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4.000 lei

naþionalã

Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

Sculptorul Ion IRIMESCU

sãrbãtorit la Academia Românã
Maestrul Ion Irimescu a împlinit
venerabila vârstã de 100 de ani.
Sãrbãtorirea sa a avut loc la Academia
Românã, care a organizat, cu acest prilej,
în ziua de 27 februarie, sesiunea omagialã
Centenar Ion Irimescu.
În acest cadru, preºedintele României,
Ion Iliescu, a acordat marelui sculptor
Ordinul Serviciul Credincios,
în Grad de Cruce Mare.
În alocuþiunea rostitã, Ion Irimescu ºi-a
exprimat speranþa ca peste cinci ani, cu
ajutorul lui Dumnezeu, sã ne întâlnim din
nou aici, mãrturisind:
ªi dacã viaþa mea nu s-a scurs în zadar, dacã
am reuºit sã realizez ceva, sunt mulþumit.

Arta dumneavoastrã, superbã izbândã a creativitãþii naþionale, ne dã
cheia acelui specific naþional care nu-ºi dobândeºte reala valoare
ºi funcþionalitate decât raportat la aspiraþiile universale. Opera
dumneavoastrã, în care aþi insuflat pietrei ºi bronzului atâta viaþã ºi
expresivitate, îºi pãstreazã intactã actualitatea ºi tinereþea,
rãsplãtindu-vã, din plin, gândul ºi simþãmântul investite fãrã odihnã
ºi fãrã cruþare de sine.

Ion ILIESCU
Preºedintele României
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FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
a acordat burse de merit, în valoare totalã
de 2.000.000.000 lei,
studenþilor Universitãþii Spiru Haret
care au obþinut rezultate deosebite
în pregãtirea profesionalã

Fundaþia România de Mâine a acordat, din fonduri proprii,
2.000.000.000 de lei, pentru burse de merit, studenþilor Universitãþii
Spiru Haret cu rezultate deosebite în pregãtirea profesionalã.
Au fost acordate 249 burse de merit pentru studenþii Universitãþii
Spiru Haret, care s-au distins, prin rezultatele obþinute la învãþãturã, în
anul universitar 2001-2002.
Potrivit prevederilor Regulamentului de acordare a burselor
studenþeºti de merit, cuantumul acestora este diferenþiat în funcþie de
mediile obþinute în anul universitar anterior.
Au fost acordate douã categorii de burse de merit:
1. burse de merit, categoriaA, pentru studenþii cu medii cuprinse între 10 ºi 9,50;
2. burse de merit, categoria B, pentru studenþii cu medii cuprinse între 9,49 ºi 9.
Totodatã, studenþilor bursieri le-au fost atribuite
Diplome pentru Burse de Merit.
Publicãm în paginele 3 ºi 8 lista studenþilor care au primit
burse de merit.

SONDAJ DE OPINIE

efectuat de Institutul de Sociologie ºi Opinie Publicã
al Fundaþiei România de Mâine
17  21 februarie 2003
Institutul de Sociologie ºi Opinie Publicã (ISOP), din cadrul Fundaþiei România de Mâine, a realizat,
în perioada 17  21 februarie 2003, un sondaj de opinie în patru judeþe: Alba, Bacãu, Ialomiþa ºi Mehedinþi.
La efectuarea sondajului au participat cadre didactice ºi studenþi de la Facultatea de
Sociologie-Psihologie.
Cercetarea s-a realizat pe un eºantion reprezentativ pentru cele 4 judeþe, de 1091 de subiecþi,
marja de eroare fiind de ± 3%.

Certitudini
ºi
incertitudini
Actualitatea

internaþionalã în sondajul ISOP ºi în altele
Prof.univ.dr. Nicolae RADU
Lector
univ.drd. Cristian POMOHACI
ne pune pe
Preluarea modei sondajului de interesaþi de ceea ce se întâmplã în
gânduri
opinie dupã decembrie 1989 a luat prin þarã, nici de partidul cu care vor vota.
surprindere gândirea politicã ºi Sigur pãrea doar faptul cã nu vor vota
Rãzboiul
pare
inevitabil
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CERCETAREA ªTIINÞIFICÃ DIN AGRICULTURÃ

POATE FI UN ATU STRATEGIC PENTRU INTEGRAREA NOASTRÃ EUROPEANÃ
Convorbire cu prof. univ. dr. doc. Cristian HERA,
preºedintele Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice Gh. Ionescu-ªiºeºti,
membru corespondent al Academiei Române,
preºedintele Centrului ªtiinþific Internaþional pentru Îngrãºãminte (CIEC)

 Domnule preºedinte, de-a
lungul mai multor ani, nu numai la
noi, ci ºi pe plan mondial, s-a vorbit
ºi se
vorbeºte intens despre
revoluþia ºtiinþificã ºi tehnicã ce
intrã, ca principalã trãsãturã, în
configuraþia lumii contemporane;
s-a vorbit adesea ºi despre noua
revoluþie agrarã, despre prioritatea
experimentului din laborator, despre
statutul cercetãtorului ºi despre alte
asemenea. De pe urma tuturor
acestor impulsuri (sau poate chiar
frâne în cazul unor exagerãri), cum
se prezintã cercetarea ºtiinþificã din
agricultura româneascã la 75 de ani
de la înfiinþarea Institutului de

Cercetãri Agronomice al României
(ICAR), strãmoºul Academiei pe
care o conduceþi acum?
 În primul rând, vreau sã vã
mulþumesc pentru posibilitatea ce mi-o
oferiþi de a relata câteva gânduri
referitoare la starea cercetãrii ºtiinþifice
de astãzi ºi de perspectivã. De la bun
început trebuie sã vã spun cã, timp de
12 ani dupã 1990, cercetarea ºtiinþificã
din agriculturã s-a tot aflat în curs de
reorganizare, pentru cã nu a existat o
legislaþie dupã care sã se conducã ºi sãºi desfãºoare activitatea. ªi iatã cã, spre
bucuria noastrã, în anul 2002, la 29 mai,
a fost promulgatã Legea privind
organizarea activitãþii de cercetare a
institutelor ºi staþiunilor de cercetãri
agricole ºi a Academiei de ªtiinþe Agricole
ºi Silvice (ASAS),care constituie, de
fapt, baza reorganizãrii cercetãrii
ºtiinþifice. Aceastã lege, 290/2002, este
o lege care a dat un suflu de speranþe
tuturor cercetãrilor. Dupã apariþia acestei
legi s-a pornit procesul de reorganizare
dar, în noua conjuncturã de aderare a
României la UE, trebuie sã gândim aceastã
reorganizare a cercetãrii ºtiinþifice în
contextul parametrilor ºi standardelor
Uniunii Europene.
 Concret, cum se înfãþiºeazã
cercetarea agricolã astãzi, comparativ
cu anul 1990?
 Dacã în anul 1990, reþeaua ASAS
era formatã din 121 unitãþi de cercetare,
institute ºi staþiuni de cercetãri agricole,
cu o suprafaþã totalã de 151.000 ha ºi

cu un numãr de 2050 cercetãtori
ºtiinþifici, în anul 2002, la apariþia legii,
numãrul unitãþilor de cercetare era de
98, iar suprafaþa care se afla în
administrarea unitãþilor de cercetare a
scãzut ºi ea la 81.000 hectare. Foarte
important de menþionat este ºi faptul cã
numãrul cercetãtorilor s-a redus mai
mult de jumãtate, de la 2050 în anul
1990 la 970 astãzi. Desigur, aceste
reduceri au fost conjuncturale,
determinate ºi de faptul cã unele unitãþi
de cercetare s-au transformat în
societãþi comerciale. Dar cel mai
important, dupã pãrerea mea, a fost
faptul cã fondurile alocate cercetãrii
ºtiinþifice prin bugetul statului s-au redus
de la echivalentul celor 30 milioane
dolari, la nivelul anului 1990, la 4,3
milioane de dolari la nivelul anului 2002.
Ceea ce înseamnã o reducere de circa
7 ori a fondurilor alocate cercetãrii. Aº
mai adãuga ºi faptul cã baza tehnicomaterialã a unitãþilor de cercetare
agricolã a fost decapitalizatã pe
parcursul acestei perioade, iar pe de altã
parte, nu s-au mai fãcut investiþii pentru
dotarea cu aparaturã ºi utilaje de
laborator. Dotarea existentã, se înþelege,
a îmbãtrânit din toate punctele de
vedere, mai ales din cel al
performanþelor, ºi n-a mai fost
competitivã în raport cu aparatura ºi
utilajele existente la nivelul institutelor
pe plan mondial. Pentru acest motiv, în
strânsã colaborare cu Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor

(MAAP) ºi cu Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii (MEC), am procedat la
organizarea activitãþii de cercetare dupã
noile principii.
 Actuala tranziþie insistã asupra
necesitãþii ca reorganizarea fiecãrui
domeniu de activitate sã se facã dupã
modele occidentale, uneori printr-o
copiere mecanicã a acestora; dacã în
domeniul cãilor de comunicaþie, al
electronicii, al altor sectoare
preponderent
tehnice,
aceastã
transmutare poate fi binevenitã prin
caracterul ei de sincronizare, mã întreb
 ºi vã întreb  cum este mai bine sã
procedãm în domeniul cercetãrii agricole?
Nu include ea ºi un anume specific, mai
puþin compatibil copierilor mecanice?
 Sigur cã noi trebuie sã þinem seama de
experienþa obþinutã în þãrile UE, dar nu
trebuie sã fim absorbanþi direcþi ai tuturor
modurilor ºi felurilor de organizare a
cercetãrii din aceste þãri, ci sã ne adaptãm
condiþiilor concrete, existente acum în
cercetarea ºtiinþificã din agricultura
României, ºi cerinþelor MAAP faþã de
cercetare, pentru a putea rãspunde nevoilor
majore de revitalizare a cercetãrii agricole
româneºti. Menþionez ºi faptul cã, dacã
vorbim despre o strategie a activitãþii de
cercetare ºtiinþificã în Uniunea Europeanã,
trebuie sã amintim cã în fiecare þarã a UE,
cercetarea ºtiinþificã este organizatã diferit.
În Marea Britanie, de exemplu, cercetarea
ºtiinþificã este organizatã într-un fel în
Anglia ºi în alt fel în Scoþia. Iatã de ce cred
cã în acest proces de reorganizare ºi
revitalizare a activitãþii de cercetare ºtiinþificã,
trebuie sã þinem seama în mod sistematic
de specificul agriculturii þãrii noastre.

