în noi ºi sã ne ajute Dumnezeu.
 Cum credeþi cã va fi nivelul nostru de trai în anul 2003?
 Speranþe sã zicem cã sunt, dar suntem cam pesimiºti. Oricum
am început bine, dar viaþa nu este roz. Aºteptãm ceva mai
bun ca-n fiecare an, dar e cu semnul întrebãrii.
 Vã ajung banii pentru cheltuielile zilnice?
 Nu prea. Suntem mulþi, suntem 6 inºi ºi un singur salariat,
cheltuielile sunt mari: întreþinere, luminã, telefon, toate sunt
mari, impozite toate, toate.
 Ce propuneri aveþi pentru îmbunãtãþirea nivelului de
trai în anul 2003?
 Eu ºtiu ? Mai multe locuri de muncã pentru tineret, pentru
noi ãºtia mai în vârstã ºi poate un salariu mai mare ca sã
poatã trãi lumea cât de cât decent.
 Foarte greu. Cel puþin în 2002 a fost destul greu, dar acum
este ºi mai greu. Întreþinerea este foarte mare, lumina exageratã
Deci dintr-un salariu n-ai cum sã trãieºti. Mori de foame,
pur ºi simplu. Nu-þi ajung banii decât pentru întreþinere,
luminã, pentru mâncare, copii, cum îi mai trimitem la ºcoalã,
cum îi mai îmbrãcãm?
 Ce propuneri aveþi pentru îmbunãtãþirea nivelului de
trai în anul 2003?
 Sã mãreascã salariile, alocaþiile sã se mãreascã. Ce sã iei cu
180 de mii? Un caiet costã 20-30 de mii.
 Cum credeþi cã va fi nivelul nostru de trai în anul 2003?
 Mai prost decât în 2002 pentru cã salariile sunt mici, nu sau mãrit cu nimic, preþurile au sãrit în sus cu 30-40%. Deci
ãsta va fi nivelul de trai în 2003, mult mai prost decât în 2002.
 Vã ajung banii pentru cheltuielile zilnice?
 Nu. Nu ne ajung nici sã plãtim întreþinerea, lumina, trãim de
pe o zi pe alta.
 Ce propuneri aveþi pentru îmbunãtãþirea nivelului de
trai în anul 2003?
 Mai mari salariile la firme sau întreprinderi ºi preþurile sã
mai scadã cã sunt prea mari pentru salariile pe care le avem.
 Vã ajung banii pentru cheltuielile zilnice?
 Ce sã ne ajungã, doamnã? Eu am 3 milioane pensie ºi plãtesc
impozite, întreþinere ºi la mâncare Am niºte bani la CEC,
îmi scot dobânda. Dacã n-aº avea copii sã mã susþinã aº
muri de foame.
 Cum credeþi cã va fi nivelul nostru de trai în anul 2003?
 În anul 2003 poate mai rãu decât a fost acum.
 Vã ajung banii pentru cheltuielile zilnice?
 Nu ajung banii chiar dacã ne dubleazã pensiile cu 100%,
dar nu faþã de preþurile care existã în ziua de astãzi. Nu mai
rãmâne nimic. Oameni care au muncit o viaþã întreagã Eu
de exemplu am 53 de ani pe decizia de pensie ºi nu pot sãmi acopãr cheltuielile cu întreþinerea. Stau la bloc în trei
camere ºi sunt singur ºi sunt obligat sã nu mai mãnânc
nimic ca sã pot plãti întreþinerea
 O sã fie mai rãu. O sã fie mai rãu cã lumea este bolnavã, nu
are cu ce plãti întreþinerea, n-are cu ce îmbrãca copii, n-are
cu ce-i trimite la ºcoalã, nu are cu ce lua medicamente, nu are
cu ce lua pâine ºi lapte.
 Ce propuneri aveþi?
 Propunem sã micºoreze impozitele, sã ieftineascã mâncarea,
îmbrãcãmintea, încãlþãmintea ºi rechizitele pentru copii,
grãdiniþele sã le ieftineascã
 Vã ajung banii pentru cheltuielile zilnice?
 Deºi am un salariu destul de bun, nu. Nu, nu-mi ajung.
 Ce propuneri aveþi pentru îmbunãtãþirea nivelului de
trai în anul 2003?
 E greu de spus. Cred cã ar trebui sã fiu de specialitate ca sã
dau niºte propuneri corecte.
 Cum credeþi cã va fi nivelul nostru de trai în anul 2003?
 Prost, întru-un singur cuvânt. Nu cred cã se va putea trece
aºa de repede de la un nivel de trai care a fost în 2002 sau în
anii anterior, la un nivel de viaþã mai bun în 2003. Ar fi
extraordinar dacã guvernul ar putea sã determine aºa ceva,
dar nu cred cã va putea face.
 Cum credeþi cã va fi nivelul nostru de trai în anul 2003?
 Mai prost.
 Vã ajung banii pentru cheltuielile zilnice?
 Nu prea, dar încerc sã mã descurc.
 Ce propuneri aveþi pentru îmbunãtãþirea nivelului de
trai în anul 2003?
 Nu pot sã propun eu, asta e treaba celor de sus. Degeaba
propun eu.
 Cum credeþi cã va fi nivelul nostru de trai în anul 2003?
 Pentru mine nu cred cã va fi mai bun pentru cã dupã cum sa constatat pânã acum tot scãdem în continuu.
 Vã ajung banii pentru cheltuielile zilnice?
 Nu, nu ajung, cu toate cã avem amândoi salariu nu ne
ajung pentru cã majoritatea banilor se duc pe luminã,
întreþinere, telefon ºi cam asta.
 Ce propuneri aveþi pentru îmbunãtãþirea nivelului de
trai în anul 2003?
 Nu ºtiu ce propunere aº avea, dar sã creascã ºi salariile
muncitorilor o datã cu dolarul, o datã cu valuta asta la care
ne referim întotdeauna.
(Continuare în pag.5)
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Interviuri cu studenþii
 Care sunt cauzele neajunsurilor cotidiene?
 În primul rând salariile scãzute pe care le au pãrinþii, nu pot
sã-i ajute pe studenþi pentru o viaþã mai bunã. Trebuie sã
lucreze în afara orelor de curs pentru a se descurca, pentru a
avea un ban de buzunar, sã se îmbrace, sã facã ceva...
 Sunt ºanse sã trãim mai bine?
 Sã sperãm cã da. Nu ºtiu
 Ce soluþii ai vedea în acest sens?
 Mai puþinã birocraþia, cei de la putere sã fie serioºi, sã-ºi
facã treaba, sã nu se mai gândeascã doar la problemele lor,
sã se gândeascã ºi la noi.
 Care credeþi cã sunt cauzele neajunsurilor cotidiene?
 Inflaþia din România ºi guvernarea necorespunzãtoare,
dupã pãrerea mea.
 Credeþi cã sunt ºanse în România sã trãim mai bine?
 Nu foarte curând.
 Credeþi cã sunt ºanse sã trãim mai bine?
 Probabil, dar nu prea curând.
 ªi care ar fi acele ºanse? La ce va-þi gândit dvs.?
 Nu ºtiu sã zic prea multe
 Dvs. cum vã descurcaþi cu banii?
 Nu prea bine, dar la vârsta mea mai sunt ºi pãrinþii în spate
 Care credeþi cã sunt cauzele neajunsurilor cotidiene?
 De obicei salariile care sunt foarte mici ºi apoi faptul cã noi
de obicei cheltuim bani fãrã limitã, când nu trebuie.
 Cum te descurci cu banii?
 Muncesc ca sã pot sã vin la facultate, mã ajutã ºi mama
 Eºti din Bucureºti?
 Da. Este un foarte mare ajutor cã sunt din Bucureºti. Am
foarte mulþi colegi care sunt din alte localitãþi ºi le este foarte
greu.
 Ce ºanse crezi cã sunt ca sã trãim mai bine?
 Nu ºtiu Poate sã se schimbe România într-un final.
 Îþi ajung banii sã cumperi toate cãrþile de care ai nevoie?
 Nu ne ajung banii pentru cãrþi, ci preferãm sã ni le tragem
pe toate la xerox pentru cã aºa ajungem la o sumã pe care neo putem permite.
 ªi banii de unde-i procuraþi?
 Ori muncim noi, ori stãm pe spatele pãrinþilor, ceea ce este
un lucru foarte urât pentru o generaþie care vrea mai mult.
 Tu cum te descurci cu banii? Locuieºti la cãmin sau stai
cu pãrinþii?
 Locuiesc cu chirie, dar
 ªi cum te descurci?
 Destul de greu, dar, deocamdatã, mã descurc.
 Crezi cã sunt ºanse în România de a trãi mai bine?
 Da, cred cã sunt ºi cred cã mai târziu vor apãrea aceste
ºanse.
 Dar ce trebuie fãcut concret?
 Nu-mi dau seama exact.
 Ce soluþii crezi cã s-ar putea întrevedea pentru a trãi mai
bine în România? Crezi cã sunt ºanse sã trãim mai bine?
 Sper cã da. Ar fi o soluþie sã rezolvãm cumva problema
locurilor de muncã, sã se gãseascã mai multe locuri de muncã,
sã aibã o ºansã tinerii pentru cã noi n-avem nici o ºansã.
 Care credeþi cã sunt cauzele neajunsurilor cotidiene?
 Cred cã, în primul rând, tranziþia aceasta care nu se mai
terminã, lipsa locurilor de muncã ºi salarizarea foarte proastã
ºi de aici tot ce decurge. Noi ca studenþi avem ºanse destul
de limitate, locurile de muncã sunt ºi ele limitate ºi, în general,
salarizarea proastã duce la un nivel de trai scãzut, studenþii,
majoritatea, lucreazã pentru a-ºi putea permite sã plãteascã
taxele, apoi ºi pãrinþii care au probleme financiare. Sunt foarte
puþini studenþi de bani-gata.
E. Popa  La noi în judeþ este zona cea mai sãracã.
E. Ghiorghiþã  Da, se pare cã economia de piaþã nu se ocupã
de distribuirea raþionalã a forþei de producþie.
M. Bulgaru  Aº vrea sã revenim la subiectul nostru. Care e
cauza sau care sunt cauzele pentru care noi trãim aºa de prost ºi
cum putem ieºi din asta?
F. Dumitrescu  Dl. profesor Ionete a spus cã la noi, cu toatã
privatizarea care s-a fãcut, încã 70% a rãmas în sectorul de stat. ªi
este o realitate. Dar eu pun o întrebare în completarea acestei
afirmaþii: am privatizat 8000 de întreprinderi, de ce acele 8000 de
întreprinderi nu sunt ele în top? Unele dintre ele erau cele mai
bune, de ce? ªi atuncea rãspunsul vine: înseamnã cã ceva nu
merge în economia noastrã, înseamnã cã politicile astea au dus la
decapitalizare. Cu ce sã producã o întreprindere dacã n-are capital
circulant, sã se aprovizioneze, sã plãteascã salariile, sã ducã
procesul de producþie. Acesta este un aspect. Toate întreprinderile
fie cã au fost de stat, fie private sunt apãsate de politica fiscalã.
M. Bulgaru  Noi avem politicã fiscalã?
F. Dumitrescu  Pãi care politicã fiscalã? Politicã fiscalã înseamnã
sã ai o concepþie care sã dureze ºi ea cel puþin un an, doi ani, patru ani,
nu sã schimbãm de la o zi la alta. Presa noastrã ºi televiziunea ne-a
adus la cunoºtinþã o serie întreagã de noutãþi, cã se pune impozit ºi pe
dobândã, cã se pune impozit ºi pe nu ºtiu ce . Nu se poate conduce
o economie modificând legislaþia ºi politica de la o zi la alta. Noi nu
avem o strategie. Dl. profesor ºtie cã noi, când am fost ºi la Snagov ºi
în alte cercuri care au elaborat aceste materiale, am pus problema sã
avem o strategie pe termen lung, pe cinci ani, pe zece ani ºi anual sã
avem programe care sã le adaptãm, nu sã facem strategie pe anul asta.
În primul rând cã nu se poate numi strategie. Nu se poate spune la un
program anual cã e strategie. Strategia este ceva de perspectivã.
E. Ghiorghiþã  Mai avem încã un telefon din Bucureºti, domnul
Cenuºã.
S. Cenuºã  Aº avea o întrebare pentru invitaþii dvs. care au
vehiculat ideea cã, creºterea salariilor ar genera, fãrã îndoialã,
creºterea inflaþiei. Ideea este urmãtoarea: dacã s-ar scãdea
impozitele, salariile automat ar putea sã nu fie crescute de cãtre
patroni ? Creºterea productivitãþii muncii nu ar duce cumva la
creºterea economiei ºi scãderea inflaþiei?
E. Ghiorghiþã  Domnule profesor, sunteþi atacat din mai multe
pãrþi, iatã ºi o întrebare provocatoare, bine pusã.
C. Ionete  S-a vorbit deja, pe bunã dreptate, de o politicã incoerentã
în domeniul impozitelor. Pentru anul acesta a început în domeniul salariilor
o reducere a cotelor de impunere de la un nivel diferenþiat de altul al
veniturilor. De asemenea, este în proiect o reducere a impozitului pe
profit, de la 25% la 20%. Însã în economia noastrã sarcina de impozitare
este foarte ridicatã, este mult mai ridicatã decât în celelalte þãri în ansamblu
ºi dacã, pe de o parte reducem, pe de altã parte creºtem impozitele sau
adãugãm impozite ºi taxe noi, nu vom putea influenþa cererea faþã de
produse ºi nu vom putea influenþa nici veniturile în mãsura în care sunt
supraimpozitate. Într-adevãr în aceastã direcþie a fost bine pusã problema.
M. Bulgaru  Daþi-mi voie sã-i rãspund dlui. Creºterea salariilor
duce automat la creºterea inflaþiei în condiþiile în care nu existã