Mihai IORDÃNESCU
(Continuare în pag. 6)

socialã a oamenilor de la noi.
Înainte, românii mergeau la vot ºi
atâta tot, nu le sonda nimeni opiniile.
Iar la vot se vota ce trebuia votat.
Puteai, fireºte, sã nu votezi, dar aºa
ceva era riscant (veneau ºi la spital
dupã tine). Nici opiniile cu caracter
strict social sau economic nu contau
 sub raport individual, cãci altfel
discuþiile în colectiv erau frecvente.
Oricum, ele nu fãceau obiectul
sondajelor de opinie, ci al analizelor
organizate special.
Opiniile oamenilor s-au format în
condiþiile de mai sus ºi ele s-au fixat
puternic timp de o jumãtate de secol.
Ca individ nu erai pus în faþa unui sondaj
de opinie, cãci nu aceasta era calea de
cunoaºtere a modului în care gândesc
oamenii, ºi nu era nimic de anticipat în
sfera evoluþiei politice ºi sociale.
Dupã 1989, a venit rândul
multipartitismului, iar sondajele au
invadat societatea româneascã. S-a
pornit de la premisa cã aceeaºi
tehnicã  a sondajului de opinie ,
aplicatã în Occident sau la noi în þarã,
dã rezultate la fel de sigure, ca ºi
când oamenii din ambele zone ar fi
fost identici ca mentalitãþi ºi atitudini,
ceea ce nu era deloc cazul.
Pe scurt, dupã decembrie 1989
s-au aplicat aceleaºi instrumente de
cercetare pe soluri sociale total
diferite, cu credinþa cã rezultatele vor
fi la fel de certe ºi la fel interpretabile,
fãrã nici o precauþie. Ulterior,
cercetãrile de teren ne-au determinat,
în timp, sã fim mai atenþi cu datele
oferite de sondajele de opinie ºi sã le
raportãm mereu la datele de care
dispunem. Este motivul pentru care
sondajul de faþã (vezi pag. 4,5,6) a fost
realizat în 4 judeþe (Alba, Bacãu,
Ialomiþa ºi Mehedinþi), fiind dublat de
preocuparea de a înþelege reacþia
subiecþilor faþã de întrebãrile puse.
Iatã datele de analizã paralelã
obþinute într-un singur judeþ  Bacãu.
În localitatea Cleja, primarul a fost
de acord cu sondajul, dar ne-a
avertizat cã oamenii se tem de cei de
la
UDMR (?!) ºi mulþi vor refuza
sã rãspundã. Ceea ce s-a ºi
întâmplat. Opiniile lor s-au dovedit
superficiale. De fapt, nu prea erau

cu UDMR, fapt ce nu putea avea
decât o explicaþie localã ºi
accidentalã. Nu diferenþiau partidele
de parlament ºi guvern. În afarã de
preotul satului, în care credeau, îl
apreciau mult pe preºedintele þãrii,
deºi înþelegeau cã a hotãrât sã se
retragã din politicã, în sensul obiºnuit
al cuvântului (nu va mai ocupa funcþii
oficiale: preºedinte, ºef de guvern).
În oraºul Bacãu, oamenii au fost mult
mai deschiºi, nu se temeau sã rãspundã
la întrebãri, dar ºi aici destui confundau
partidele cu guvernul ºi parlamentul.
*
* *
Din motivele de mai sus,
rãspunsurile la întrebãrile nr. 3 (privind
alegerile anticipate), 5 (referitoare la
intenþiile de vot), 8 (încrederea în
personalitãþile politice) trebuie avute în
vedere, dar cu anumite rezerve.
Menþionãm, în acest caz, cã doar
rezervele exprimate de chiar
preºedintele þãrii au determinat o
reþinere, dupã regula dacã omul a
hotãrât aºa , nu sunt deloc sigure,
oricând se pot schimba fãrã un efort
prea mare propagandistic.
Sunt ºi rãspunsuri cu un grad
semnificativ de stabilitate: la
întrebarea nr. 2 (privind principala
sursã de informaþii  rãmâne mereu
televiziunea), 9 (privind proprietatea
asupra întreprinderilor industriale), 14
(privind necesitatea de a sprijini mai
mult agricultura), 17 (credinþa cã
Occidentul va sprijini în viitor
România) etc.
*
* *
La un nivel mai general al analizei
sondajului, societatea româneascã apare
ca un fel de hibrid comunisto-capitalist.
Un hibrid viguros, chiar dacã nefiresc:
nostalgia faþã de trecut, dar ºi dorinþa
de a-l depãºi, credinþa cã actualii
guvernanþi nu pot stârpi corupþia, dar
declarã cã îl vor sprijini totuºi la viitoarele
alegeri, nici mãcar credinþa cã ei duc þara
într-o direcþie fãrã speranþã nu le
deturneazã orientarea politicã.
Mentalitãþi ºi atitudini hibride, care par
nefireºti, dacã nu cumva cea de a treia
cale începe sã se contureze tocmai în
sfera acestor hibrizi mentali.
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Sculptorul Ion Irimescu la vârsta senectuþii
Sesiune specialã la Academia Românã pentru sãrbãtorirea geniului creator
Alocuþiunea Preºedintelui României,
Ion Iliescu

Iubite Maestre,
Onoratã asistenþã,

Întreaga culturã românã trãieºte astãzi
o dublã bucurie. În prezenþa
extraordinarului ºi prolificului artist Ion
Irimescu, avem privilegiul sã îi omagiem
cu emoþie centenarul. Ne aflãm aici pentru
a-i exprima cea mai adâncã ºi deplinã
recunoºtinþã pentru modul exemplar în
care a slujit ºi ºi-a închinat creaþia sa de o
viaþã patriei ºi culturii române.
Nu cu mulþi ani în urmã, când o altã
excepþionalã personalitate a vieþii noastre
culturale, doamna Cella Delavrancea,
împlinea aceeaºi venerabilã vârstã s-au
rostit cuvintele: Este pentru prima oarã
în istoria culturii când un mare artist ia
parte la sãrbãtorirea propriului centenar,
dar acea sãrbãtorire a avut un ton aproape
conspirativ, dictat de contextul care
monopolizase într-un singur sens toate
omagiile posibile. Astãzi, prezenþa noastrã,
aici, în Aula Academiei Române, este
menitã sã sublinieze tocmai voinþa de a
reda culturii naþionale ºi fãuritorilor ei
fireasca demnitate ºi importanþa pe care
le-au avut de-a lungul întregii noastre
istorii moderne ºi pe care Academia
Românã le-a simbolizat.
Iubite Maestre,
Aparþineþi magnificei generaþii care
i-a dãruit culturii române ºi universale pe
Mircea Eliade, Eugen Ionescu ºi Emil
Cioran, ca ºi pe pãrintele Dumitru
Stãniloae, nãscut în acelaºi an cu
dumneavoastrã. Alãturi de iluºtrii oameni
de ºtiinþã, literaþi ºi gânditori, aceastã
generaþie a numãrat ºi doi mari sculptori:

pe dvs. ºi pe Gheorghe Anghel, care era
cu numai un an mai tânãr.
Sunteþi fiu al Bucovinei care a dãruit
Panteonului naþional atâþia nemuritori ºi care,
în veacurile voievodale, a propulsat
înzestrarea artisticã a poporului nostru între
valorile astãzi unanim recunoscute ale
umanitãþii. Aþi fost ucenicul ºi urmaºul lui
Dimitrie Paciurea, cel care, alãturi de
Constantin Brâncuºi, a înscris sculptura
româneascã în circuitul universal. Câºtigãtor,
prin concurs, al bursei oferite tinerilor artiºti
excepþionali de cãtre ªcoala Românã din
Franþa  creatã de Nicolae Iorga, anume spre
a le da acestora posibilitatea sã cunoascã
Europa Apuseanã la ea acasã - v-aþi
desãvârºit în oraºul luminã.
Întors în þarã, aþi rãmas pânã la vârsta
de 33 de ani în orizontul moldav, ca
profesor la Paºcani, apoi aþi descins în
Capitalã. Zestrea nepreþuitã acumulatã în
contactul cu oamenii pãmântului, dar ºi
cu lumea parizianã, a conferit artei
Dumneavoastrã o pecete originalã care
v-a atras preþuirea timpurie, mereu sporitã
de-a lungul vieþii. Aþi dat muzicalitate
materiei  fie ea piatrã, ghips sau bronz 
aþi fãcut-o sã vibreze, sã cuprindã acea
dimensiune, complexã ºi greu definibilã,
pe care o numim suflet. Secretul mãiestriei
ni l-aþi dezvãluit când aþi mãrturisit cã: o
lucrare îºi trãieºte propria viaþã, care
poate fi mai lungã sau mai scurtã, mai
fericitã sau mai puþin fericitã, în funcþie
de gândirea ºi sentimentul care au
germinat-o ºi i-au impulsionat atât
naºterea, cât ºi anevoiosul drum al
desãvârºirii. Ea niciodatã nu poate oferi
mai mult decât s-a investit în ea.

Ca toþi marii fii ai culturii române, din
toate domeniile ºi din toate timpurile, aþi
rãmas credincios artei, creaþiei, în care
gândul ºi simþãmântul artistului înglobeazã
spiritul comunitãþii naþionale. Aceasta este
taina extraordinarului portretist care
concureazã viaþa însãºi, a fãuritorului de
noi forme nemuritoare, taina echilibrului
clasic al unei creaþii dincolo de mode ºi
de timp, cum spunea Ion Barbu.
Întreaga dumneavoastrã existenþã stã
mãrturie adevãrului cã marilor creatori
natura le hãrãzeºte nu doar însuºiri
excepþionale, ci ºi forþa de a le apãra ca
ele sã rodeascã ºi în condiþii mai puþin
favorabile, pentru ca dincolo de restriºtile
istoriei sã fie asiguratã dãinuirea ºi
continuitatea culturii. V-aþi numãrat printre
cei expuºi unei îndelungi încercãri de
anihilare, de dislocare a spiritualitãþii ºi
alcãtuirii noastre sufleteºti; dar, astãzi, vã
aflaþi aici pentru a transmite noilor
generaþii ºtafeta unei culturi româneºti care
în timpul tinereþii ºi maturitãþii
dumneavoastrã atinsese un înalt pisc,
cotatã printre cele mai vii ºi mai
efervescente ale continentului nostru.Într-un
moment în care încercãm sã reaºezãm
cultura româneascã pe fãgaºul ei firesc ºi
sã-i asigurãm condiþiile de a-ºi regãsi
matca ºi a-ºi defini locul ºi rolul în noua
Europã ce se profileazã la orizont, ca patrie
comunã a naþiunilor care au creat un tezaur
incomparabil de valori, prezenþa
dumneavoastrã în mijlocul nostru, prezenþa
celui ce a contribuit, de-a lungul unui secol,
la ascensiunea geniului creator românesc,

devine un adevãrat simbol. Un simbol
menit sã ne întãreascã încrederea în noi
înºine, în viitorul nostru.
Iubite Maestre,
Destinul v-a rãsplãtit nu numai cu
aceastã minunatã vârstã, prin care cultura
românã are privilegiul de a fi singura din
lume ºi din istorie ce-ºi poate sãrbãtori al

doilea mare artist centenar, ci ºi cu ºansa
de a vedea cum opera dvs. îºi urmeazã viaþa
proprie sub noua zodie a artelor române,
integrate unei Europe unite. Þara noastrã
poate fi mândrã cã poate oferi Europei, în
anii ce vin, zestrea de valori acumulate din
timpuri imemorabile ºi pânã la marii
creatori contemporani, între care numele

dumneavoastrã strãluceºte ºi va strãluci
totdeauna.
Sã vã dea Dumnezeu ani mulþi ºi buni
de aici înainte, spre a asista la aºezarea
trainicã a temeliilor unei noi afirmãri a
geniului naþional, dupã modelul moºtenit
de la generaþia cãreia îi aparþineþi!
La mulþi ani, iubite maestre Ion
Irimescu!

Opere
de artã
purtând
semnãtura:
Ion
Irimescu
(Muzeul
de la
Fãlticeni)
Actualitatea internaþionalã
ne pune pe gânduri

Rãzboiul pare inevitabil
Judecând dupã ultimele veºti,
rãzboiul SUA ºi Marii Britanii,
secondate de þãrile coalizate cu ele,
contra Irakului pare inevitabil. Ba
chiar, dupã Daily Telegraph, ziarul
aristrocraþiei bancare din Londra,
rãzboiul chiar a ºi început: câteva mii
de militari din forþele speciale britanice
sunt deja, din 4 martie, în acþiune pe
teritoriul irakian.
Luni, purtãtorul de cuvânt al Casei
Albe, Ari Fleischer, a declarat cã, sigur,
refuzul Parlamentului de la Ankara de
a permite atacarea Irakului de pe
teritoriul turc, a fãcut ca situaþia sã fie
mai complicatã.
Dar, deºi pãtrunderea trupelor
americano-britanice prin Turcia ar fi
fost preferabilã, mai existã, a arãtat
Fleischer, ºi alte opþiuni. Dacã
preºedintele SUA va decide în sfârºit
utilizarea forþei, aceste rute
alternative pot ºi ele asigura succesul
acþiunii militare anglo-americane de
dezarmare a lui Saddam Hussein.
Presa francezã de marþi aratã cã o
posibilitate este sã se utilizeze teritoriul
Kuweitului ca teren de pornire contra
Irakului. Aceeaºi presã francezã,
noteazã cu ironie, interesantul contrast
cã Turcia este, printre þãrile majoritar
musulmane, singura democraþie de
tipul pe care SUA îºi propun sã-l
promoveze în zonã, iar Kuweitul ... nu
este chiar idealul ...
Ca o parantezã  este de notat o
diferenþã  abisalã  de concepþii între

lumea veche, nemodernã, mai ales
asiaticã ºi lumea nouã cu campionul
sãu SUA. Mai întâi, faptul cã
establishmentului american i-a putut
trece prin minte sã ofere, în public, unor
popoare întregi, bani  în schimbul
renunþãrii la loialitate ºi demnitate, la
respectul de sine (nu?). Apoi, faptul cã
fie ºi numai o parte din populaþia
Serbiei a acceptat oferta de 1 miliard
de dolari pentru a-l preda pe Slobodan
Milosevici, pe care eu unul nu-l
consider deloc nevinovat în tragedia
iugoslavã, dar a condus þara câþiva ani
de zile într-o luptã îmbrãþiºatã de
majoritatea acestei populaþii. Turcilor
li s-au oferit 26 de miliarde dolari ºi 
fiind un popor, cu o opinie publicã, nu
o gloatã abrutizatã  nu au fost dispuºi
sã-ºi trãdeze coreligionarii, adicã, un
element esenþial al demnitãþii ºi
identitãþii lor ca neam în rândul
neamurilor.
Dupã cum s-a tot spus ºi scris, nu
este exclus ca ºi România sã devinã una
din launching pads (rampele de
lansare) ale forþelor armate ale SUA.
Între timp, se anunþa cã alþi 35 mii
militari americani, de la o bazã din
Germania ºi una din SUA, au pornit
sau sunt gata de pornire spre zona de
conflict, ceea ce face ca numãrul
militarilor americani dislocaþi în Golf
sã se ridice la circa 260 de mii. Cãrora
li se adaugã cei 30 de mii de militari
britanici deja la faþa locului, plus alþii
 pânã la o prezenþã totalã de 45 de mii,

cum anunþã Geoff Hoon, ministrul
britanic al apãrãrii. Dacã mai pui la
socotealã cele 5 portavioane
americane, plus câte-or mai fi britanice,
sutele, probabil, de avioane, la care se
adaugã un arsenal (clasic) cu o putere
de foc de zeci, poate mii de ori mai
mare decât orice armatã din istorie, îþi
dai seama cã, logic, nu mai existã cale
de întoarcere.
Aºa cã preconizata întrunire de
sãptãmâna viitoare a Consiliului de
Securitate al ONU, ca ºi numeroasele
proteste  exprimând practic poziþia
dezaprobatoare a majoritãþii omenirii,
inclusiv a populaþiilor americanã ºi
britanicã  nu mai au cum sã opreascã
aceastã armada. Nici protestele
înþelepte ale lumii vechi, occidentale
ºi neoccidentale  ale Papei, ale
arhiepiscopului de Canterbury (capul
Bisericii Anglicane), ale popoarelor
europene, ale Chinei, Indiei,
Pakistanului, ale Braziliei, Mexicului,
ale Asiei, Africii, Americii Latine, ale
Miºcãrii Nealiniate, ale Ligii Arabe.
Ale ONU, la urma urmei. Nici
reafirmarea, la Alger, a hotãrârii
Franþei, de cãtre preºedintele Jacques
Chirac, de a nu accepta opþiunea
rãzboiului. De acum, deci, SUA, Marea
Britanie, plus coaliþia, sunt dispuse sã
înfrunte pe Saddam Hussein, care,
poate, ca dictator, a omorât cel puþin
5000 de kurzi, la Halabja (cu gaze
toxice, furnizate de ... ghici cine?) ºi a
contribuit oricum la sângerosul rãzboi,
cu sute de mii de morþi, contra
regimului islamic instalat la Teheran
(îndemnat ºi susþinut de .... cine?). Dar
nu numai pe Saddam Hussein, ci, cum
reiese clar, toatã lumea, veche ºi nouã.
De ce? Pentru a înlãtura pericolul ce
este iminent  în Irak?  pentru
civilizaþia occidentalã. Pe care SUA

pretind cã ele o reprezintã ºi nu
majoritatea europenilor - vechi totuºi
 ruºii inclusiv, care se opun. Cine vrea
sã înþeleagã logica acestei poziþii,
trebuie sã vadã cã avem de-a face cu o
logicã revoluþionarã. Adicã SUA,
susþinute de Londra, se bat pentru o
lume nouã, alta decât cea
întruchipatã de protestatarii sus
pomeniþi. N-are a face cã este, practic,
toatã omenirea. Pentru a înþelege
logica, inclusiv logica atacãrii Irakului
ºi a înfruntãrii potenþiale a întregii
omeniri, care, s-o recunoaºtem, se
anarhizeazã sub ochii noºtri, trebuie sã
ne întoarcem la Marea Revoluþie din
Octombrie  ºi la alte situaþii din
istoria secolului trecut; unele, de pildã,
tratate în faimoasa lucrare Tehnica
loviturii de stat a lui Curzio
Malaparte. În care se aratã cum unor
situaþii haotice, anarhice, le-au pus
capãt, prin lovituri chirurgicale,
scurte ºi nemiloase, grupuri
comparativ extrem de reduse de
revoluþionari, folosind infrastructurile, mijloacele ºi tehnologiile
moderne (vezi, de pildã, câtã putere
dã controlul televiziunii) pentru a da
peste cap niºte structuri (revolvo,
revolvere=a rãsturna  l. latinã) niºte
lumi aflate în derutã  într-adevãr,
muribunde; înainte ca acestea sã fi
bãgat de seamã ce li se întâmplã.
Deci, este de presupus cã, dacã
rãzboi va fi, acesta va fi scurt. Pentru
cã aceasta este logica lui ºi pentru cã,
oricât de numeroasã ar fi omenirea ce-l
condamnã, ea nu este organizatã sã
opunã rezistenþã ºi sã opreascã
rãzboiul. Asta  la început. Pentru cã,
pe urmã, ce-o sã fie .....

Constantin BADEA

În laboratorul de informaticã, studenþi de la Facultatea de Matematicã-Informaticã
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Burse de merit,

în valoare totalã de 2.000.000.000 lei,

acordate de Fundaþia România de Mâine studenþilor Universitãþii Spiru Haret,
în anul universitar 2002-2003, pentru rezultatele obþinute la învãþãturã în anul universitar 2001-2002
Bucureºti
Facultatea de Limbi
ºi Literaturi Strãine
Burse categoria A
1. Neculau G. Elena Cãtãlina anul al III-lea, media 9,54
2. Lepãdatu D. Ovidiu anul al IV-lea, media 9,60
3. Chiriþescu M. Alexandra anul al IV-lea, media 9,55
Burse categoria B
1. Burada D. Alexandra anul al II-lea, media 9,14
2. Mihãlãchioaie V. Radu anul al II-lea, media 9,06
3. Postolache I. Corina anul al II-lea, media 9,06
4. Marian Al. Mirela ªtefania anul al III-lea, media 9,09
5. Andrei R. Corina anul al III-lea, media 9,00
6. Dumitru (Iacono) C. Valentina anul al III-lea, media 9,00
7. Teodorescu A. Camelia anul al IV-lea, media 9,45
8. Gãvãnescu I. Raluca anul al IV-lea, media 9,26
9. Ivaneº M. Irina anul al IV-lea, media 9,10
10. Bãdilescu M. Gabriela Florina anul al IV-lea, media 9,06
11. Marin Anghel O. Oana anul al IV-lea, media 9,05
12. Pãunescu A. Catinca Sandra anul al IV-lea, media 9,00
13. Portik-Szybo Cigan L. Corina Gabriela anul
al IV-lea, media 9,00.