(economist englez
din secolul al XVIII-lea.)

Bunãstarea - fata morgana a unei lungi curse
cu obstacole.
Absenþa capitalurilor, lipsa locurilor de muncã,
sãrãcia generalizatã, corupþia sunt consecinþe ale
politicilor economice reflectate brutal în starea
dramaticã a economiei naþionale.
producþia, dar în condiþiile în care creºte producþia ºi cu ocazia
producþiei cresc ºi salariile, inflaþia nu poate sã creascã, poate sã
se menþinã la un anumit nivel. De ce? Pentru cã apare pe piaþã
oferta de produse. Zadarnic vor creºte salariile  dar cum sã creascã
dacã nu cresc locurile de muncã din economie ºi nu creºte
productivitatea muncii?
F. Dumitrescu  Problema productivitãþii muncii a fost neglijatã
la noi din start. Deci, în 1991, când a pãrut prima lege a salarizãrii
din România, dupã revoluþia din 1989, s-a prevãzut cum se stabileºte
salariul, în funcþie de pregãtire, în funcþie de condiþiile de muncã.
Nu gãseºti în aceastã lege din 1991, Legea 14, un cuvânt despre
productivitatea muncii. Nu se poate sã scoþi o lege aºa, când în
toatã lumea productivitatea muncii se judecã vis-à -vis de salariul
mediu. Salariul mediu creºte pe baza creºterii productivitãþii muncii.
Dacã n-a crescut productivitatea muncii nu poþi sã creºti salariul
mediu. La noi au fost ani de zile când aceastã problemã
fundamentalã a economiei, ºi dupã care se orienteazã întreaga
omenire, a fost neglijatã. Nu se poate sã lucrezi cu jumãtãþi de
mãsurã, sã conduci o economie, pentru cã ajungem unde am ajuns.
E. Ghiorghiþã  Ideea este foarte importantã, aceasta este ºi
ceea ce sublinia dl. Cenuºã. Spectatorii, în general, ºi populaþia
acuzã creºterea preþurilor. Mai avem un scurt reportaj. Sã vedem
cum trãieºte tineretul de astãzi, în special studenþii. Sã vedem cum
trãiesc studenþii, dacã ei au probleme.
E. Ghiorghiþã  Domnul ªtefan Nuþã, din Bucureºti, se aflã la
telefon.
ªt. Nuþã  Mi-am notat ºi o sã vã spun câteva idei. Aº vrea sã vã
întreb dacã vã veþi implica personal în urmãtoarele domenii: privatizarea
sistemului bancar care duce la scãderea valorii preþului creditului
directorilor, ºi de la stat ºi de la privaþi, care se împrumutã la bãnci pentru
a plãti salariile, în sistemul actual de platã al salariilor pe data de 15 ºi la
sfârºitul lunii, care se practicã în România? Al doilea aspect: dacã vã veþi
implica personal (a invitaþilor dvs.) în domeniul privatizãrii în sectorul
energetic, în sectorul petrolier pentru cã sunt niºte aberaþii incredibile?
Comunitatea europeanã lucreazã cu energie eolianã ºi cu panouri solare
ºi România defriºeazã pãduri. Ultimul aspect pe care vreau sã vi-l spun:
dacã vã veþi implica în privatizarea din învãþãmânt, pentru cã existã un
fenomen paradoxal în sistemul de învãþãmânt particular de medicinã,
unde avem atâþia profesori universitari care au decimat sistemul de
învãþãmânt românesc ºi nu au fost în stare sã-ºi creeze o facultate
particularã de medicinã. Comisiile de învãþãmânt ale Parlamentului au pus
condiþii aberante sistemului de învãþãmânt românesc pe care nici ei, în
învãþãmântul de stat, nu sunt în stare sã-l asigure.
E. Ghiorghiþã  Iatã, suntem invitaþi sã ne implicãm în câteva
domenii.
M. Bulgaru  Pãrerea mea este cã în cadrul emisiunii noastre,
noi nu putem sã luãm fiecare caz în parte sã-l judecãm. Ceea ce
putem spune e cã privatizarea economiei trebuie sã ducã la un
anumit raport între proprietatea particularã, privatizatã, ºi
proprietatea de stat. Statul trebuie sã aibã ºi el niºte comenzi în
mâinile lui care sã vegheze asupra economiei. Nu-mi dau seama
cât. Dar vreau sã spun foarte clar, privatizarea nu este un scop în
sine. Privatizarea este un mijloc prin care acele întreprinderi, în
primul rând, ineficiente, ale statului, în care statul nu dãdea
rezultate, ele sã fie privatizate ºi sã aducã folos întregii naþiuni ºi
proprietarilor lor. În învãþãmânt, unde lucrez ºi eu, este adevãrat
cã sunt probleme de rezolvat ºi mã gândesc la personalul didactic.
S-au fãcut profesori universitari, dupã evenimentele din decembrie,
cu duiumul, cu droaia. S-a lãrgit învãþãmântul din punct de vedere
cantitativ ºi, dupã pãrerea mea, s-a îngustat calitativ învãþãmântul.
E. Ghiorghiþã  Mai este un ultim telefon.
M. Bulgaru  Îi rog pe partenerii mei sã se gândeascã, într-un
minut, care sunt mãsurile pe care noi gândim cã trebuie luate pentru
aceastã situaþie. Sugestii.
Maftei Costicã  Eu sunt preotul Maftei Costicã, preot ortodox.
Vã vorbesc pentru cã am stat vreo 17 ani în America ºi când m-a întors
am gãsit þara asta sãlbaticã. Noi avem oameni foarte capabili în þara
asta, dar vedeþi, românul este de vinã ºi vã spun în câteva cuvinte ca
sã luaþi dvs. o mãsurã. Pentru cã eu când am fost în America ºi am
vãzut cã republicanii luptau numai pentru miliardari, atunci eu mi-am

schimbat votul ºi am spus, nu! Eu votez pentru democraþi, pentru
omul sãrac. Eu nu vã înþeleg pe dvs. românii  eu sunt cetãþean
român-american , de ce tot votaþi acelaºi partid? Acest partid nu a
fãcut altceva decât taxe, taxe ºi taxe. ªi în America sunt taxe, multe, dar
aici oamenii sunt sãraci, oamenii nu au de unde sã plãteascã. Acum
au venit cu altele. Þara asta îºi face bugetul numai pe taxe ºi impozite?
E. Ghiorghiþã  Din ce altceva sã se facã bugetul? Fundamental
este bazat pe impozite ºi taxe.
Maftei Costicã  Pãi, fonduri se fac prin întreprinderi.
Întreprinderile trebuiau îngrijite, nu deschizi frontiera ºi spui: bãieþi
luaþi orice ºi plecaþi, de s-au dus cu milioanele. Eu vã îndemn pe
dvs.: cãutaþi ºi schimbaþi, nu mai puneþi la foc tot fasole. Mai
schimbaþi, cã avem oameni capabili în þara asta, implicaþi-vã în
aceastã conducere a þãrii, pentru cã asta vã este menirea, cã sunteþi
oameni de ºtiinþã ºi culturã. Implicaþi-vã ºi învãþaþi-i pe ceilalþi cum se
conduce aceastã þarã, cã nu-i greu. Noi avem legi foarte bune, dar
nimeni nu le respectã, nici poliþia, nici justiþia. Aceastã þarã nu
este un stat de drept pentru cã nu se respectã legile þãrii noastre.
M. Bulgaru  Vreau, foarte pe scurt, sã vã rãspund. Dvs. aveþi
dreptate în legãturã cu America. Politica noastrã fiscalã trebuie sã meargã
pe linia creºterii masei venitului impozabil ºi scãderea impozitului pe
unitatea de venit ºi aºezarea impozitului cu dreptate în funcþie de
veniturile respective.Al Capone, cel mai mare criminal al tuturor timpurilor,
n-a putu fi condamnat pe linia celorlalte organe abilitate, decât pe linia
organelor financiare care au dovedit cã nu-ºi plãteºte impozitele.
E. Ghiorghiþã  Deci, dac-am putea veni cu soluþii. Ni se cer
implicãri,
C. Ionete  S-a ridicat aici problema strategiilor. Se pare cã nouã ni
se cer propuneri pentru strategii. Noi avem strategii omologate de
Comisia europeanã. Pe baza acestor strategii se desfãºoarã închiderile
de capitol. Avem 16 capitole ºi toate celelalte se desfãºoarã pe baza
unor proiecþii, unor motivaþii a situaþiei de faþã
M. Bulgaru  Unde sunt, dle academician? Deºi vorbiþi pe înþeles,
eu nu vã pot pricepe. Unde-i strategia? Sã o avem în faþã, aici.
C. Ionete  Sã vã dau un exemplu, apropo de Uniunea
Europeanã. Pânã în 2005 a fost publicatã în toatã þara strategia
aprobatã de România pentru integrare, pentru aderare la Europa.
A fost publicatã. Cã nu se citeºte, asta e altã problemã.
M. Bulgaru  Nu cã nu se citeºte, cã nu se aplicã.
C. Ionete  Aia este altceva.
M. Bulgaru  Daþi-mi voie sã vã spun în legãturã cu locurile de
muncã. Pãrerea mea este cã trebuie pusã la loc de cinste munca,
singur izvor al creºterii producþiei ºi al bogãþiei.
F. Dumitrescu  Vreau sã vã rãspund ºi la aceastã întrebare. Ca
sã munceascã, omului trebuie sã-i creãm condiþii, sã creãm locuri de
muncã. Locuri de muncã nu se creeazã bãtând din palme, ele se
creeazã prin politicile pe care le duce statul, ºi fiscalã, ºi monetarã, ºi
valutarã, ºi economicã, toate politicile astea trebuie sã spijine
producãtorii privaþi ºi, care mai sunt, de stat, ca sã creeze noi locuri
de muncã. În al doilea rând, în ultimele sãptãmâni ni se spune la
televiziune ºi de preºedintele Iliescu, ºi de primul-ministru Nãstase
cã dupã 1 ianuarie ne aºezãm, facem, dregem. Eu n-am vãzut ºi cum
n-am vãzut eu n-a vãzut nimeni. Ce se întâmplã dupã 1 ianuarie, ce
modificãm? Pânã acum a mers aºa cum a mers. În afarã de alegeri
anticipate. Eu vorbesc din punct de vedere economic. Guvernul
trebuie sã vinã în faþa acestei naþiunii ºi sã spunã: pânã acum a mers
aºa, am fãcut ºi bine, am fãcut ºi rãu. Aici am fãcut prost. Trebuie sã
corectãm politica fiscalã, politica monetarã, politica privatizãrii, sã
nu mai luãm bani de la privatizare ºi sã-i cheltuim în alte scopuri,
decât pentru retehnologizãri, pentru modernizãri. Sã facem locuri de
muncã. Nu putem sã vindem averea þãrii, sã luãm banii ºi sã-i cheltuim
în altã parte ºi nu sã creãm locuri de muncã.
M. Bulgaru  Dar au locurile de muncã ce au fost create pentru
mineri. E o ruºine asta!
F. Dumitrescu  Sã se analizeze în mod foarte serios ºi foarte
corect care au fost pânã acum aceste piedici care au produs
greutãþi. Sã stabilim aceste cauze ºi sã stabilim mãsurile care
trebuiesc luate. Nu se poate altfel.
E. Ghiorghiþã  Mulþumesc tuturor. Urãm succes dlui Bulgaru
în emisiunile care vor urma!