Facultatea de Drept
Burse categoria A
1. Baban E. Mona Georgeta (Petri) anul al II-lea, media 9,60
2. Dicu Gr. Magdalena (Niþiºor) anul al II-lea, media 9,50
3. Diaconescu ªt. Oana Adina anul al III-lea, media 9,50
4. Vãcãrelu T. Marius anul al IV-lea, media 9,62
Burse categoria B
1. ªercãianu Gh. Mihaela ªtefania anul al II-lea, media 9,08
2. Aspru Gh. Maria Silvia anul al III-lea, media 9,44
3. Dobre M. Marcel Aurel anul al III-lea, media 9,12
4. Mânzicu Gh.Elena Cristina anul al II-lea, media 9,33
5. Coman B.C. Maria Aurelia Delia anul al II-lea, media 9,16
6. Brãiculescu S.Cristina anul al II-lea, media 9,08
7. Zegrea A. Cristina Alina anul al II-lea, media 9,00

Facultatea de Marketing
ºi Comerþ Exterior
Burse categoria A
1. Geangu I.N. Iuliana Petronela anul al III-lea,
media 9,62
2. Pãtlãgicã M. Carmen Florentina anul al IV-lea,
media 9,87
3. Nicolau T. Daniela Alexandra anul al IV-lea,
media 9,50
Burse categoria B
1. Dumitrescu D. Rucsandra Dany Marie anul
al III-lea, media 9,31
2. Bodici (Ruppert) S. Adela Carla anul al III-lea,
media 9,18
3. Chiripuci V. Mihaela Camelia anul al III-lea, media 9,00
4. Ciurlea N. Georgeta anul al IV-lea, media 9,43
5. Ciurciubiº E. Sorina Iuliana anul al IV-lea, media 9,18
6. Miu M. Alexandru Gheorghe anul al IV-lea,
media 9,12
7. Tãrãcilã E. Carmen anul al IV-lea, media 9,12
8. Cîrstian B. Adrian anul al IV-lea, media 9,06
9. Cleºiu M.E. Adina Violeta anul al IV-lea, media 9,06
10. Borº F. Ionel Cristian anul al IV-lea, media 9,00
11. Lefter V. Sorin Rãducu anul al IV-lea, media 9,00

Facultatea de Management
Financiar-Contabil
Burse categoria A
1. Gâdãu I. Liana anul al III-lea, media 9,50
Burse categoria B
1. Rãucescu S. Ramona Ionela anul al III-lea, media 9,00
2. Florea (Mocanu) N. Gabriela anul al IV-lea,
media 9,30
3. Marian G. Viorica Nicoleta anul al IV-lea,media 9,40
4. Dumitru I. (Dincã) Cãtãlina anul al IV-lea,
media 9,00
5. Cãtãlin Ana Maria Ruxandra anul al IV-lea,
media 9,18
6. Cuzuban C. Anca Georgia anul al IV-lea, media 9,20
7. Marinicã I. Gherghiþa Cristina anul al IV-lea,
media 9,45

Facultatea de Arhitecturã
Burse categoria B
1. Dumitrache Gh. Mihaela anul al V-lea, media 9,07
2. Giurcã S.D. Laura Valeria anul al V-lea, media 9,07

Facultatea de
Sociologie-Psihologie
Burse categoria A
1. Tudose I. Elisabeta Crina anul al II-lea, media 9,66
2. Voaideº (Roman) St. Valeria anul al II-lea, media 9,58
3. Dumitrescu (Ioniþã) Mihaela Violeta anul al II-lea,
media 9,63
4. Popa I. Mihaela anul al II-lea, media 9,54
5. Bandrabur Gh. Georgiana anul al IV-lea, media 9,85
6. Bãlan C. Elena Alina anul al IV-lea, media 9,50
7. Bogdanof (Bucur) Z. Anca anul al IV-lea, media 9,50
8. Dobrescu V. Georgiana Virginia anul al IV-lea,
media 9,71
9. Herescu ªt. Simona Alina anul al IV-lea, media 9,57
10. Muºat T. Viorel Cristian anul al IV-lea, media 9,57
11. Oancea V. Alina Elena anul al IV-lea, media 9,57
12. Stãnescu L.M. Raluca Andreea Anca anul al IV-lea,
media 9,85
13. Stoian P. Petrina anul al IV-lea, media 9,78
14. ªerban I. Anca anul al IV-lea, media 9,57
15. Þârleanu Gh. Mihaela anul al IV-lea, media 9,50
16. Tudor (Iacob) E.P. Marina Dea anul al IV-lea,
media 9,76
17. Vasile T. Fãnicã anul al IV-lea, media 9,92
18. Viºinescu A. Andreea anul al IV-lea, media 9,78
Burse categoria B
1. Copilu I. Ion Florin anul al II-lea, media 9,36
2. Dicu D. Maria Loredana anul al II-lea, media 9,00
3. Dimoftache (Dolea) C. Simona Elena anul al II-lea,
media 9,25
4. Dragomir D. Mãrguþa Cristiana anul al II-lea,
media 9,00
5. Floare I. Gabriela anul al II-lea, media 9,08
6. Iani (Garofil) S. Tanþa anul al II-lea, media 9,45
7. Mitran Gh. Iuliana anul al II-lea, media 9,16
8. Popescu O. Andra Elena anul al II-lea, media 9,16
9. Prunã V.S. Daniela Mariana anul al II-lea, media 9,00
10. Rarinca I. Roxana Elena anul al II-lea, media 9,00
11. Tãbãcaru I. Adina anul al II-lea, media 9,27
12. Voicu I. Mirela anul al II-lea, media 9,16
13. Chivu (Marginã) V. Aniºoara anul al II-lea,
media 9,18
14. Albu V. Carmen anul al IV-lea, media 9,00
15. Amariei Gh. Alina anul al IV-lea, media 9,07
16. Anghel Gh. Giliola anul al IV-lea, media 9,00
17. Bãdulescu I. M. Irina Alexandra anul al IV-lea,
media 9,07
18. Bãlãlãu (Ionescu) I. Crina anul al IV-lea, media 9,28
19. Bejan N.Ruxandra Alina anul al IV-lea, media 9,07
20. Bîscu (Costandache) Gh. Tatiana anul al IV-lea,
media 9,28
21. Buzilã C. Irina Cornelia anul al IV-lea, media 9,23
22. Ciorchinã I. Ioana Natalia anul al IV-lea, media 9,28
23. Damian (ªerban) I. Constanþa anul al IV-lea,
media 9,28
24. Dimitriu C. Elena Rodica anul al IV-lea, media 9,28
25. Dobre T. Ana Daniela anul al IV-lea, media 9,21
26. Dragomir A. Laura Andreea anul al IV-lea,
media 9,14
27. Erimescu D.Ana Angelica anul al IV-lea, media 9,21
28. Greceanu I. Cristina anul al IV-lea, media 9,42
29. Mihãilã (Pãun) V. Letiþia anul al IV-lea, media 9,07
30. Motorga I. Teodora anul al IV-lea, media 9,14
31. Nãstase C. Mariana Larisa anul al IV-lea, media 9,21
32. Oancea V. Monica Elena anul al IV-lea, media 9,42
33. Onea I. Elena Mirabela anul al IV-lea, media 9,07
34. Pãrãsiºte I. Maria Mãdãlina anul al IV-lea,
media 9,00
35. Pãun I. Mihaela anul al IV-lea, media 9,00
36. Peºchir D. Laura anul al IV-lea, media 9,35
37. Pîntea (Stoicescu) D. Daniela anul al IV-lea,
media 9,07
38. Popa F. Ina Mariana anul al IV-lea, media 9,14
39. Sãndulescu (Ionescu) M. Viorica anul al IV-lea,
media 9,35
40. State (Olteanu) D. Rodica anul al IV-lea, media 9,07
41. ªtefãnescu V. Gabriel anul al IV-lea, media 9,00
42. Toneanu V. Mihaela anul al IV-lea, media 9,00
43. Turtoi Gh. Ramona anul al IV-lea, media 9,28
44. Zamfir (Cringloska) M. Ana anul al IV-lea, media 9,21

Facultatea de Filosofie
ºi Jurnalism
Burse categoria A
1. Ilie S.Mãdãlina anul al III-lea, media 9,61
2. ªerban P. Silviu Constantin anul al III-lea, media 9,61
3. Jecu ªt. Elena anul al III-lea, media 9,50

Burse categoria B
1. Bogdanivici D.S. Simona Ioana anul al IV-lea, media 9,30
2. Grãdinaru M. Mihaela anul al IV-lea, media 9,00
3. Buric N. Alina anul al IV-lea, media 9,25
4. Minciunã Gh. Georgiana Mãdãlina anul al IV-lea,
media 9,12

Facultatea de Istorie
Burse categoria A
1. Volohovschi S. Luminiþa anul al II-lea, media 9,53
2. Jinaru I. Elena anul al III-lea, media 9,57
3. Panait D. Marin anul al IV-lea, media 9,50
Burse categoria B
1. Moldoveanu (Androne) A. Olguþa anul al II-lea, media 9,46
2. Badea I. Gabriela anul al II -lea, media 9,00
3. Raicu V. Petriºor Marian anul al II-lea, media 9,00
4. Laiu V. Vasilica Cornelia anul al III-lea, media 9,07
5. Goºtinar A. Alexandra Liza anul al IV-lea, media 9,20
6. Dima N. Alin Horaþiu anul al IV-lea, media 9,18
7. Stãnciugel Gh. Robert anul al IV-lea, media 9,13
8. Petre D. Lucian anul al IV-lea, media 9,05

Facultatea de Geografie
Burse categoria B
1. Vasile M. Sorina anul al III -lea, media 9,33
2. Furtunã A. Marilena anul al IV -lea, media 9,07

Facultatea de Relaþii Internaþionale
ºi Studii Europene
Burse categoria B
1. Iacoboaei ªt. Cezara Alexandra anul al II-lea,
media 9,41

Facultatea de Medicinã Veterinarã
Burse categoria A
1. Drãgoi Giurgiu D. Carmina anul al V-lea, media 9,55
2. Bãdiþã G. Alina ªtefania anul al V-lea, media 9,55
Burse categoria B
1. Dumitrescu I.E. Liana Antoanella anul al V-lea,
media 9,00

Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport
Burse categoria A
1. Micºunescu S. Sorina anul al III-lea, media 9,66
2. Rãducan I. Gabriela Florina anul al III-lea, media 9,66
3. Bãrãgan (c. Vâlceanu) Gh. Aurica anul al III-lea,
media 9,53
4. Cotoman V. Rodica anul al III-lea, media 9,53
Burse categoria B
1. Ioniþã C. Aniºoara anul al II-lea, media 9,33
2. Constantin (c. Jianu) V. Anca anul al II-lea, media 9,25
3. Boagiu (c. Pãun) T. Mihaela anul al II-lea, media 9,16
4. Burlacu (c. Ciocan) I. Mihaela Elena anul al II-lea,
media 9,08
5. Jocea C. Amelia Mirela anul al II-lea, media 9,00
6. Ionescu G. Irina Cosmina anul al III-lea, media 9,33
7. Arnãutu I. Tania Carmen anul al III-lea, media 9,25
8. Dumitricã A. Rãzvan Gabriel anul al III-lea, media 9,08
9. Moºteanu A. Laura Adriana anul al III-lea, media 9,07
10. Unguritu D. Mihai anul al III-lea, media 9,07
11. Bucovici Fl. Cãtãlina anul al III-lea, media 9,00
12. Scãriºoreanu F. Adrian Robert anul al III-lea, media 9,00
13. Sãndulache V. ªtefan Cristian anul al IV-lea,
media 9,30
14. Bistriceanu Viorel anul al II-lea, media 9,27

Facultatea de Muzicã
Burse categoria A
1. Braºoveanu Veronica anul al II-lea, media 10,00
2. Smarandache Mihaela anul al IV-lea, media 9,60
Burse categoria B
1. Stoian Adela Emanuela anul al IV-lea, media 9,47
2. Ilie Alina Felicia anul al III-lea, media 9,46
3. Puiu Ana Maria anul al IV-lea, media 9,20
4. Bãlan (Moisescu) Adriana anul al IV-lea, media 9,20
5. Oanã Ionela anul al II-lea, media 9,20

Colegiul Universitar Pedagogic
Burse categoria B
1. Bratu N. Teodor Cãtãlin anul al III-lea, media 9,42
2. Cristescu (Roºu) G.Ana anul al III-lea, media 9,31
3. Urjan Al. Ancuþa anul al III-lea, media 9,00