Când spunem cã
munca este factorul
decisiv al prosperitãþii
þãrii, rostim doar o
jumãtate de adevãr.
Experienþa istoricã
demonstreazã cã un rol
nu mai puþin important
revine gândirii
economice, când
aceasta, dând substanþã
actului guvernamental,
aratã corect drumul pe
care se angajeazã efortul
constructiv al naþiunii.

 Paradoxurile politicii
economice genereazã
anomaliile economiei
naþionale:
 În România,
pierderea de produs
intern brut, din 1990
pânã în 2003, este de
peste 100 miliarde de
dolari;
 Pierderile din avuþia
naþionalã sunt de peste
110 miliarde de dolari.
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LICENÞA
la facultãþi ale
Universitãþii
Spiru Haret

UN EXAMEN AL ÎMPLINIRII BINEMERITATE
Aºteptat cu interes, cu legitimã emoþie de studenþi, de cei
care încheie un ciclu, studenþia, precum ºi de dascãlii care i-au
pregãtit pentru viitoarea carierã, acest moment de susþinere a
examenului de licenþã marcheazã pregnant, activitatea
instructiv-educativã desfãºuratã aici. Aceasta cu atât mai mult
cu cât acum, o datã cu acreditarea, Universitatea Spiru Haret
a dobândit ºi acest drept de a organiza, pentru prima datã,
susþinerea examenului de licenþã la facultãþile, evident, ºi ele
acreditate - Facultatea de Drept, Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine, Facultatea de Management Financiar Contabil, Facultatea de Filosofie-Jurnalism, Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport  demers care onoreazã, dar ºi obligã.
Un argument în plus pentru pregãtirea exigentã, în cele mai
mici detalii, a examenului de licenþã, sprijinul acordat
studenþilor de coordonatorii de lucrãri nuanþându-se,

diversificându-se, cãpãtând asemenea forme ºi modalitãþi, încât
activitatea consacratã trecerii cu succes a acestui prag sã se
constituie în ceea ce ar putea însemna o certã confirmare a
competenþei ºi profesionismului. Aceastã etapã îl ajutã pe student
sã perceapã mai bine ºi sã intre mai din vreme în ambianþa
impusã de importanþa acestui examen, sã abordeze cu mai
mult curaj, cu pertinenþã aspectele cuprinse în lucrarea de
licenþã, sã dobândeascã mai multã încredere în forþele proprii,
ºansa de a deveni licenþiat chiar în facultatea în care s-a format
constituind nu numai un titlu de mândrie, ci ºi un prilej de
maturã angajare într-o competiþie cu sine, în primul rând.
Ce semnificaþii sunt atribuite primului examen de licenþã,
cum a fost organizatã susþinerea acestui examen, ce forme ºi
modalitãþi s-au folosit  iatã întrebãrile pe care le-am adresat
unor cadre didactice. Publicãm mai jos, rãspunsurile primite.

Va fi un succes întemeiat
pe buna pregãtire de pânã acum
Prof. univ. dr. Domnica ªERBAN,
decanul Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine
O datã cu aceastã primã licenþã conceputã exact
de cei care au creat planul de învãþãmânt ºi
programele disciplinelor studiate de-a lungul celor
patru ani la cele douã specializãri, intrãm, în fine, în
normalitate. Iatã de ce aceastã premierã a fost
aºteptatã cu nerãbdare deopotrivã de corpul nostru
profesoral ºi de studenþii noºtri, iar conceperea
tematicilor ºi a modului de desfãºurare a fost un
prilej de a ne manifesta creativitatea, încadrândune însã în constrângerile impuse de cadrul legal.
Am plecat de la ideea emanatã din chiar
documentele MEC, de a nu face din acest examen
o repetare mecanicã a materiei asimilate ºi evaluate
de-a lungul celor opt semestre. Tematicile sunt
structurate pe module care cuprind o problematicã
derivând din ambele sub-domenii, pe de o parte, cel
al limbii contemporane, pe de alta cel, al literaturii
strãine studiate, aceasta aplicându-se la ambele
specializãri (A ºi B). Structura modularã, cuplatã
cu libertatea absolvenþilor de a opta pentru o
combinaþie de module este practicatã de cele mai
multe facultãþi analoge din România. Nota
distinctivã proprie formulei noastre este organizarea
internã, schema combinatorie pe care se bazeazã
modulele. S-a urmãrit corelarea problemelor de
gramaticã cu cele de semanticã sau pragmaticã, iar
la literaturã s-a introdus ca probã centralã analiza
unui text la prima vedere. Toate modulele conþin
proba de curs practic, menitã sã evalueze
cunoºtinþele de limbã. Observaþi, deci, cã modulele
îmbinã verificarea cunoºtinþelor teoretice cu
evaluarea competenþei aplicative. Nu va fi un
examen uºor, dupã cum vã puteþi da seama. Va fi un
examen complex ºi de un grad de dificultate
accentuat pentru cei care sunt la limita mediocritãþii,
mai ales pentru cei care se bazeazã pe memorarea
mecanicã a informaþiei. O asemenea încercare
angajând multiplele planuri ale studiului filologic
se va transforma, sper, într-un stimulent pentru
studenþii noºtri, începând cu primele zile ale anului
I de studiu. M-am referit pânã acum doar la
semnificaþia de ansamblu a examenului, punând
accentul pe proba scrisã.
O primã etapã a fost dedicatã, dupã cum reiese
din cele expuse, însãºi conceperii tematicilor la
diferitele limbi ºi literaturi strãine studiate. S-au fãcut
numeroase propuneri, s-au discutat câteva variante,
s-a ajuns la o formulã cvasi-stabilã, care a fost, la
rândul ei, rediscutatã, atât la nivelul Consiliului
profesoral al facultãþii, cât ºi la cel al catedrelor ºi
colectivelor care le alcãtuiesc. Prin negocieri repetate
s-a ajuns la un model echilibrat care ne satisface.
Aºteptãm acum feed-back-ul studenþilor care ar mai
putea impune mici corective. Suntem gata sã le
aplicãm, dacã sunt raþionale.
Având în vedere cã aceastã primã licenþã
organizatã în cadrul facultãþii noastre va avea
loc în sesiunea din iulie a.c., conducerea
facultãþii a stabilit o structurã a anului de
învãþãmânt distinctã pentru anul al IV-lea, care
sã asigure intervalele necesare unei bune pregãtiri.
Am integrat în aceastã structurã ºi o sãptãmânã
de cursuri de sintezã pentru pregãtirea
absolvenþilor, în vederea obþinerii unor rezultate
cât mai bune la examenul de licenþã.
O altã componentã a pregãtirii pentru acest
examen a fost etapa stabilirii temelor pentru
lucrarea de diplomã, fie pe baza propunerilor
fãcute de cadrele didactice, fie prin negocierea
unor teme sugerate de cãtre studenþi. Am cãutat
sã urgentãm decizia studenþilor, politicã
aplicatã ºi în anii anteriori, astfel încât
documentarea pentru lucrare ºi chiar elaborarea
capitolelor introductive sã se facã din primul
semestru, iar restul lucrãrii sã poatã fi realizat
pânã în aprilie. Periodic, am fãcut sondaje
pentru a constata dacã lucrurile au demarat în
bune condiþiuni. Discuþiile despre diplome

s-au fãcut cu precãdere în cadrul cursurilor
opþionale, alese de studenþi tocmai pentru
aprofundarea problematicii lucrãrii. Aº mai
adãuga integrarea pregãtirii pentru proba de curs
practic în tematica ºi aplicaþiile fãcute în cadrul
seminariilor de curs practic. S-a pus un mare
accent pe traducerea din ºi în limba strãinã,
deoarece proba de la licenþã se axeazã pe acest
tip de exerciþiu. Totodatã, s-au recapitulat
principalele probleme de gramaticã practicã, cu
accent pe morfologia ºi sintaxa verbului.
Seminariile de literaturã au prilejuit elaborarea
de eseuri ºi de analize de text literar, în scopul
consolidãrii deprinderilor de redactare de text
necesare atât pentru proba scrisã, cât ºi pentru
realizarea lucrãrii de diplomã. În cadrul cursului
de stilisticã s-a insistat asupra convenþiilor ce
guverneazã discursul academic, indispensabile
producerii textului lucrãrii ºi susþinerii orale a
acestuia. S-a mers deci pe exploatarea la
maximum a activitãþilor didactice, în vederea
unei pregãtiri intensive.
Un alt aspect care ne preocupã este
asigurarea materialelor didactice necesare
pregãtirii. Acolo unde fondul bibliotecii nu este
acoperitor, am decis sã multiplicãm segmentele
de materie cuprinse în bibliografii. Colectivele
de limbã ale catedrelor de englezã ºi francezã

lucreazã, de asemenea, la o serie de culegeri pe
probleme de morfologie, sintaxã, semanticã ºi
pragmaticã axate pe tematica licenþei.
Vã mãrturisesc cã n-am avut nici o clipã
sentimentul pe care-l dã lipsa de experienþã care,
în realitate, este doar o aparenþã. ªi voi încerca sã
demonstrez acest lucru pentru fiecare din factorii
implicaþi. Astfel, profesorii seniori din
departamentele noastre au conceput ºi participat
efectiv de-a lungul anilor la numeroase examene
de licenþã din diferite instituþii de învãþãmânt
superior. Ei au valorificat cu plãcere, aº spune,
experienþele anterioare, cãutând sã înnoiascã ºi
sã eficientizeze formulele clasice. Aceleaºi cadre
didactice, profesori ºi conferenþiari, care au
coordonat procesul de stabilire a tematicii vor fi
ºi cei care vor forma comisiile de examinare.
Colegii noºtri mai tineri au proaspãtã în memorie
experienþa nu numai a examenului de licenþã, pe
care, în parantezã fie spus, l-au luat cu brio,
dar ºi a susþinerii disertaþiei la masterat, sau a
examenelor parþiale de doctorat.
Aºadar, scenariul unui examen final este
parte a fondului cognitiv de care dispun absolut
toate cadrele didactice. Noutatea ºi nu lipsa de
experienþã, faptul cã am putut sã ne manifestãm
creativitatea în domeniul evaluãrii,
împrospãtând sau chiar înlocuind niºte tipare
rigide ºi cliºate, iatã dominanta preocupãrilor
noastre ºi, sperãm, garanþia succesului nu numai
la primul examen din iulie, dar ºi la cele din
anii urmãtori. Nu avem senzaþia unor cãutãri care
implicã incertitudini ºi riscuri. Dimpotrivã,
aºteptãm cu nerãbdare sã ne punem în practicã
ipoteza proprie, scontând, repet, pe o reuºitã care
sã-i mulþumeascã pe partenerii noºtri, studenþii
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine.