Constanþa
Facultatea de Drept
Burse categoria B
1. Momescu M. Dan Mihaela anul al II-lea, media 9,27
2. Tatu I. Emil Mihail anul al II-lea, media 9,00
3. Orãºanu N. Ana Maria anul al III-lea, media 9,00

Facultatea de Contabilitate
ºi Finanþe
Burse categoria A
1. Nãstãsescu D. Mihaela Lavinia anul al IV-lea, media 9,50
Burse categoria B
1. Dãneci V. Daniel anul al III-lea, media 9,09
2. Enciu I. Alina anul al III-lea, media 9,18
3. Olaru (Popa) Gh. Daniela anul al III-lea, media 9,45
4. Rãdulescu N. Laura Silvia anul al III-lea, media 9,18

Râmnicu Vâlcea
Facultatea de Drept
Burse categoria A
1.Rãdulescu S. Daniela anul al III-lea, media 9,67
2. Tudorache V. Fabiola Iulia anul al IV-lea, media 9,78
Burse categoria B
1. Ungureanu F. Elena Lavinia anul al IV-lea, media 9,22
2. Vlãsceanu P.Petre anul al IV-lea, media 9,22
3. Grigorescu S. Monica anul al IV-lea, media 9,11
4. Rãduca I. Ana Maria anul al IV-lea, media 9,11
5. Purece N. Elena Daniela anul al IV-lea, media 9,00
6. Ureche A. Silviu Mihai anul al IV-lea, media 9,00
7. Popescu Filofteia Ramona anul al IV-lea, media 9,44

Facultatea de Contabilitate
ºi Finanþe
Burse categoria B
1. Istrãtescu I. Stela anul al III-lea, media 9,09
2. Ioan N. Maria anul al III-lea, media 9,00
3. Vlad I. Lucian anul al IV-lea, media 9,45
4. Vlad I. Elena anul al IV-lea, media 9,36
5. Stãnicã Gh. Daniela Elisabeta anul al IV-lea, media 9,00

Colegiul Universitar Pedagogic
de Institutori
Burse categoria A
1. Neguþ Mihaela anul al III-lea, media 9,65
2. Mãnescu Gh. Eleonora Valentina anul al III-lea,
media 9,50
Burse categoria B
1. Pãunescu V. Emilia Maria anul al III-lea, media 9,30
2. Stanciu P. Cristina Mlãdioara anul al III-lea, media 9,15
3. Parfene A. Georgiana Daniela anul al III-lea, media 9,00
4. Rãduþ D. Elena Claudia anul al III-lea, media 9,30

Braºov
Facultatea de Management
Burse categoria A
1. Boboc Constantin Cristina Codruþa anul al III-lea,
media 9,92
2. Olteanu D. Ileana Aniºoara (Enache) anul al III-lea,
media 9,83
Burse categoria B
1. Bãbãneaþã L. Ana Maria anul al III-lea, media 9,08
2. Macovei I. Ana Ionela anul al III-lea, media 9,08
3. Bota I. Mihaela anul al III-lea, media 9,00
4. Aczeberger C. Mariana anul al IV-lea, media 9,15

Facultatea de ªtiinþe Juridice
ºi Administrative
Burse categoria B
1. Radu Gh. Livia Elena anul al III-lea, media 9,21
(Continuare în pag. 8)
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SONDAJ DE OPINIE

ªTIRI din þarã ºi
din întreaga lume

efectuat
de Institutul
de Sociologie ºi Opinie Publicã
Muzicã Sport
Divertisment
Sfaturi
utile
al Fundaþiei
România de Mâine
17-21 februarie 2003
1. Vã intereseazã viaþa politicã a þãrii?

2. Care este principala dumneavoastrã sursã
de informaþii cu privire la viaþa politicã?

3. Sunteþi de acord cu ideea organizãrii
de alegeri anticipate?

4. Dacã vor fi alegeri parlamentare anticipate,
cu care din formaþiunile politice aþi vota?

5. Dacã ar exista doar urmãtoarele partide,
cu care aþi vota?

6. În proprietatea cui ar trebui
sã fie întreprinderile industriale?
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ªTIRI din þarã ºi
din întreaga lume

7. În proprietatea cui ar trebui sã fie pãmânturile?

8. În care din personalitãþile politice
de mai jos aveþi încredere?

9. Ce domeniu ar trebui spijinit ca România
sã depãºeascã starea de sãrãcie?

10. Cum se va trãi în România în viitor?

11. România se îndreaptã
spre un regim de dictaturã?

12. Consideraþi cã Occidentul va sprijini România?

13. Invitarea României la NATO va conduce
la sporirea sentimentului de siguranþã
al dumneavoastrã?

14. Numãrul celor care vor locui la oraº:

(Continuare în pag 6)
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CERCETAREA ªTIINÞIFICÃ DIN AGRICULTURÃ

POATE FI UN ATU STRATEGIC PENTRU INTEGRAREA NOASTRÃ EUROPEANÃ
(Continuare din pag.1)
 Sintetizând, printr-un atribut
definitoriu, starea actualã a cercetãrii
agricole româneºti, cum aþi defini-o?
 Ca pe o situaþie extrem de criticã. Iar
aceastã situaþie extrem de criticã în care se
gãseºte cercetarea ºtiinþificã din agricultura
þãrii noastre se datoreºte ºi faptului cã n-a
existat o legislaþie în baza cãreia sã se
valorifice rezultatele cercetãrii ºtiinþifice în
cei 12 ani. Pe de altã parte, ea se datoreazã,
dupã cum spuneam, ºi decapitalizãrii
unitãþilor de cercetare, diminuãrii
substanþiale a fondurilor alocate cercetãrii
ºi, de asemenea, faptului cã mulþi dintre cei
mai buni cercetãtori au plecat la diferite
firme puternice care le-au oferit salarii de 510 ori mai mari decât cele obþinute în
cercetarea agricolã. Iatã, deci, cã sunt o
serie întreagã de factori care au condus la
aceastã situaþie foarte grea pentru
cercetare.
 Acum, dupã apariþia Legii 290/2002,
care sunt obiectivele strategice ale
cercetãrii agricole româneºti, din
perspectiva aderãrii noastre la Uniunea
Europeanã ?
 Primul obiectiv strategic este însãºi
restructurarea activitãþii de cercetare
agricolã. Reprezintã o acþiune de mare
rãspundere pe care o desfãºurãm împreunã
cu MAAP, cu MEC ºi într-o strânsã
colaborare cu Consorþiul universitãþilor
agricole, precum ºi cu experþii strãini,
responsabili pentru integrarea europeanã,
ºi de asemenea avem o strânsã colaborare
cu Banca Mondialã pentru a gãsi resursele
de urgentare a acestui proces de
restructurare ºi revitalizare. Noi suntem
conºtienþi cã, în raport de specificul
cercetãrii ºtiinþifice din agricultura
româneascã ºi de stare ei de fapt, nu putem
face o reorganizare radicalã imediat. De
aceea ne-am propus, ca prim obiectiv
strategic, organizarea activitãþii de cercetare
în douã etape: prima etapã, în 2003-2004,
care cuprinde propuneri de restructurare a
actualei reþele de cercetare din subordinea
ASAS, prin concentrarea activitãþii în
unitãþi cu perspective sigure de dezvoltare,
ºi de reducere a numãrului unitãþilor mai
puþin performante, adoptându-se, în acelaºi
timp, mãsuri imediate care sã pregãteascã
etapa a doua de restructurare a activitãþii
de cercetare.
 Când ar urma sã fie a doua etapã?
 Aceastã a doua etapã este prevãzutã
pentru perioada 2005-2006, ºtiut fiind cã
România are drept þel al aderãrii la UE data
de 1 ianuarie 2007. Deci noi, pânã la sfârºitul
anului 2006, trebuie sã aºezãm cercetarea
ºtiinþificã din agriculturã în concordanþã cu
standardele cercetãrii ºtiinþifice din UE.
 Aþi amintit de restructurarea ºi
concentrarea cercetãrii ºtiinþifice pe
unitãþi performante. Aþi putea avansa o
cifrã cu asemenea unitãþi performante ?
 Aminteam cã, la apariþia Legii 290/
2002, în reþeaua ASAS existau 98 de unitãþi.
În concepþia de acum, ar urma sã rãmânã în
prima etapã, 2003-2004, dar cu o mare
flexibilitate, în jur de 70 unitãþi de cercetare,
distribuite, dupã criterii pedoclimatice, în
diferite zone ale þãrii. Sigur cã este extrem
de importantã ºi fuzionarea unor unitãþi de
cercetare, pentru cã în unele judeþe
funcþioneazã acum mai multe staþiuni de
cercetare agricole vecine ºi, în acest caz,
dorim sã reducem suprastructura aceasta
administrativã ºi sã creem un cadru mai
puternic, consolidat, de desfãºurare, în
viitor, a activitãþii de cercetare ºtiinþificã.
 Al doilea obiectiv strategic care ar fi ?
 Al doilea obiectiv ar fi îmbunãtãþirea
tematicii de cercetare ºtiinþificã, pe baza unui
program concret, elaborat la sugestia
unitãþilor de cercetare, potrivit cerinþelor
MAAP, stabilite în funcþie de strategia
politicii lui agrare. Aceastã tematicã va fi
elaboratã de Academia de ªtiinþe Agricole
ºi Silvice (ASAS), împreunã cu unitãþile de
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cercetare, pentru ca aceastã tematicã sã
rãspundã mai bine prioritãþilor agriculturii
României, pe de o parte, ºi, pe de altã parte,
perspectivei integrãrii þãrii noastre în UE. În
acelaºi timp, ca un alt obiectiv strategic,
dorim sã îmbunãtãþim sistemul de finanþare
a activitãþii de cercetare. În prima etapã ne
propunem sã folosim, în cea mai mare parte,
fondurile obþinute în cadrul sectoarelor de
dezvoltare ale unitãþilor de cercetaredezvoltare, care se concretizeazã prin
valorificarea rezultatelor cercetãrilor ºi a
materialelor biologice produse de cercetare.
O parte din aceste fonduri ar urma sã fie
alocate dezvoltãrii tematicii de cercetare, în
unitãþile respective, iar pe de altã parte, de
comun acord cu MAAP, vom contribui
efectiv la realizarea programelor sectoriale
ale acestui minister, programe iniþiate pentru
a fi revitalizatã întreaga activitate din
agricultura româneascã. De asemenea, ne
propunem sã îmbunãtãþim substanþial
finanþarea activitãþii de cercetare prin
participarea la programele naþionale, lansate
de MEC, care vor asigura o anumitã sumã
din valoarea totalã a activitãþii de cercetare.
 Care sunt aceste noi obiective
tematice?
 Aceste noi obiective tematice de
cercetare vor fi axate pe o adaptare la
condiþiile pieþei libere ºi ale pieþei
europene, pe restructurarea culturilor în
þara noastrã, pentru a gãsi diferite culoare
de desfacere a rezultatelor nu numai ale
cercetãrii ºtiinþifice, dar ºi ale agriculturii
României, culoare de desfacere în þãrile