Cadru optim pentru un examen hotãrâtor
Prof. univ. dr. Gheorghe DIACONESCU,
decanul Facultãþii de Drept
Existenþa înseamnã neliniºti ºi speranþe.
Oamenii, societatea, timpurile ni le întreþin
ºi ni le înmulþesc.
Nedesãvârºirile ne fac sã sperãm într-o
viitoare desãvârºire.
Nedreptãþile ne fac sã sperãm în dreptate.
Toþi simþim cã avem nevoie de dreptate, cã
avem dreptul la ea.
Cã e esenþa omului dotat cu raþiune ºi simþ
moral.
Avem în noi înºine o instanþã moralã,
conºtiinþa.
Juriºtii ºi instituþiile juridice încearcã sã
realizeze dreptatea.
În acest sens sunt factorii de bunã
funcþionare a lumii, instanþe de discernãmânt,
potrivit cu dreptatea.
Judecãtoria e una din cele mai importante
instituþii din lume.
Ea face sã funcþioneze dreptatea. Sã nu se
ajungã sã fie Homo homini lupus.
Judecata are ca termen asociat cuvântul
dreptate. Altfel n-ar fi judecatã, ar fi opresiune.
Juriºtilor, mai ales, li se cere discernãmânt
absolut, rãspundere moralã, un simþ superior
al dreptãþii.
Juristul este un termometru al unei vieþi
sociale demne, responsabile ºi drepte. Este un
paznic al legii, de fapt al liniºtii ºi siguranþei
vieþii fiecãruia ºi a întregii societãþi.
Aceasta a fost preocuparea permanentã a
Facultãþii de Drept a Universitãþii Spiru Haret
faþã de studenþii sãi, faþã de promoþiile care în
cursul acestei luni îºi vor susþine examenul de
licenþã, pentru cultivarea vocaþiei ºtiinþifice,
care are ca obiect cercetarea adevãrului.
Facultatea de Drept, în întreaga activitate
educativã a avut ca linie directoare menirea ei
de a cultiva vocaþia ºtiinþificã în rândul
studenþilor, de a realiza o sistematizare a

cunoºtinþelor, o aºezare a acestora în ordinea
generalitãþii lor, spre a le face cât mai
cuprinzãtoare.
Alãturi de studenþi, ne-am pregãtit ºi noi,
cadrele didactice, pentru acest important
examen care înseamnã prima promoþie de
licenþiaþi în drept ai Facultãþii de Drept a
Universitãþii Spiru Haret.
Ne-am luat toate mãsurile organizatorice 
consultaþii, întâlniri ale coordonatorilor cu
studenþii potenþiali candidaþi la examenul de
licenþã, încã în faza opþiunii pentru tema aleasã
din structura fixatã, teste º.a.  pentru ca în
perioada 15.02  03.03.2003 sã asigurãm un cadru
adecvat de susþinere a unui examen de o asemenea
importanþã, un mediu exigent ºi corectitudine
deplinã. De altfel, programul examenului de
licenþã a fost el însuºi riguros conceput:
15.02.2003 - proba scrisã; 25.02.2003 - afiºarea
rezultatelor; 26-02.2003 timp pentru depunerea
contestaþiilor; 28.02.2003 - afiºarea rezultatelor
în urma contestaþiilor; 1-2.03.2003 prezentarea lucrãrilor de diplomã; 03.03.2003
- afiºarea rezultatelor finale.
Având o comisie compusã din specialiºti
recunoscuþi pe plan intern ºi internaþional,
considerãm cã Facultatea de Drept a
Universitãþii Spiru Haret oferã cadru optim
pentru desfãºurarea examenului de licenþã în
sesiunea din februarie 2003 ºi avem încredere
în obþinerea unor rezultate pozitive.
Sunt convins cã pentru actualii absolvenþi,
examenul de licenþã este prima treaptã spre
înãlþare.
Pentru cã dacã vrem sã înþelegem cât mai adânc
fenomenul juridic, trebuie sã ne înãlþãm mereu.
Ei au sufletul suficient de înarmat pentru a
se înãlþa încã mai departe spre culmile gândirii,
spre a li se deschide un cerc larg, cu perspective
reînnoite, moderne de cunoºtinþe.
Tuturor, le doresc succes!

Avem toate motivele sã aºteptãm
cu optimism rezultatele licenþei
Prof. univ. dr. Ioan N. ROªCA,
decanul Facultãþii de Filosofie-Jurnalism
Dincolo de încãrcãtura emoþionalã aparte,
prima sesiune de susþinere a examenului de
licenþã organizatã în facultatea noastrã - 17
februarie a.c. - semnificã ºi efortul depus pe
parcursul anilor pentru acreditare, precum ºi
faptul cã, împreunã, profesori ºi studenþi au
realizat un nivel profesional calitativ optim.
Este într-adevãr un eveniment de prestigiu în
viaþa Universitãþii Spiru Haret, care
demonstreazã faptul cã facultatea noastrã a
dobândit competenþa ºi experienþa necesarã
pentru a stabili care dintre absolvenþii ei meritã
sã poarte titlul de licenþiat ºi sã aibã în viitor
toate drepturile unui specialist în domeniu.
Sub raport organizatoric, ne-am strãduit, în
primul rând, sã respectãm toate cerinþele de
ordin formal, dar ºi de conþinut, privind
stabilirea ºi anunþarea din timp a structurii
examenului de licenþã, modul de promovare a
probelor ºi a examenului în ansamblul sãu.
Astfel, fiind o facultate cu o specializare unicã,
dar complexã, am stabilit ca la proba scrisã
subiectele de cunoºtinþe fundamentale ºi cele
de specialitate sã fie atât din domeniul
filosofiei, cât ºi din cel jurnalistic, iar nota
finalã de promovare a probei scrise sã
reprezinte media aritmeticã a celor douã note
obþinute la cele douã domenii, cu condiþia ca
fiecare dintre acestea sã fie peste 5.
În acest fel, am respectat standardele
exigenþelor care funcþioneazã ºi în
învãþãmântul superior de stat, în cazul
specializãrii complexe.
În ceea ce priveºte tematica ºi bibliografia,
am avut în vedere compatibilizarea lor cu cele
existente la facultãþile de stat cu acelaºi profil,
desigur, cu adaptãrile de rigoare impuse de
planul nostru de învãþãmânt. Totodatã, am cerut
tuturor titularilor de discipline sã propunã o
listã care sã cuprindã minim 10 teme pentru
lucrãrile de diplomã.
În tot acest timp ne-am consultat ºi cu
studenþii care urmeazã sã susþinã examenul de

licenþã, iar în urma acestor întâlniri am
convenit, de pildã, ca durata examenului scris
sã fie de patru ore ºi nu de trei cât stabilisem
iniþial, unele îmbunãtãþiri fiind aduse ºi
tematicii ºi bibliografiei.
Desigur, dorim ca prima sesiune a
examenului de licenþã organizatã în facultate
sã se soldeze cu rezultate dintre cele mai bune.
În acest scop, am cerut candidaþilor la acest
examen sã elaboreze din timp lucrãrile de
diplomã, sã nu treneze sub nici un motiv
finalizarea lor, astfel încât, dacã este cazul, ele
sã poatã fi revãzute ºi îmbunãtãþite. Pe de altã
parte, am solicitat coordonatorilor sã
conlucreze sistematic, pe tot parcursul
elaborãrii lucrãrilor, cu studenþii înscriºi la
examenul de licenþã, oferindu-le un sprijin
efectiv în realizarea unor lucrãri valoroase, din
toate punctele de vedere  registru tematic,
conþinut, formã de redactare etc. -, precum ºi
informaþii ºi precizãri metodologice cu privire
la susþinerea propriu-zisã a probelor.
Ne-am gândit cã dupã depunerea lucrãrilor
de diplomã la secretariat ar fi util ca ºefii de
catedrã sã repartizeze lucrãrile de diplomã altor
cadre didactice decât coordonatorii pentru a se
realiza, pe lângã referate, ºi coreferate, deci sã
avem ºi alte puncte de vedere în evaluarea
lucrãrilor, a contribuþiei studenþilor la
aprofundarea unor aspecte, la abordarea unor
elemente sau faþete noi ale temei alese. Am
recurs la acest demers pentru a avea liniºtea ºi
certitudinea cã lucrãrile vor rãspunde tuturor
exigenþelor, evitând, pe cât posibil, orice marjã
de eroare, sau reducând-o cât mai mult.
Fãcând o primã evaluare a mãsurilor iniþiate,
am constatat ºi unele disfuncþii ºi de aceea pentru
sesiunea de susþinere a lucrãrilor de licenþã din
varã ne-am propus sã asigurãm potenþialilor
candidaþi o perioadã mai mare de timp pentru
munca de documentare ºi elaborare a lucrãrilor,
care ar trebui sã înceapã cel puþin cu un an
înainte de examen.

Un prag trecut cu bine
Prof. univ. dr. Septimiu Florian TODEA,
decanul Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
Începutul lunii februarie a.c. a constituit
pentru studenþii ºi cadrele didactice ale
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport un
moment important în viaþa lor universitarã,
mult aºteptat ºi care a constat în susþinerea
examenului de licenþã în cadrul facultãþii.
Pe baza legilor în vigoare ºi, în special, al
Ordinelor ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii care
reglementeazã cadrul general de organizare a
examenelor de finalizare a studiilor din
învãþãmântul superior, a examenelor de licenþã,
precum ºi în temeiul metodologiei de
monitorizare specialã a instituþiilor de
învãþãmânt superior acreditate, s-a desfãºurat în
zilele de 3-5 februarie a.c., prima sesiune a
examenului de licenþã care încheie astfel studiile
la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din
cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Perioada consacratã pregãtirii depãºirii
acestui concludent test a început încã din
primele zile ale anul IV, interesul studenþilor
de a se prezenta cât mai bine coincizând cu
dorinþa profesorilor noºtri de a se obþine
calificative cât mai relevante pentru calitatea
procesului de învãþãmânt. Aceasta cu atât mai
mult cu cât Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport este singura facultate privatã din þarã ºi
trebuia sã demonstreze competenþã ºi
profesionalism în aceastã competiþie de un fel
deosebit, în care am intrat o datã cu organizarea
primului examen de licenþã. Exigenþa sporitã
trebuia sã predomine în fiecare etapã de
pregãtire  de la stabilirea temelor lucrãrilor
de licenþã, a coordonatorilor lucrãrilor de
licenþã, a bibliografiei, precum ºi a modului în
care vor fi supravegheaþi ºi ajutaþi studenþii în
acest moment în care erau chemaþi sã dovedeascã vocaþia lor profesionalã, capacitatea de
sintezã ºi interpretare a temelor abordate.
La acest examen de licenþã au participat
absolvenþii Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
din promoþiile anterioare anului universitar
2002-2003, care nu au susþinut sau nu au
promovat acest examen care finalizeazã studiile.
Sesiunea recent organizatã a constat în
parcurgerea urmãtoarelor probe: prima a vizat
evaluarea cunoºtinþelor fundamentale ºi de

specialitate prin susþinerea unui examen scris
din tematica specificã aprobatã de Senatul
Universitãþii Spiru Haret, la propunerea
Consiliului facultãþii, ºi care a cuprins cunoºtinþe
fundamentale ºi de specialitate la Teoria ºi
metodica educaþiei fizice ºi Teoria ºi metodica
antrenamentului sportiv. Cea de a doua probã a
constat în prezentarea ºi susþinerea lucrãrii de
licenþã  probã oralã. Tematica examenului de
licenþã ºi bibliografia aferentã au fost stabilite în
conformitate cu planurile ºi programele de
învãþãmânt. Acestea a fost aduse la cunoºtinþa
candidaþilor, prin afiºare, cu 3 luni înainte de
susþinerea examenului de licenþã.
Pentru a participa la examenul de licenþã,
candidaþii au prezentat la înscriere, conform
Ordinului ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii un
Certificat de competenþã lingvisticã într-o
limbã de largã circulaþie internaþionalã, eliberat
de cãtre catedra de profil de la Facultatea Limbi
ºi Literaturi Strãine a Universitãþii Spiru Haret.
Comisia pentru examenul de licenþã a avut
în componenþa sa profesori universitari ºi
conferenþiari de la Facultatea de Educaþie Fizicã
ºi Sport a Universitãþii Spiru Haret, ca instituþie
de învãþãmânt organizatoare, ºi un cadru
didactic, desemnat de Academia Naþionalã de
Educaþie Fizicã ºi Sport, în persoana prof. univ.
dr. Corina Þifrea  Cancelar al Senatului
Academiei Naþionale de Educaþie Fizicã ºi Sport
din Bucureºti, care a avut ºi calitatea de
reprezentant al Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii, asigurându-se astfel ºi proporþia de
cel puþin o treime din membrii comisiei.
În urma desfãºurãrii celor douã probe ale
examenului de licenþã, putem aprecia, în final,
rezultatele bune obþinute ºi care au constat în
promovarea examenului de licenþã, prin
obþinerea notei de minim 6, în proporþie de
aproape 80% dintre cei care au susþinut acest
examen. Aceste rezultate sunt ºi o dovadã a
exigenþei sporite manifestate de cadrele
didactice ale Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi
Sport, care acordã o tot mai mare atenþie
creºterii calitãþii, performanþei actului
instructiv-educativ în pregãtirea studenþilor ca
viitori specialiºti în domeniul culturii fizice.

Atestat al calitãþii
Conf.univ.dr. Eugen GHIORGHIÞÃ,
prodecan al Facultãþii de
Management Financiar-Contabil
Consider cã a sublinia importanþa
acestui moment din viaþa noastrã
universitarã ar putea fi un truism.
Totuºi, nu exagerãm evidenþiind faptul
cã nu este vorba doar despre schimbarea
locului unde se desfãºoarã examenul de
licenþã, deºi el devine esenþial pentru
studenþi, ci el echivaleazã cu un atestat
al calitãþii, al condiþiilor oferite pentru
formarea
viitorilor
manageri,
economiºti, contabili.
Conºtienþi de acest adevãr, ºi mai ales
de realitatea cã porneam în organizarea ºi
pregãtirea susþinerii pentru prima datã a
examenului de licenþã în specializarea
management-contabil, în cadrul facultãþii,
fãrã o anume experienþã am întreprins
mãsuri pe mai multe planuri. Timpul a fost
mai generos în acest sens. Nu am fost puºi
în situaþia când licenþa se susþinea la alte
instituþii de învãþãmânt superior ºi de
fiecare datã trebuia sã asigurãm o
cunoaºtere ºi armonizare a exigenþelor de
aici, sã inventariem titluri noi de carte,
culegeri de teste-grilã, bibliografii,
elaborate aici, pentru a veni în sprijinul
studenþilor, unii uºor complexaþi, care nici
ei nu au mai fost nevoiþi sã se pregãteascã
sub imperiul incertitudinii. Este, trebuie sã
recunoaºtem, un câºtig de neignorat,
eliminându-se de la început o presiune
artificialã.
Conform programei analitice, s-au
organizat întâlniri cu cadrele didactice
consacrate disciplinelor cuprinse în
tematica examenului de licenþã, precum
ºi cu fiecare coordonator de lucrare. Era
absolut necesar sã ºtim exact ce opþiuni
au studenþii, viitori candidaþi la
examenul de licenþã, pentru a stabili
direcþiile în care sã acþionãm, forþele cele
mai avizate.
Consultaþiile nu au rãmas exclusiv
la latitudinea studenþilor sau a
coordonatorilor acestora, ci au fost
structurate succesiv, programate pe
toatã etapa de pregãtire ºi elaborare a
lucrãrii de licenþã. Demersul apreciat
mult de studenþii care se pregãteau
pentru licenþã a fost editarea unei
broºuri
cuprinzând
tematica,
bibliografia, precum ºi exerciþii testegrilã, de tipul celor care vor fi
prezentate la examenul propriu-zis.
Fireºte, existenþa unui asemenea reper
n-a eliminat necesitatea întâlnirilor
sistematice a coordonatorilor de licenþã
cu grupuri de studenþi, cu fiecare
candidat, pentru a-i îndruma, a le oferi
sprijin în a aprofundarea unor aspecte
sau în interpretarea altora. Ne-am
strãduit ca o asemenea comunicare sã
nu se transforme într-un scop în sine,
ci sã fie profitabilã pentru ambele pãrþi.
Nu am scãpat din vedere nici stabilirea
Comisiei de licenþã, respectând cu rigoare
reglementãrile în vigoare. Potrivit
Ordinului ministrului Educaþiei ºi
Cercetãrii privind metodologia de
monitorizare, din Comisie fac parte douã
cadre didactice de la altã facultate. Am luat
legãtura cu Universitatea din Craiova,
instituþie de învãþãmânt superior de stat ,
pentru a fixa cele douã cadre didactice care
urmau sã intre în componenþa Comisiei de
specialitate, în faþa cãreia studenþii de la
Facultatea de Management FinanciarContabil din Bucureºti a Universitãþii
Spiru Haret vor susþine examenul de
licenþã.

Paginã realizatã de
Adela DEAC
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Cunoaºte-te pe tine însuþi ºi învaþã sã trãieºti sãnãtos !
În emisiunile Televiziunii România de Mâine vei gãsi
informaþia, sfatul ºi încurajarea de care ai nevoie
Mari oameni de ºtiinþã, medici, sociologi, psihologi ºi alþi
specialiºti rãspund preocupãrilor ºi întrebãrilor tale

La tvRM, competenþa, ºtiinþa la zi, universul cunoaºterii sunt trãsãturi
definitorii ale emisiunilor, pentru cã tvRM este un post universitar.

Prin noi, facultatea la tine acasã !

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
17 februarie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept penal (2). Infracþiunile contra statului. Autor:
prof.univ.dr. Gheorghe Diaconescu
11:15 Economie politicã (24/1). Economia mondialã la început
de mileniu. Regionalism ºi globalizare în economia
mondialã. Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu
12:05 Bazele contabilitãþii (17). Contabilitatea trezoreriei.
Autor: prof.univ. Dobrin Marinicã
12:35 Bazele informaticii (4). Arhitectura calculatoarelor
electronice. Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº
13:10 Cercetãri de marketing (2). Sistemul informaþional de
marketing. Autor: Manuela Epure
13:40 Folclor muzical (3). Organologie popularã. Autor:
Otilia Pop Niculi
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 Filme documentare. Popas pe valea Luncãvãþului.
Tradiþii pãstoreºti
15:30 Program muzical
16:00 Film documentar. Cum sã începem o afacere? (9)
16:30 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu (r)
17:30 Orizonturi economice. Privatizarea în agriculturã.
Invitaþi: dr. Traian Lazãr, membru titular al Academiei
de ªtiinþe Agricole ºi Silvice, Mircea Toma. Realizator:
prof.univ.dr. Victor Axenciuc
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti: Fata cea isteaþã. Povestitor:
Dan Burghelea. Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Ora melomanului. Emisiune în direct realizatã de
Dumitru Cucu
20:30 Film documentar. Seara pe Marea Hebridelor
21:00 Fairplay. Talk-show în direct pe probleme de actualitate ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
22:30 Reþete pentru sãnãtate. Emisiune de Eugenia
Grosu Popescu (r)
23:30 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

MARÞI
18 februarie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept civil (10). Prescripþia extinctivã. Autor:
prof.univ.dr. Corneliu Turianu
10:35 Drept roman (22). Obligaþii. Autor: prof.univ.
ªtefan Cocoº
11:05 Drept constituþional (2). Evoluþia constituþionalã a
României dupã 23 August 1944. Autor: Gheorghe Uglean
12:05 Istoria statului ºi dreptului român (1). Obiectul,
importanþa ºi periodizarea istoriei dreptului românesc.
Autor: conf. univ.dr. Florin Negoiþã
12:40 Istorie socialã (5). Limbajul social  extinderea spaþiului
de cercetare. Autor: Florian Tãnãsescu
13:10 Istorie economicã a României (1/3). Instituþionalizarea
economiei de piaþã în România 1860  1914. Autor:
conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
13:50 Muzicã promo
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Film documentar. Australia - vacanþe
15:30 Program muzical
16:00 Club internaþional. Albania. (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: Toma vizitiul. Povestitor: Dan
Burghelea. Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Planeta Pãmânt. Patrimoniul cultural al umanitãþii:
Avila

20:30 Café concert cu Florin Dumitrache. Concert vocal 
instrumental cu Vasile Nãsturicã, Florentina Ciobanu,
Nunuþa Luþescu ºi Georgeta Tilã
21:30 Preluare Deutsche Welle
22:30 Dicþionar economic. Emisiune de conf. univ.dr.
Eugen Ghiorghiþã
23:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lect.univ.dr.
Valeriu Marinescu (r)
23:30 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

MIERCURI
19 februarie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept civil (anul III) (7). Contractul de donaþie. Autor:
prof.univ.dr. Corneliu Turianu
11:00 Istoria literaturii române (3). Introducere. Autor:
lector univ.dr. Luiza Marinescu
11:25 Limba românã (1/1). Foneticã ºi ortografie. Autor:
prof.univ.dr. Ion Toma
12:15 Istorie ºi civilizaþie francezã (4). Secolul XVII 
clasicismul. Autor: lector univ.drd. Liliana Repeþeanu
13:00 Istoria medie a românilor (4). Autohtoni ºi migratori.
Autor: Mihail M. Andreescu
13:30 Etnografie ºi folclor (1). Noþiuni introductive. Autor:
prof.univ.dr. Nicolae Constantinescu
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Film documentar. Patrimoniul cultural al umanitãþii:
Salamanca
15:30 Muzicã popularã
16:00 Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu: Tudor Panã
17:00 Atelier TV studenþesc. Magazin studenþesc.
Coordonator Eugenia Grosu Popescu
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti: Stan ºi fratele sãu. Povestitor:
Dan Burghelea. Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:00 Calitatea vieþii, emisiune în direct, realizatã de
prof.univ.dr. Mircea Bulgaru
21:00 Dialog juridic cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu
21:30 Film documentar. Palatul Buckingam
22:00 Preluare Deutsche Welle
23:00 Cântece de petrecere
00:00 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