desfacerea produselor este elementul final
hotãrâtor pentru eficientizarea agriculturii.
De asemenea, alt obiectiv foarte important
al viitoarei tematici ºtiinþifice este protecþia
mediului înconjurãtor. Nu existã astãzi o
preocupare mai importantã decât a pãstra
curat mediul în care ne desfãºurãm
activitatea, ºtiut fiind cã agricultura poate
fi, din pãcate, un factor important de poluare
a mediului. De aceea, tematica noastrã de
cercetare include ºi înlãturarea cãilor de
poluare ºi gãsirea celor mai adecvate
tehnologii specifice zonelor pedoclimatice
din þara noastrã, care sã conducã la
diminuarea sau chiar la înlãturarea poluãrii
mediului.
 În acest sens aþi organizat, recent,
în aula Academiei Române, în prezenþa ºi
sub patronajul Preºedintelui României,
Ion Iliescu, o dezbatere naþionalã pe tema
Folosirea raþionalã ºi conservarea
solurilor româneºti. De ce în mod special
tocmai aceastã temã?
 Pentru cã solurile României, þara în care
trãim ºi vor trãi urmaºii urmaºilor noºtri,
reprezintã resursa naturalã de valoare
inestimabilã, bogãþia cea mai de preþ a naturii.
Menþinerea ºi sporirea fertilitãþii solului
constituie factorii esenþiali pentru practicarea
unei agriculturi durabile ºi performante
inclusiv pe plan european. Din pãcate, în
ultimul timp se constatã o diminuare tot mai
accentuatã a interesului pentru aplicarea
rezultatelor ºtiinþifice, menite sã asigure
creºterea fertilitãþii solului, prevenirea ºi
înlãturarea degradãrii terenurilor agricole.

 În ultimii 12 ani, cercetarea agricolã româneascã a involuat
spre o situaþie extrem de criticã.  Fonduri de 7 ori mai mici
alocate astãzi cercetãrii faþã de anul 1990  Lupta între a
copia mecanic modelul occidental ºi a-l adapta creator.  Ce
înseamnã îmbunãtãþirea tematicii de cercetare din
perspectiva aderãrii României la UE?  Starea ridicatã de
fertilitate a solurilor româneºti este astãzi un mit spulberat 
Care este pragul dintre utilizarea îngrãºãmintelor chimice
ºi poluare?  ªi totuºi, România rãmâne un punct pozitiv de
referinþã pe harta ºtiinþelor agricole din UE ºi din afara ei.
comunitãþii europene. În acelaºi context,
ne propunem sã îmbunãtãþim substanþial
tematica de cercetare sub raportul calitãþii
produsului finit. Nu putem fi competitivi
în UE fãrã ca produsele realizate de noi sã
corespundã calitativ standardelor
existente în UE. Nu se mai admite nici un
fel de produs care nu are indici de calitate
ceruþi de UE.
 Dar, domnule preºedinte, actuala
producþie medie româneascã de
2000-2500 kg boabe de grâu la hectar ne
ajutã sã concurãm pe piaþa europeanã
care deja îºi asigurã, din resurse proprii,
întreaga cantitate de grâu necesarã?
Calitatea produselor noastre agricole
poate fi evaluatã, stimulatã indiferent de
cantitatea totalã a respectivului produs ?
 Noi trebuie sã ne gândim mai întâi la
noi. ªi când spun asta am în vedere faptul
cã trebuie sã eficientizãm agricultura
româneascã, sã facem astfel ca cel care
produce sã aibã satisfacþii financiare
deosebite. Pentru cã, de fapt, fermierul este
cel care munceºte ºi produce. Deci, dacã noi
nu eficientizãm agricultura astfel încât
fermierul sã obþinã veniturile necesare,
înseamnã cã nu putem realiza o agriculturã
performantã. De aceea calitatea este un
obiectiv important, dar în strãduinþa pentru
calitate nu neglijãm cantitatea. Ideal este sã
obþinem, deopotrivã, cantitativ ºi calitativ,
produse superioare pentru unitatea de
suprafaþã, astfel încât ele sã poatã fi
desfãcute pe piaþa europeanã. Pentru cã

 Un asemenea interes scãzut este
specific nouã sau se întâlneºte ºi pe plan
mondial? Comparativ, cum se prezintã astãzi
starea de sãnãtate a solurilor româneºti ?
 Dezinteresul faþã de starea de sãnãtate
a pãmântului se manifestã în majoritatea þãrilor
lumii. La nivel mondial, din cele 29 procente
ocupate de suprafaþa terestrã a globului,
agricultura foloseºte numai 6,4 %, dar
realizeazã 98% din producþia agroalimentarã
consumatã în prezent de cei circa 6,3 miliarde
de locuitori ai planetei. Pe plan mondial, 60 %
din soluri au fertilitate redusã sau foarte
redusã, 29% fertilitate moderatã ºi numai 11%
fertilitate ridicatã. România, cu 0,65 ha teren
agricol ºi 0,41 ha teren arabil pe cap de locuitor,
dispune, în medie, de soluri cu un grad
moderat de fertilitate. S-au redus substanþial
cantitãþile de îngrãºãminte aplicate pe
unitatea de suprafaþã, fapt pentru care starea
de fertilitate a pãmânturilor româneºti a scãzut
continuu. Iar lucrãrile de prevenire ºi
combatere a eroziunii solului se efectueazã
pe suprafeþe din ce în ce mai mici. Ca atare,
afirmaþiile prin care solurile româneºti sunt
considerate printre cele mai fertile din lume
se situeazã din ce în ce mai departe de realitate.
Starea ridicatã de fertilitate a solurilor
româneºti devine un mit spulberat. Fãrã
urgente mãsuri de refacere a fertilitãþii solurilor,
eficientizarea agriculturii nu este posibilã.
 Dumneavoastrã vorbiþi, ºi pe bunã
dreptate, de eficientizarea agriculturii.
Dar cum vom putea atinge acest obiectiv
strategic de vreme ce noi încã obþinem

producþii destul de modeste la hectar chiar
ºi pe terenurile cu fertilitate ridicatã ?
Pentru ca sã eficientizãm agricultura
trebuie sã avem ce exporta, iar pentru
aceasta trebuie ca mai întâi agricultura
sã devinã, într-adevãr, eficientã . Cum
putem depãºi  ºi asta într-un timp record
 o asemenea contradicþie care nu provine
doar din scãderea fertilitãþii solurilor?
 Noi putem eficientiza agricultura, pe
de o parte, prin îmbunãtãþirea produselor
care sã poatã merge fãrã restricþii la export,
iar pe de altã parte  lucru extrem de
important  prin organizarea prelucrãrii
industriale a produselor agricole în micro
sau macroferme, cu caracter industrial de
prelucrare; de exemplu, prelucrarea laptelui,
a cãrnii etc. în produse finite de calitate
superioarã.
 ªi tot în scopul eficientizãrii
agriculturii, luptãm pentru o mai amplã
utilizare a îngrãºãmintelor chimice, mai
ales acum, când folosirea acestora s-a
redus drastic, sub limitele  se spune 
ale unei agriculturi moderne. Dar pe de
altã parte, însãºi piaþa occidentalã refuzã
uneori propriile produse agricole din
cauza poluãrii lor prin utilizarea
îngrãºãmintelor chimice pe o scarã largã,
spre care noi înºine tindem ca spre un
standard occidental. Sintetizând întreg
acest proces contradictoriu, cum aþi defini
limita, pragul operaþional dintre utilizarea
îngrãºãmintelor chimice în agriculturã ºi
obþinerea de produse nepoluate?
 Acesta este domeniul în care eu lucrez
de 45 ani ºi rãspunsul meu hotãrât la întrebarea
dumneavoastrã fundamentalã este cã acele
cantitãþi de elemente nutritive ce vor fi aplicate
pe unitatea de suprafaþã trebuie sã corespundã
cerinþelor plantelor cultivate. De aceea nu existã
o anumitã cantitate de îngrãºãminte, dinainte
stabilitã, ci trebuie ca respectivul îngrãºãmânt
sã fie aplicat atât cât are nevoie planta, atunci
când are nevoie planta ºi dupã metodele cele
mai eficiente, astfel încât coeficienþii de utilizare
a substanþei active de cãtre plante sã fie
maximalizaþi, iar reziduurile sã fie cât mai mici ºi
nepoluate. De aceea, cred eu, tehnologia
aplicãrii îngrãºãmintelor chimice trebuie sã fie
fãcutã în funcþie de condiþiile de sol, de planta
cultivatã, de cerinþele acesteia, în funcþie de
producþia ce se doreºte a fi obþinutã ºi în
funcþie de capacitatea plantelor de a prelua
elemente nutritive din îngrãºãmintele aplicate
sub diferite forme. De unde ºi importanþa
fundamentalã a ºtiinþei.
 O ultimã întrebare: Academia de
ªtiinþe Agricole ºi Silvice îºi declarã
constant deschiderea spre toate
posibilitãþile, interne ºi externe, de
colaborare în domeniul cercetãrii ºtiinþifice.
Pe plan intern, universitãþile agronomice
reprezintã un remarcabil potenþial de
cercetare. Sub acest raport, cum colaboraþi
cu Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ?
 De când am fost ales ca preºedinte al
Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice, la data
de 5 noiembrie 2001, unul dintre obiectivele
majore pe care mi le-am propus ºi le-am formulat
în cadrul adunãrii noastre generale a fost de a
realiza adevãrata integrare a învãþãmântului
superior agricol cu cercetarea ºtiinþificã. Din
aceastã perspectivã am organizat 5 filiale ale
ASAS pe structura celor 5 mari universitãþi cu
profil agricol ºi silvic din þarã, ºi anume filiala
de la Iaºi, Cluj-Napoca, Timiºoara, Craiova ºi
Braºov. Plus, desigur, Bucureºti unde
funcþioneazã ASAS. Iar în ultimul an, am fãcut
deschideri mari ºi cãtre cooperarea
internaþionalã. În curând vom avea câteva
vizite ale preºedinþilor academiilor de ºtiinþe
agricole din diferite þãri ale UE ºi din afara UE,
tocmai în ideea de a intensifica o colaborare
internaþionalã, beneficã pentru cercetarea
ºtiinþificã româneascã, dar ºi pentru cea din
þãrile respective.
 Ar fi o bucurie generalã ca toate
aceste iniþiative ale ASAS sã aibã
rezultatele dorite. Motiv pentru care ºi eu
vã urez succes deplin în tot ceea ce v-aþi
propus ºi vã veþi propune pe viitor.