JOI
20 februarie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Limba latinã (6). Declinarea a V-a. Comparaþia
adjectivelor. Autor: prof. univ.dr. Liviu Franga
10:35 Introducere în ºtiinþa politicii (8). Societatea naþionalã
ºi internaþionalã. Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
11:30 Teoria literaturii (8). Curente literare. Autor:
lector univ.dr. Valeriu Marinescu
11:55 Limba românã (5/1). Vocabularul limbii române 
probleme de corectitudine. Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
12:30 Biroticã (1). Prezentarea disciplinei. Asist. univ.
Mihai Gabriel
13:00 Lingvisticã generalã (1). Introducere. Autor:
prof.univ.dr. Zamfira Mihail
14:00 ªtiri, promo, muzicã
14:30 Filme documentare. Popas pe valea Luncavãþului (II)
Automobilele
15:30 Dincolo de arenã. Emisiune în direct de Mugur Popovici
16:30 Dialog juridic cu prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
17:00 Filme documentare. Cele mai frumoase grãdini din
lume Himerele
18:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu (r)
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti: Cumpãrã nimic. Povestitor:
Dan Burghelea. Realizator: Carmen Cintezã
19:30 Filme documentare. Contemporani în Bucureºti
Poeme transilvane

20:30

România în lume. Emisiune 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 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

VINERI
21 februarie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Introducere în mass  media (4) Structura sistemelor
mass  media. Autor: conf. univ.dr. Lucian Chiºu
10:30 Informaticã pentru sociologie  psihologie (4). Editare
Word. Autor: Cristian Pomohaci
11:05 Preistorie ºi arheologie (1). Introducere în preistorie.
Autor: Mioara Turcu
11:20 Geologie (5). Deformarea corpurilor geografice.
Autor: prof. Marin ªeclãman
11:55 Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie (1). Ancheta
pe bazã de chestionar. Autor: lector univ.drd.
Beatrice Manu
12:30 Psihologia educaþiei (10). Procesualitatea actului de
învãþare. Autor: lector univ.dr. Gabriela Cristea
13:05 Istoria evului mediu european (1). Evul mediu ºi
feudalismul. Autor: Ecaterina Lung
13:40 Istorie anticã universalã (3). Apariþia statelor orientale.
Autor: lector univ.dr. Rodica Ursu
14:00 ªtiri, muzicã, promo
14:30 Fairplay. Talk-show pe probleme de actualitate ale
sportului. Realizator: Mugur Popovici (r)
16:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
16:30 Knock  out. Lecþii de autoapãrare. Realizator:
Alexandru Gonci
17:00 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache (r)
17:30 Program muzical
17:45 Pe drumul destinului. Emisiune de Ioana Mandache
18:30 Actualitãþi, promo, muzicã
19:15 Cufãrul cu poveºti: Nerecunoscãtor e omul.
Povestitor: Dan Burghelea. Realizator: Carmen Cintezã
19:30 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 2003. Putinþa de a fi. (II) Invitat: Ioan
Varlam. Emisiune de Marian Oprea
22:00 În slujba adevãrului. Emisiune de conf.univ.dr.
Petre Buneci
23:00 Film documentar. Cum sã începem o afacere? (7)
23:30 Program muzical nocturn
02:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

SÂMBÃTÃ
22 februarie 2003
6:00

Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)

Opinia

naþionalã

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

8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00

13:30
14:30
16:00
17:00
17:30
18:30
19:00
19:30
21:00
22:00
22:30
00:00

Muzicã popularã
Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lect. univ.dr.
Valeriu Marinescu
Not yet but soon  emisiune de Doru Enache
Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
Cu
ºi despre muzicã. Emisiune de Mihai Darie
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)
Litera ºi spiritul legii. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
Meandrele administraþiei publice. Emisiune în direct
de George Nicolau
Lumea sporturilor. Infosport: cluburi, campionate,
competiþii. Emisiune de prof.univ.dr. Septimiu Todea
ºi Mugur Popovici
Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
Trãieºte  þi arta. Emisiune de Marina Roman Boiangiu
Actualitãþi
Program muzical
Varietãþi la tvRM. Emisiune de Dumitru Cucu
Laborator de creaþie. Emisiune de prof.univ.dr.
Ion Dodu Bãlan
Program muzical
Atelier studenþesc. Magazin studenþesc. Coordonator
Eugenia Grosu Popescu (r)
Program muzical nocturn

DUMINICÃ
23 februarie 2003
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 Auto  star. Emisiune de Gavrilã Inoan
10:30 Film documentar. Vacanþã în S.U.A
11:00 S.O.S inima. Emisiune de prof.univ.dr.doc. H.C.
Ioan Pop De Popa
12:00 Program muzical
12:30 Lumea în clipa 2003. Putinþa de a fi (II). Invitat:
Ioan Varlam. Emisiune de Marian Oprea (r)
13:30 Varietãþi la tvRM. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
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
de prof.univ.dr. Septimiu Todea ºi Mugur Popovici
17:00 Club internaþional. Pakistan. Emisiune de Ioana Nitobe
18:30 Actualitãþi
19:00 Maeºtri. Theodor Grigoriu. Emisiune de
Valeriu Râpeanu
20:00 Ora melomanului. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
21:00 Oameni care au fost: Tudor Vianu (II). Emisiune de
Corneliu Toader
22:00 Cântece populare
23:00 Program muzical nocturn
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Sesiunea
Academiei Române

ROMANITATEA
ORIENTALÃ

Deºi iniþiatã cam în pripã ºi cu unele lacune
în programul ei, recenta sesiune ºtiinþificã,
Romanitatea orientalã, organizatã de cãtre
Academia Românã, cu sprijinul Ministerului
Afacerilor Externe ºi al Universitãþii din
Bucureºti, are semnificaþia unei nobile restituþii.
În climatul atâtor opinii minimalizante, eronate
ºi chiar denigratoare la adresa originii ºi
caracterului românilor, când pânã ºi arta lui
Caragiale este fraudulos interpretatã, de cãtre
ai noºtri, ca un act de integralã autorecuzare
naþionalã, fãrã drept de apel în faþa istoriei, o
sesiune academicã având tema amintitã este
un semn al revigorãrii conºtiinþei noastre de
sine. Semnul mult aºteptat al curajului de a
sintetiza bogãþia ºi complexitatea istoriei noastre
în liniile ei esenþiale, definitorii, de a le evoca în
susþinerea, cu mai multã vigoare, a drepturilor
ºi virtuþilor noastre fundamentale ºi prevalente.
Este semnul benefic al depãºirii, cel puþin în
comunitatea noastrã academicã, a complexului
de marginalizare ºi de minoriat, din perspectiva
cãruia orice efort de creaþie ºi de autodepãºire
ar fi, aºa-zicând, inutil.
Evident, încã din vremea constituirii sale 
acum aproape 140 de ani  ºi pânã astãzi,
Academia Românã n-a încetat a fi simbolul
unitãþii spirituale a tuturor românilor, sub semnul
originii lor latine. Sub autoritatea Academiei
Române au fost iniþiate ºi înfãptuite lucrãri
fundamentale de filologie ºi de istorie, marcând
tot atâtea momente hotãrâtoare pentru
impunerea romanitãþii orientale în conºtiinþa
europeanã. Astãzi este aproape încheiat uriaºul
Dicþionar-tezaur al limbii române, iniþiat de
Bogdan Petriceicu Hasdeu în anul 1884. Alte
proiecte fundamentale, precum Dicþionarul
general al literaturii române, Micul dicþionar
academic, Dicþionarul etimologic al limbii
române, Tratatul de istoria românilor,
importantele Atlase lingvistice pe regiuni, cu
graiurile componente ale limbii române, amplele
dicþionare onomastice ºi toponimice sunt
preluate de la înaintaºi ºi înfãptuite treptat, în
pofida tuturor inerþiilor ºi greutãþilor specifice
actualei etape de tranziþie. Sã reþinem ºi faptul
cã, spre cinstea ei, Secþia de Filologie ºi
Literaturã a Academiei Române a intervenit
prompt ºi cu autoritatea prestigiului sãu
european când s-a pus problema, dincolo de
Prut, a aºa-zisei limbi moldoveneºti, proiecþie
a unei politici frauduloase ºi falimentare.
Toate acestea reprezintã argumente cã cel
mai prestigios for cultural ºi ºtiinþific al României
a fost principalul factor care a consacrat ºi a
apãrat românismul ca pe un spirit de sorginte
latinã, de sintezã ºi de unitate europeanã. Din
pãcate, asemenea proiecte au fost înfãptuite
cam pe tãcute, n-au fost suficient popularizate
ºi ecoul lor în conºtiinþa publicã nu s-a ridicat
întotdeauna la înãlþimea însemnãtãþii lor.
Academia Românã a fost uneori resimþitã ca o
enclavã. Tocmai în acest sens îi atribuim amintitei

sesiuni ºtiinþifice o semnificaþie resurecþionarã,
de nobilã restitutio in integrum. Actuala
conducere academicã redescoperã ºi
împrospãteazã menirea pe care iluºtrii sãi
întemeietori din Principate, din Transilvania,
Maramureº, Bucovina, Basarabia i-au atribuito Academiei Române, aceea de a premerge, de
a pregãti unitatea politicã a tuturor românilor
prin unitatea lor culturalã, întemeiatã în primul
rând pe originea ºi limba lor comunã.
Aceasta a fost ideea centralã din cuvântul
de deschidere a sesiunii ºtiinþifice, rostit de
Eugen Simion, preºedintele Academiei Române.
Dupã ce i-a salutat pe toþi cei prezenþi, între care
Mircea Geoanã, ministrul Afacerilor Externe,
membri ai Academiei, parlamentari, consilieri
prezidenþiali ºi guvernamentali, profesori
universitari, cercetãtori ºtiinþifici, ziariºti,
vorbitorul ºi-a exprimat satisfacþia participãrii la
o dezbatere ºtiinþificã pe tema Romanitãþii
orientale, dezbatere organizatã cu spijinul
Ministerului Afacerilor Externe ºi al Facultãþii
de Litere din Universitatea bucureºteanã.
Aceastã temã nu este nouã  a spus vorbitorul
, ea concretizeazã convingerea noastrã
strãveche cã de la Râm ne tragem. O regãsim
în însuºi numele nostru de români, în
convingerea tuturor cronicarilor noºtri, o
regãsim, tratatã sistematic, în textele ªcolii
Ardelene, o reîntâlnim, proaspãtã ºi puternicã,
în secolul al XIX-lea, cu accent în Revoluþia de
la 1848 ºi în anul 1859, când prima Unire a fost
înfãptuitã sub semnul acestei mari idei a latinitãþii
noastre. O regãsim apoi în creaþia tuturor marilor
scriitori, istorici, ideologi ºi în toate momentele
afirmãrii noastre naþionale. Ideea latinitãþii limbii
ºi culturii noastre este esenþialã pentru conºtiinþa
româneascã.
Ea se bazeazã pe cel puþin douã elemente 
a spus, în continuare, preºedintele Eugen
Simion. Mai întâi este vorba despre formarea
limbii române. Temã foarte importantã, prin
tratarea cãreia filologii ºi istoricii explicã modul
în care a fost posibil ca o populaþie de curând
romanizatã, dar pãrãsitã de autoritãþi, sã-ºi
pãstreze limba romanicã, nou formatã, în cursul
atâtor secole ºi al atâtor rãutãþi ale istoriei. Apoi
este ideea apartenenþei noastre la o familie
spiritualã  cea latinã  ºi la un mod specific de
a ne situa în lume. De aceastã idee se leagã
întreaga noastrã strategie politicã, ºi foarte
veche, ºi foarte actualã. Ministrul nostru al
Afacerilor Externe ºi istoricii participanþi la
aceastã sesiune ºtiinþificã vor vorbi pe larg
despre ea. Eu aº vrea sã spun câteva lucruri
vãzute ca om de litere. Am remarcat cã de
aceastã temã a originii noastre latine se leagã
atât un orgoliu, cum cã de la Râm ne tragem,
cât ºi un complex: complexul de frate al fratelui
risipitor. Fratele risipitor este cel care ne-a
pãrãsit o datã cu retragerea armatelor romane,
în anul 271 d.Ch. De atunci, fratele rãmas, fratele
cel bun, aºteaptã, de secole, ca fratele lui mai

România este un spaþiu al sintezelor care se centreazã în jurul ideii de latinitate.
Formarea ºi pãstrarea limbii române constituie cea mai de seamã creaþie din
spaþiul romanitãþii orientale. Menirea dintotdeauna a Academiei Române: a
pregãti unitatea politicã a tuturor românilor prin unitatea lor culturalã,
întemeiatã pe originea ºi limba lor latinã. De ideea apartenenþei la spiritualitatea
latinã se leagã întreaga noastrã strategie politicã, ºi foarte veche, ºi foarte actualã.
Europa se unificã ºi, pentru multe þãri din Rãsãrit, România devine Occidentul;
suntem astfel pe cale sã abandonãm eterna noastrã situaþie perifericã. Sã ne
promovãm interesele, ale noastre ºi ale comunitãþilor de români din jur.
Diplomaþia culturalã  un concept la ordinea zilei.
norocos sã se întoarcã. ªi nu s-a întors. Tot
aºteptând, fratele fratelui risipitor ºi norocos na stat degeaba, ci ºi-a creat o culturã, o
identitate. Sadoveanu are o carte splendidã,
Zodia Cancerului, în care Franþuzul, un trimis
al lui Ludovic al 14-lea spre Istambul, trece pe la
noi ºi descoperã o lume fabuloasã, o lume ca
un paradis, cu oameni care cunosc graiul
pãsãrilor, care se miºcã dupã semnele
cosmosului ºi vorbesc o limbã pe care el o
înþelege din când în când. Acesta este mitul,
mitul nostru esenþial care ne þine, ne dã
rezistenþã. Istoria este mai complexã ºi despre
ea vom vorbi pe larg în aceastã sesiune
ºtiinþificã. Populaþia romanizatã ºi pãrãsitã la
anul 271 d.Ch. n-a trãit singurã, a avut contacte,
a dãinuit într-un spaþiu de întâlnire a culturilor.
Noi suntem ortodocºi, ceilalþi latini sunt catolici.
Noi, tocmai ca latini ortodocºi, în
contact cu alte culturi, am oferit, uneori în
exces, valorile noastre. Ortodoxia nu
înseamnã închidere, ci tradiþie bizantinã,
un fenomen european foarte pregnant. Sã
nu ne plângem cã nu suntem catolici, ci
sã ne definim identitatea ca atare. Pentru
cã în componenþa noastrã intrã ºi rãdãcini
daco-getice, apoi influenþe din partea altor
popoare cu care am venit în contact.
Suntem o þarã cu interferenþe culturale, un
spaþiu al sintezelor care se centreazã în
jurul ideii de latinitate. Limba noastrã îºi
atestã multiplu originea ei latinã, este o
limbã foarte bogatã ºi foarte armonioasã,
o limbã de poezie, ceea ce explicã faptul
cã poezia este principala performanþã a
literaturii noastre.

A urmat salutul dlui Mircea Geoanã,
ministrul Afacerilor Externe, adresat sesiunii
academice. A fost, de fapt, o veritabilã
comunicare ºtiinþificã, axatã pe demersurile
politice, dar ºi culturale ale României, în etapa
actualã a integrãrii sale în unitatea europeanã,
unde românii îºi regãsesc fraþii întru latinitate ºi
acþioneazã împreunã cu ei, dupã un lung rãstimp
de izolare. Astãzi se petrece ceva fundamental
în existenþa României ºi a Europei, un fapt care
e capabil de o schimbare a întregii paradigme
istorice  a spus ministrul Afacerilor Externe.
Suntem pe cale sã abandonãm, cel puþin politic,
eterna noastrã situare la periferie, ca orientali,
latini, dar diferiþi de ceilalþi, ca având un acut
complex de marginalizare. Europa se unificã ºi,
pentru multe þãri din Rãsãrit, România a devenit
Occidentul. A venit, deci, clipa ca interesele
româneºti sã capete o altã pondere în Europa.
Sã învãþãm, ca naþiune europeanã, sã ne
promovãm interesele, ale noastre ºi ale
comunitãþilor de români din jurul nostru,
folosind instrumentele diplomatice ale Europei.
Prin noi, aceste comunitãþi îºi vor redobândi
drepturile fundamentale ºi mândria lor. De aceea,
susþinem demersul Republicii Moldova de
aderare la Uniunea Europeanã.
A venit timpul ca România sã joace un rol
politic semnificativ alãturi de celelalte þãri latine.
Putem îmbogãþi conceptul însuºi de latinitate,
graþie faptului cã periferiile pãstreazã mai bine
memoria centrului. Putem, aºadar, sã aducem
contribuþii inclusiv pentru mai buna cunoaºtere
a latinitãþii în genere. Desigur, Romanitatea nu
epuizeazã formula noastrã etnicã, dar ea este
esenþa noastrã ºi constituie un liant, o legãturã

profundã cu comunitatea occidentalã. E o
schimbare profundã pentru România. De aceea,
aºteptãm de la dezbaterea actualã o contribuþie,
pe mãsura acestui moment nemaiîntâlnit, la
îmbogãþirea conceptului de diplomaþie
culturalã. Inclusiv prin iniþiative culturale,
România este chematã sã înscrie o contribuþie
substanþialã în aceastã parte a Europei, pentru
cã nu suntem doar absorbanþi pasivi, ci creatori
de valori europene. Iar la împlinirea acestei
vocaþii, seminarul de azi poate fi un izvor de idei
proaspete pentru politica guvernamentalã  a
subliniat în încheiere ministrul Mircea Geoanã.
Apelurile ministrului român al Afacerilor
Externe, adresate Academiei Române ºi
cercetãtorilor sãi, ca ºi celor din universitãþi, au
impresionat asistenþa, motiv pentru care
preºedintele Eugen Simion a þinut sã facã unele
precizãri. El a amintit, mai întâi, o seamã de lucrãri
literare ºi ºtiinþifice, traduse în strãinãtate, prin
care Academia Românã desfãºoarã de multã
vreme o autenticã diplomaþie culturalã. Sprijinul
sporit, acordat în acest sens de ministere ºi de
alþi factori guvernamentali, ar putea intensifica
asemenea demersuri diplomatice, ca un impuls
cert pentru integrarea României în Uniunea
Europeanã. Care integrare, iatã, este stimulatã
inclusiv prin participarea Academiei Române la
unele proiecte ºtiinþifice comune cu occidentalii.
Rezultatele obþinute pânã acum de România sunt
excelente ºi tocmai aceastã realitate pledeazã în
favoarea susþinerii ºi extinderii unor asemenea
programe de colaborare. Academia Românã este
un punct de reper inclusiv pentru susþinerea
grupurilor de români din jurul graniþelor noastre.
Marile proiecte culturale de interes naþional, dar

ºi european, între care tratatele de istorie politicã
sau literarã, dicþionarele, atlasele º.c.l. sunt
elaborate cu participarea intelectualilor din toate
zonele românofone. Mai buna susþinere
financiarã a acestor proiecte, dintre care unele
staþioneazã din lipsã de fonduri, ar avea, de
asemenea, un impact pozitiv asupra diplomaþiei
noastre culturale. Ca ºi eventuala constituire,
sub autoritatea Academiei Române, a unui
Centru de identificare a numeroaselor
documente ºi a altor valori, definitorii pentru
cunoaºterea patrimoniului românesc, existente
astãzi în strãinãtate. Cu mijloacele proprii, nu
prea bogate financiar, noi am obþinut o seamã
de succese. Avem, deci, o experienþã care poate
fi mult amplificatã cu sprijinul ministerului pe
care-l conduceþi  a precizat preºedintele Eugen
Simion.
Au urmat apoi comunicãrile ºtiinþifice
înscrise în programul sesiunii Romanitatea
orientalã: academician Marius Sala  De la
latinã la românã, prof. univ. dr. Grigore Brâncuº
 Componenta substratului în structura
românei comune, prof.univ.dr. Liliana IonescuRuxãndoiu  Romanitatea orientalã în
lucrãrile recente ale unor specialiºti strãini,
prof.univ.dr. Alexandru Barnea  Monument ºi
spirit între Dunãrea de Jos, Roma ºi
Constantinopol, prof.univ.dr. Nicolae
Saramandu  Romanitatea rãsãriteanã, dr.
Cãtãlina Vãtãºescu  Elementul latin în
românã ºi albanezã, Neagu Djuvara  Care a
fost soarta istoricã a romanitãþii suddunãrene? Toate aceste comunicãri, de înaltã
þinutã ºtiinþificã, au fost apreciate cu îndelungi
aplauze. Dar ele nu aveau cum sã epuizeze
problematica mult mai vastã a Romanitãþii
orientale, în cuprinsul cãreia nu puþine cercetãri
româneºti sunt esenþiale ºi s-au concretizat în
lucrãri de referinþã pentru bibliografia de
specialitate. De aceea, credem cã ar fi binevenitã
iniþiativa, formulatã chiar în desfãºurarea
amintitei sesiuni academice, de a fi incluse toate
aceste comunicãri, împreunã cu altele
complementare, într-un volum reprezentativ
pentru stadiul actual al cercetãrilor româneºti
referitoare la Romanitatea orientalã. Prin
introducerea în acest volum ºi a unor lucrãri
complementare ar putea fi suplinitã ºi remarcata
carenþã organizatoricã a acestei sesiuni, anume
faptul cã aici n-a fost prezent nici un specialist
din Basarabia, care sã ateste, o datã mai mult,
caracterul unitar al limbii române vorbite de la
Tisa pânã la Nistru ºi chiar dincolo de acest
hotar convenþional al romanitãþii orientale. ªi
încã un fapt de observaþie curentã: cele mai
multe idei dezbãtute în aceastã sesiune
academicã s-au revendicat, implicit, ca fãcând
parte din fondul comun de culturã generalã al
fiecãrui intelectual român, indiferent de
specialitatea lui. Nu este oare firesc ºi necesar
ca ele sã-ºi gãseascã înfãþiºarea adecvatã în
manualele alternative de limba ºi literatura
românã ºi de istorie?
Dar pentru ca un asemenea demers sã fie
convingãtor ºi sã aibã succesul asigurat, ar fi
trebuit ca ºi conducerea Ministerului Educaþiei
sã fi participat la aceastã sesiune ºtiinþificã. Ceea
ce, din pãcate, n-a fost cazul. Dupã cum, tot din
pãcate, nu s-a semnalat prezenþa mai multor
membri ai Academiei Române, specialiºti nu
numai în filologie sau istorie, ci ºi în filosofie
sau în alte domenii nu numai umaniste.
Problemele fundamentale ale romanitãþii
orientale privesc pe toþi românii instruiþi, oricare
ar fi specialitatea lor profesionalã. Dupã cum
ideea latinitãþii culturii noastre este esenþialã
pentru întreaga conºtiinþã româneascã.
Dar asemenea mici scãpãri organizatorice
n-au afectat elevaþia ºi semnificaþia de început
de calendar, atribuite acestei manifestãri,
pentru caracterul viitoarelor sesiuni ºtiinþifice
ale Academiei Române.