Rezultate remarcabile ale
studenþilor de la Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport la
concursurile naþionale de atletism
Campionatele Naþionale de Atletism la seniori ºi
tineret s-au desfãºurat în acest an între 22-23 februarie,
la Sala de Atletism din Complexul Naþional
LIA MANOLIU din Bucureºti.
La acest campionat au participat ºi studenþi ai
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii
Spiru Haret, care, prin rezultatele dobândite ºi-au
afirmat pregãtirea lor superioarã, curajul de a intra
într-o asemenea competiþie, urcând pe cele mai înalte
trepte ale podiumului.
Au participat patru studenþi, cucerind 7 medalii: 5
aur ºi 2 argint.
Câºtigãtorii medaliilor sunt:
 ADRIAN ªTEFAN (anul I)  campion naþional la
seniori ºi tineret, în proba de 200 m, cu timpul de 22"04;
 campion naþional la tineret ºi vicecampion
naþional la seniori, în proba de 60 m plat, cu timpul
de 6"81;
 ALEXANDRU MIHÃILESCU (anul II)  campion
naþional la seniori ºi tineret, în proba de 60 m garduri,
cu timpul de 7"99;
 STELIAN TUFARU (anul III  F.R.) 
vicecampion naþional la seniori, în proba de 800 m,
cu timpul de 1:52"31;
 locul IV  1.500 m  3:56"42.
La proba de lungime CORINA HÂNCU (anul I) a
ocupat locul VI cu 5,84 m, debutul ei fiind promiþãtor.
Studenþii atleþi din facultatea noastrã se pregãtesc
acum pentru campionatul naþional universitar, care
se va desfãºura între 15-16 martie 2003 ºi va avea
loc la Bacãu.
Asistent universitar
Paula IVAN
Maestru emerit al Sportului,
Campioanã Olimpicã

Studenþi ai Facultãþii în laboratorul de biochimie

SONDAJ DE OPINIE

efectuat de Institutul de Sociologie ºi Opinie Publicã al Fundaþiei România de Mâine
(Continuare din pag.4 ºi 5)

15. Corupþia s-a generalizat în România?

16. În ce mãsurã poate fi diminuatã corupþia
de actuala guvernare?
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ªTIRI din þarã
ºi din întreaga lume
Muzicã

Sport Divertisment
Sfaturi utile

O televizune întemeiatã pe forþa
creatoare a tinereþii

Prin noi, UNIVERSITATEA la tine acasã !

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
10 martie 2003
6:00
10:00
11:10
11:45
12:20
12:55
13:20
14:20
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
18:00
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00
23:00
23:30
00:00
01:00

Zori de zi (Informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
Drept penal (5), Infracþiuni contra siguranþei statului (V).
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Diaconescu.
Bazele contabilitãþii (19). Conturi rectificative.
Autor: lector univ.dr. Dobrin Marinicã.
Bazele informaticii (7). Sisteme de operare.
Autor: conf.univ.dr. Mareº Daniel.
Cercetãri de marketing (5). Metode de scalare.
Autor: conf.univ.dr. Manuela Epure.
Istorie socialã (8). Sincronism ºi marginalizare.
Autor: prof.univ.dr. Florian Tãnãsescu.
Drept financiar public (2). Bugetul public naþional ºi
procedura bugetarã. Autor: lector univ. Radu Stancu.
Drept financiar (6/2). Impozitele ºi taxele locale.
Impozitul pe venit. Autor: prof.univ.dr. Ioan Condor.
Not yet but soon  emisiune de Doru Enache (r).
Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lect.univ.dr.
Valeriu Marinescu (r).
Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu.
Liniºte, vorbesc copiii! Emisiune de Doru Enache (r).
Conferinþa de presã.
Promo  muzicã uºoarã.
Actualitãþi
Planeta Pãmânt. William Meritt  pictor
Ora melomanului. Realizator: Dumitru Cucu
Revista presei  zapping. Realizator:
Mihaela Nunweiller
Ediþie specialã
Cheia succesului  manager XXI. Emisiune în direct
de Carmen Dumitriu
Auto  star. Emisiune de Gavrilã Inoan
Retrospectiva zilei
Clubul de noapte
Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

MARÞI
11 martie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept civil (3). Raportul juridic civil. Autor: prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
10:55 Drept roman (25). Obligaþii. (IV) Autor: prof.univ.dr.
ªtefan Cocoº
11:25 Drept constituþional (4). Evoluþia constituþionalã a
României 1944-1989. Autor: prof.univ.dr.
Gheorghe Uglean
12:15 Istoria statului ºi dreptului român (4). Apariþia ºi formarea
dreptului românesc. Autor: conf.univ.dr. Florin Negoiþã
12:40 Drept diplomatic ºi consular (4). Imunitãþile ºi privilegiile
consulare. Autor: lector univ.dr. Aurel Bonciog
13:10 Drept penal (2). Subramurile dreptului penal.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Nistoreanu
13:45 Filosofia istoriei (2).
Autor: prof.univ.dr. Ioan Ivanciu
14:05 Sisteme logice (1). Obiectul logicii.
Autor: prof.univ.dr. Cornel Popa
14:50 Promo  muzicã
15:00 Ora melomanului. Realizator: Dumitru Cucu (r)
16:00 Oameni care au fost: George Cãlinescu (I). Emisiune
de Corneliu Toader (r)
17:00 Conferinþa de presã
18:00 Promo  muzicã uºoarã
18:30 Actualitãþi
19:30 Planeta Pãmânt. Palatul Cotroceni
20:00 Fairplay. Talk-show în direct pe probleme de actualitate
ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
21:00 Revista presei  zapping. Realizator:
Mihaela Nunweiller

21:30 Ediþie specialã
22:00 S.O.S. inima! Emisiune de prof.univ.dr.doc.
Ioan Popa De Popa
23:00 Preluare Deutsche Welle
23:30 Retrospectiva zilei
00:00 Clubul de noapte
01:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

Miercuri
12 martie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Drept civil (anul III) (10). Contractul de mandat.
Contractul de interpunere. Autor prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
11:00 Istoria literaturii române (6). Epoca marilor clasici.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
11:50 Limba românã (7/2). Probleme de morfosintaxã.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
12:20 Istoria medie a românilor (7). Politica Þãrilor Române
în secoleleXIV-XVI. Autor prof.univ.dr.
Mihail M. Andreescu
12:55 Folclor muzical (2). Principii generale ale folclorului
muzical. Autor: prof.univ.dr. Otilia Milcu .
13:25 Fundamentel e psihologiei (1).
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu
14:30 Istoria econmicã a României (1/1). Instituþionalizarea
economiei de piaþã a României. Autor: conf.univ.dr.
Eugen Ghiorghiþã
15:00 Fairplay. Talk-show pe probleme de actualitate ale
sportului. Realizator: M. Popovici (r)
16:00 Oameni care au fost: George Cãlinescu (II). Emisiune
de Corneliu Toader (r)
17:00 Conferinþa de presã
18:00 Promo  muzicã uºoarã
18:30 Actualitãþi
19:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:00 Spiru Haret  blazonul Almei Matter. Emisiune în
direct de Corneliu Toader
21:00 Revista presei  zapping. Realizator:
Mihaela Nunweiller
21:30 Ediþie specialã
22:00 Calitatea vieþii, emisiune în direct, realizatã de
prof.univ.dr. Mircea Bulgaru
23:00 Preluare Deutsche Welle
23:30 Retrospectiva zilei
00:00 Clubul de noapte
01:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00-14:00)

Joi
13 martie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Limba latinã (9). Numãrul. (II).
Autor: prof.univ.dr. Liviu Franga
10:35 Introducere în ºtiinþa politicii (5). Cultura politicã.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
11:30 Teoria literaturii (2). Limbajul ºtiinþific  limbajul poetic.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
12:05 Biroticã (4). Elemente de editare de text.
Asistent univ. Mihai Gabriel
12:35 Lingvisticã generalã (4). Semnul lingvistic.
Autor: prof.univ.dr. Zamfira Mihai
13:45 Drept civil (an II). Sinteze 2.
Autor: lectoruniv.drd. Mariana Rudãreanu
14:50 Promo-muzicã
15:00 Spiru Haret  blazonul Almei Matter. Emisiune de
Corneliu Toader (r)
16:00 Oameni care sunt: Carmen Stãnescu. Emisiune de
Marina Roman Boiangiu (r)

17:00
18:00
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00
23:00
23:30
00:00
01:00

Conferinþa de presã
Promo-muzicã uºoarã
Actualitãþi
Planeta Pãmânt. Când fotografii erau pictori
România în lume. Emisiune în direct de Nicolae Mardari
Revista presei  zapping. Realizator:
Mihaela Nunweiller
Ediþie specialã
Agricultura încotro? Realizator: Constantin Pintilie
Preluare Deutsche Welle
Retrospectiva zilei
Clubul de noapte
Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00-14:00)

VINERI
14 martie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
10:00 Introducere în mass-media (7). Influenþe ºi determinãri.
Autor: prof.univ.dr.Lucian Chiºu
10:35 Informaticã pentru sociologie-psihologie (7). Excel (III).
Autor: Cristian Pomohaci
11:10 Preistorie ºi arheologie (4). Metode ºi tehnici.
Autor: Mioara Turcu
11:40 Geologie (3). Roci magmatice.
Autor: prof. Marin ªeclãman
12:25 Psihologia educaþiei (12). Succesul ºi insuccesul ºcolar.
Autor: lector univ. dr. Gabriela Cristea
13:00 Istoria evului mediu european (3). Lumea ruralã.
Autor: Ecaterina Lung
13:27 Istorie anticã universalã (5). Introducere în istoria anticã.
Autor: lector univ. dr. Rodica Ursu
13:55 Pedagogie generalã (2). Educaþia  obiect de studiu al
pedagogiei. Autor: prof. univ. dr. Sorin Cristea
14:25 Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie. Anchete
pe bazã de chestionar. Autor: prof. univ. dr. Beatrice Manu
15:00 România în lume. Emisiune de Nicolae Mardari (r)
16:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
16:30 Film documentar
17:00 Conferinþa de presã
17:30 Reþete pentru sãnãtate. Emisiune de
Eugenia Grosu Popescu
18:30 Actualitãþi
19:30 Planeta Pãmânt. Arhitecturã ºi mondernitate
20:00 Universul cunoaºterii. Emisiune de actualitate
ºtiinþificã (creativitate, I.T., terapii complementare,
educaþie în afara ºcolii, noutãþi din micro ºi macro
cosmos). Realizator Cãtãlin Grosu
21:00 Lumea în clipa 2003. Emisiune de Marian Oprea
22:00 Culturã fãrã tranziþie. Emisiune în direct de
Dan Fruntelatã
23:00 Preluare Deutsche Welle
23:30 Retrospectiva zilei
00:00 Clubul de noapte
01:00 Cursuri universitare (reluare din tronsonul
10:00  14:00)