Mihai IORDÃNESCU

Profesorii noºtri ºi cãrþile lor

Paºi spre o nouã istorie
Profesor universitar doctor Nicolae ISAR,
ISTORIA MODERNÃ A ROMÂNILOR
Edificarea statului naþional (1848-1866),
Editura Universitãþii Bucureºti, 2002
Lucrarea se înscrie în seria exegezelor
privind problematica edificãrii statului
român modern. Partea de început a lucrãrii
este o sintezã aducând la zi informaþia de
bazã în ce priveºte Unirea Principatelor,
organizarea ºi consolidarea tânãrului stat
naþional în rãstimpul domniei lui A.I.Cuza.
Destinatã cu deosebire studenþilor, partea a
doua a lucrãrii  mai amplã  se constituie
într-o culegere de izvoare semnificative,
unele puþin cunoscute, menite sã faciliteze
dezbaterile din seminarii, în general, sã
satisfacã interesul cititorilor pentru
istoriografie.
Autorul, cunoscut specialist în domeniul
istoriei moderne a românilor, este profesor
titular la Facultatea de Istorie a Universitãþii
din Bucureºti ºi la Facultatea de Istorie a
Universitãþii Spiru Haret.

În ultima perioadã, istoriografia românã
a început o campanie asiduã de cercetare,
documentare ºi mai ales de reinterpretare a
principalelor momente ale istoriei naþionale.
La peste zece ani de la revoluþie, aceastã
preocupare se impune tot mai mult în prim-planul
demersului istoric. Nenumãrate argumente stau
la baza acestei necesitãþi, în primul rând cerinþele
didactice crescute, apariþia în câmpul cercetãrii
a unor noi studii, culegeri de documente ºi
analize ce trebuiesc încorporate într-o sintezã
completã amplã, realizatã fãrã încrâncenãri
ideologice ºi comenzi, având un singur element
conducãtor, respectul faþã de adevãrul istoric.
Primul semnal în aceastã direcþie a provenit
chiar din sânul forului suprem al culturii
româneºti, Academia Românã, prin începutul
publicãrii primelor volume din istoria românilor.
În aceastã direcþie avem bucuria de a semnala
astãzi, apariþia unei încercãri parþiale de sintezã
a istoriei moderne a românilor în lucrarea
profesorului universitar doctor Nicolae Isar
Istoria modernã a Românilor. Edificarea
statului naþional (1848-1866). Autorul,
cunoscut cercetãtor al perioadei, este autor al
unor apreciate lucrãri privind imaginea societãþii
româneºti în Franþa, începuturile ºcolii
naþionale româneºti la Bucureºti ºi Iaºi, precum

ºi cu referire la receptarea în Principatele
Române a principiilor iluminismului. Având la
bazã o atât de bogatã experienþã, profesorul
Nicolae Isar a început încã din 2000 redactarea
unei atotcuprinzãtoare sinteze ce, începând cu
perioada premergãtoare Revoluþiei de la 1821,
urmeazã a se finaliza o datã cu apariþia
României Mari, în graniþele ei normale, de la
finele primului rãzboi mondial.
Ca atare, lucrarea apãrutã acum se
înscrie într-o succesiune ce urmeazã sã ne
actualizeze informaþia ºi imaginea asupra
unei perioade de maximã importanþã din
istoria românilor, perioadã în care se
constituie statul naþional, cultura naþionalã,
se pun bazele statului de drept ºi se înscrie
þara noastrã pe orbita diplomaticã
europeanã, pregãtindu-se efortul ce duce
România de la statul de provincie
privilegiatã a Imperiului Otoman, la
independenþã (1878) ºi apoi la visul de
veacuri al unitãþii desãvârºite. Secretul
acestei tranziþii, fãrã egal în istoria multor
popoare, se aflã tocmai în studiul acestei
perioade.
Prima lucrare Istoria Modernã a
Românilor (1774-1848), Editura Fundaþiei
România de Mâine, Bucureºti, 2001, se
concentra pe momentul trezirii naþiunii române
la o viaþã nouã sub impulsul revoluþiei
franceze ºi al naþionalismului de secol XIX,
precum ºi pe momentul de maximã importanþã
al intrãrii în viaþa politicã a generaþiei de la
1848, generaþie care, prin elanul ºi puterea sa
creatoare, va marca un nou început pentru
neamul românesc. Acum cea de a doua parte
a sintezei se concentreazã pe momentul
triumfului ideii naþionale româneºti, pe clipele
de victorie constituite de realizarea Unirii ºi
de marile reforme ale epocii Cuza. Lucrarea
are ca puncte forte: o analizã extrem de actualã
a momentului post 1848 ºi a consecinþelor
sale pentru dezvoltarea ulterioarã a naþiunii
române, apoi un capitol consistent axat pe
activitatea emigraþiei paºoptiste, dublat de

un studiu al revistelor ºi personalitãþilor
emigraþiei bine structurat.
La fel de importantã în economia lucrãrii
este analiza unei perioade dificile din istoria
Principatelor ºi anume perioada care
urmeazã Convenþiei de la Balta Liman, prin
care unilateral ºi fãrã consultarea
Principatelor, Rusia ºi Imperiul Otoman îºi
arogã prerogative fãrã egal, ocupã militar
teritoriul românesc ºi încearcã sã
permanentizeze o atare stare de fapt.
Acest moment extrem de tensionat ºi
bine surprins în lucrare va fi depãºit numai
datoritã talentului diplomatic al celor doi
domni ai perioadei: Barbu ªtirbei în Þara
Româneascã ºi Grigore Alexandru Ghica în
Moldova.
Realizarea operei politice a celor doi
domnitori conform cu izvoarele ºi noile
cercetãri este un alt element ce deosebeºte
lucrarea de predecesoarele ei. Un capitol
fundamental este ºi acela privind lupta
pentru unire în diplomaþia europeanã în
strânsã corelaþie cu lupta internã din cadrul
Divanelor ad-hoc ºi cu realizarea dublei
alegeri a lui Alexandru I. Cuza ca domnitor al
celor douã principate, moment considerat
de autor drept o pildã de exemplarã
solidaritate naþionalã, de mare rãsunet în þarã
ºi strãinãtate. Capitolul al II-lea al lucrãrii
se concentreazã pe o perioadã nu mai puþin
importantã de istorie ºi anume aceea a

domniei lui Alexandru I. Cuza ºi a marilor
sale reforme. Realizãrile acestei perioade sunt
ºi ele vitale pentru mersul înainte al tânãrului
stat. Începând cu recunoaºterea dublei uniri,
continuând cu unificarea armatei,
administraþiei ºi cu constituirea primului
guvern unificat condus de controversatul
lider conservator Barbu Catargiu. Din lucrare
se desprinde o nedisimulatã apreciere a
autorului faþã de rolul istoric al lui Mihail
Kogãlniceanu ºi a contribuþiei sale la
realizarea secularizãrii averilor mânãstireºti
ºi apoi în ducerea la bun sfârºit a loviturii de
stat din 2 mai 1864 ºi a reformei agrare.
Accentul pus de autor pe analizarea acestei
perioade ne apare justificat de realizãrile
dense, de faptul cã acum se pun bazele
statului român de pânã la primul rãzboi
mondial.
Suntem fãrã îndoialã în faþa unei lucrãri de
real interes ºi mai ales extrem de necesare care
înmãnunchiazã în ea un efort de o viaþã al unui
reputat specialist, dedicat studiului, arhivist
pasionat, cercetãtor prin lucrãri vechi cãrora le
redã viaþã, un om al cãrþilor, de o energie care
poate fi cel mai bine ilustratã prin cercetarea
bibliografiei abundente, selectate ºi stãpânite
perfect în realizarea acestei lucrãri ºi care se
constituie într-un ghid nepreþuit pentru toþi aceia
care doresc un ghid complet ºi adnotat prin
labirintul istoriografiei privind perioada modernã.
Nu se poate încheia aceastã analizã fãrã a
evidenþia o altã particularitate a lucrãrii ºi anume
acompanierea ei cu o suitã de documente rare,
unele de-a dreptul dificil de gãsit, dar care toate
au darul de a arunca o luminã ineditã asupra
marilor evenimente ºi personalitãþi ale perioadei.
Deºi autorul ºi-a considerat în mod
modest lucrarea ca o operã cu scop prioritar
didactic, trebuie sã recunoaºtem cã ne aflãm
în faþa unei lucrãri care înseamnã mult mai
mult decât o introducere în domeniu.
Este o lucrare care corespunde unor exigenþe
ºtiinþifice ºi care mai ales rãspunde unei comenzi
sociale care se face tot mai mult simþitã ºi anume
nevoia de sinteze care, înglobând tot ceea ce
înseamnã o nouã cercetare, sã permitã trecerea
la un nou nivel în activitatea ºtiinþificã.
Lucrarea domnului prof. univ. dr. Nicolae
Isar este una din cercetãrile serioase care
respectã nu doar ºtiinþa istoriei, dar ºi
principiul ei de bazã, sã lumineze destinul
unui popor ºi marile sale figuri ºi mai ales sã
fie îndrumãtoarea vieþii.

Lector univ.dr. Anton CARAGEA

Cartea universitarã la Editura
Fundaþiei România de Mâine

Constantin Cuciuc
SOCIOLOGIA RELIGIILOR
Lucrarea realizeazã o sintezã a principalelor
probleme abordate în literatura de specialitate,
dar mai ales reprezintã un îndemn pentru
stimularea preocupãrilor în acest domeniu.
Autorul propune atenþiei cititorilor câteva
probleme care apar frecvent în preocupãrile actuale
ale sociologiei religiilor. El subliniazã cã modalitãþile
de abordare a vieþii religioase pot fi grupate astfel:
trãirea experienþei sacrului (de cãtre credincioºi, prin
credinþã, practici º.a.) ºi cunoaºterea acestei
experienþe (de cãtre disciplinele religioase, inclusiv
prin mijloacele propuse de psihologia ºi sociologia
religiei).
Conþinutul vieþii religioase este prezentat
în carte ca fenomen social, iar în cadrul
acestuia sunt abordate comunitãþile religioase.
Religia este studiatã ca o dimensiune a întregii
societãþi (populaþia credincioasã ºi
necredincioasã), sub câteva aspecte: sacrul (ca
esenþã a vieþii religioase), religia ºi religiozitatea
(ca modalitãþi de relaþii ale profanului cu lumea
sacrului), moduri de reprezentare ºi organizare
a vieþii religioase. Comunitãþile religioase sunt
abordate prin prisma specificului lor, a relaþiilor
religioase, structurii ºi conducãtorilor acestor
comunitãþi º.a.

Anca-Luiza Stãnilã, Mihai Parichi
SOLURILE ROMÂNIEI
Cursul universitar cuprinde o analizã temeinicã
a diversitãþii tipurilor de sol din România, de la cele
mai fertile pânã la cele mai sãrace în elemente nutritive.
Dupã cum aratã autorii, cercetãrile sistematice
asupra solurilor din þara noastrã au început în primul
deceniu al secolului XX, anterior existând doar unele
demersuri sporadice. Lucrarea prezintã factorii de
formare a solului  relieful, clima, vegetaþia ºi fauna,
materialul parental (roca mamã), apa freaticã ºi
stagnantã, timpul, activitatea omului, cât ºi influenþa
lor asupra înveliºului de sol.
Partea cea mai amplã a cãrþii este consacratã
caracterizãrii principalelor soluri din România.
Menþionãm denumirile diviziunilor mari, care, la
rândul lor, au subdiviziuni: molisolurile,
argiluvisolurile, cambisolurile, spodosolurile,
umbrisolurile, solurile hidromorfe, solurile
halomorfe, vertisolurile, solurile neevoluate,
trunchiate sau desfundate, solurile organice.
În ultima parte a cursului sunt prezentate
modificãrile anumitor însuºiri ale solului sub
influenþa unor acþiuni ale omului (lucrãri agricole,
irigaþii, folosirea pesticidelor, îngrãºãmintelor
etc.) ºi ca urmare a efectelor poluãrii.