Opinia

naþionalã

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

SÂMBÃTÃ
15 martie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
8:30 Muzicã uºoarã
9:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de lect.univ.dr.
Valeriu Marinescu
9:30 Not yet but soon  emisiune de Doru Enache
10:00 Arta documentarului. Simfonia Berlinului.
Expo-Lisabona
11:00 Prim-plan
12:00 Program muzical. Realizator: Dumitru Cucu
13:00 Litera ºi spiritul legii. Emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
14:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
14:30 Meandrele administraþiei publice. Emisiune în
direct de George Nicolau
16:00 Caleidoscop
17:00 Trãieºte-þi arta! Emisiune de Marina Roman Boiangiu
18:00 Liniºte, vorbesc copiii. Emisiune de Dan Enache
18:30 Actualitãþi. Ancheta zilei
19:30 90 de minute pentru sufletul tãu  coproducþie Tv
România de Mâine  Tv Internaþional. Emisiune în
direct, prezentatã de Iuliana Marciuc
21:00 Atelier studenþesc. Magazin studenþesc. Coordonator
Eugenia Grosu Popescu
22:30 Forum I.T. Realizator: Cãtãlin Grosu
23:30 Clubul de noapte
00:30 Program muzical nocturn

DUMINICÃ
16 martie 2003
6:00 Zori de zi (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã)
8:00 Ora de religie
9:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
10:00 Stil ºi frumuseþe. Emisiune de Crinuþa Popescu
10:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
11:00 Rodul pãmântului. Emisiune de Traian Tudor
12:00 Videoteca tvRM
13:00 Dialog juridic, emisiune de prof.univ.dr.
Corneliu Turianu
13:30 Week  end magazin. Emisiune de Riana Popescu
16:00 Dincolo de arenã. Emisiune de Mugur Popovici
17:00 Club internaþional. China. Emisiune de Ioana Nitobe
18:30 Actualitãþi. Sinteza sãptãmânii
19:30 Întâlnire la tvRM. Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Oameni care au fost oameni care sunt
22:00 Muzicã clasicã
22:30 Societate ºi culturã. ªcoala româneascã în secolul XXI.
Realizator: Nicolae Radu
23:30 Cafeneaua literarã. Emisiune de Vlad Leu
00:00 Clubul de noapte
01:00 Program muzical
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Burse de merit la Universitatea Spiru Haret
(Continuare din pag. 3)

Facultatea de
Psihologie-Pedagogie
Burse categoria A
1. Gocsman I. Aurica anul al III-lea, media 9,88
2. Honcz L.J. Cristina anul al III-lea, media 9,88
3. Ursicã Gheorghiu V. Florina anul al III-lea, media 9,88
4. Rus I. Laura Adriana anul al III-lea, media 9,50
5. Popescu (Iordache) N. Dana anul al IV-lea, media 9,91
6. ªerban Gh. Dorin anul al IV-lea, media 9,81
7. Doicinovici D.L. Claudia anul al IV-lea, media 9,63
8. Iuga I. Simona Maria anul al IV-lea, media 9,54
9. Naghi A. Delia Maria anul al IV-lea, media 9,54
Burse categoria B
1. Chiþu M. Adelina Roxana anul al II-lea, media 9,46
2. Nago M. Izabela anul al II-lea, media 9,38

3. Ungureanu (Popovici) M. Gabriela anul al II-lea,
media 9,15
4. Niscov (Cucu) I. Elena anul al II-lea, media 9,07
5. Ilie Gh. Cristian Mihai anul al II-lea, media 9,00
6. Opriº I. Carmen Anca anul al III-lea, media 9,36
7. Moºneag (Gãman) I. Doina anul al III-lea, media 9,35
8. Mocanu V. Vasile anul al III-lea, media 9,29
9. Anghel N. Cristina anul al III-lea, media 9,17
10. Dragosim D. Monica Diana anul al III-lea, media 9,11
11. Gonþea Petruþa anul al III-lea, media 9,11
12. Pap M. Maria Mihaela anul al III-lea, media 9,05
13. Ciocan N. Cristina Luciana anul al III-lea, media 9,00
14. Mihalache G. Mihaela Alina anul al III-lea, media 9,00
15. Biþicã P. Anca anul al IV-lea, media 9,36
16. Buta I. Gabriela Daniela anul al IV-lea, media 9,36
17. Dascãlu D. Corina anul al IV-lea, media 9,36
18. Vîlcea D. Magdalena anul al IV-lea, media 9,36
19. Gavrilã T. Lavinia Mirela anul al IV-lea, media 9,27
20. Mircea M. Anca anul al IV-lea, media 9,27
21. Samoilã F. Anca anul al IV-lea, media 9,27
22. Sulu M. Marcela Simona anul al IV-lea, media 9,27
23. Gavriloaia S. Laurenþiu anul al IV-lea, media 9,18

24. Ivaºcu E. Alis Diana anul al IV-lea, media 9,18
25. Nan (Þeicu) I. Manuela anul al IV-lea, media 9,18
26. Oºan A. Alexandra anul al IV-lea, media 9,18
27. Bãzãrca Gh. Bianca Maria anul al IV-lea, media 9,09
28. Szasz A. Anna Maria anul al IV-lea, media 9,00

Câmpulung Muscel

Colegiul Universitar Pedagogic
Burse categoria B
1. Duduialã Gh. (Cristescu) Dorina anul al III-lea,
media 9,17
2. Radu Gh. Dorinela Elena anul al III-lea, media 9,17
3. Bodea I. (Boroiu) Mihaela anul al III-lea, media 9,11

Craiova

Facultatea de Contabilitate
ºi Finanþe
Burse categoria A
1. ªuba Al (Vintilã) Daniela anul al III-lea, media 9,50
Burse categoria B
1. Diaconu Gh. (Gava) Mihaela anul al II-lea, media 9,20
2. Opricescu O. Cristina anul al II-lea, media 9,13
3. Minciunescu P. (Constantin) Marinela anul
al II-lea, media 9,00
4. Radu C. Sorinel anul al II-lea, media 9,00

Facultatea de Contabilitate
ºi Finanþe
Burse categoria B
1. Panã Paul Gabriel anul al III-lea, media 9,36
2. Tecliciu Jeni Mariana anul al III-lea, media 9,09
3. Pleniceanu Cristian Ionuþ anul al III-lea, media 9,00
4. Naidin (Bicã) C. Leana anul al IV-lea, media 9,41

Înmânarea Diplomelor pentru Burse de Merit
O fireascã atmosferã sãrbãtoreascã
Propensiunea pentru pregãtirea de calitate, cel
dintâi principiu fundamental dupã care îºi desfãºoarã
activitatea Universitatea Spiru Haret, rezultã inclusiv
din faptul cã aici, bursele de merit se acordã tuturor
studenþilor care, în anul universitar precedent, au
obþinut media generalã de minimum 9. Universitatea
Spiru Haret este nu numai cea mai mare instituþie
particularã de învãþãmânt superior din România, dar
ºi singura, din întreaga þarã, care acordã burse
studenþilor într-un numãr nelimitat de alt criteriu în
afara celui al pregãtirii de calitate. Fundaþia România
de Mâine, care acordã fondurile financiare necesare
acestor burse, îºi îndeplineºte, ºi pe aceastã cale,
obiectivele fundamentale pentru care a fost creatã:
stimularea, în dimensiuni naþionale, a culturii,
învãþãmântului ºi ºtiinþei, cultivarea valorilor tinere
capabile, împreunã cu cele consacrate, sã impunã
creaþia spiritualã româneascã în conºtiinþa lumii de
azi ºi de mâine.
Nominalizarea a fost fãcutã pe facultãþi într-un
cadru festiv, la care au participat personalitãþi din
conducerea Fundaþiei România de Mâine, prorectori
ai Universitãþii Spiru Haret, decani, ºefi de catedrã
ºi numeroºi studenþi, dornici sã cunoascã pe viu
mecanismul de obþinere a burselor de calitate, cum
au fost numite într-un limbaj specific. Toate aceste

· Facultatea de Limbi

ºi Literaturi Strãine,

· Facultatea de Istorie
· Facultatea de Arhitecturã
· Facultatea de Educaþie Fizicã
ºi Sport
· Facultatea de
Sociologie - Psihologie

Deschizând reuniunea la care au
participat Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine, Facultatea de
Istorie ºi Facultatea de Arhitecturã, prof. univ. dr. Elena BÃLAN,
prorector a remarcat atmosfera de
autenticã sãrbãtoare a acestei
întruniri, condiþiile de excepþie
oferite de Fundaþia România de
Mâine ºi Universitatea Spiru Haret
pentru a se putea realiza un
asemenea nivel de pregãtire care
meritã sã fie rãsplãtit tot într-un mod
de excepþie.
Dupã ce a transmis mesajul de
felicitare ºi de noi succese celor care
participã la acest eveniment din
partea prof univ. dr. Aurelian
BONDREA, preºedintele Fundaþiei
România de Mâine, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, prof.
univ. dr. doc. Grigore POSEA,
prorectorul Universitãþii a precizat
condiþiile diferenþiate în care sunt
acordate aceste burse.
Înmânând studenþilor cele 16
Diplome de Merit prof. univ. dr.
Domnica ªERBAN, decanul
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi
Strãine, a exprimat gratitudinea faþã
de conducerea Fundaþiei România
de Mâine ºi Universitãþii Spiru
Haret pentru acest gest de
recunoaºtere a unor evidente
eforturi, remarcând cã studenþii care

reuniuni s-au situat, de la început, sub semnul
elogierii iniþiativei Fundaþiei România de Mâine,
care, pentru al doilea an, consecutiv, acordã
asemenea burse. Spiritul de emulaþie, de stimulare a
studenþilor pentru pregãtirea de calitate se rãsfrânge,
cu acest prilej, asupra întregii activitãþi desfãºurate
în Universitatea Spiru Haret, dar ºi în perspectiva
masteratului ºi doctoranturii, în pregãtire la aceastã
prestigioasã instituþie de învãþãmânt superior.
Publicãm scurte relatãri de la aceste reuniuni
universitare.
Mihai IORDÃNESCU

au obþinut rezultate de excepþie vor
forma cu siguranþã acel eºalon care
va fi pregãtit pentru masterat, pentru
doctorat, devenind viitorii componenþi ai elitei Universitãþii.
La importanþa evenimentului
s-a referit prof. univ. dr. Gheorghe
ONIªORU, decanul Facultãþii de
Istorie, care a subliniat adevãrul cã,
deºi accesul la aceastã veritabilã
competiþie a valorilor este deschis
tuturor, neexistând limite de nici un
fel, burse ºi Diplome de Merit
pentru rezultatele înregistrate în
anul universitar 2001-2002 au
obþinut doar 11 studenþi, pe care îi
felicitãm din inimã, competiþia fiind
foarte strânsã.
Prof. univ. dr. Corneliu DUMITRESCU, decanul Facultãþii de
Arhitecturã, dupã ce a apreciat cã
un premiu special ar trebui sã fie
acordat Universitãþii Spiru Haret,
care a reuºit, în primul rând, sã
formeze asemenea studenþi cu
vocaþie intelectualã, de creativitate,
cu aspiraþie la performanþã, ºi în al
doilea rând, sã reuneascã facultãþi
cu profil atât de diferit sub aceeaºi
cupolã a sãrbãtoriþilor, a înmânat
cele douã Diplome de Merit,
felicitând pe toþi cei care au trudit
pentru a obþine cele mai bune
rezultate la învãþãturã.
Desfãºuratã în Aula mare a
Facultãþii de Sociologie-Psihologie, festivitatea de înmânare a
Diplomelor de Merit a fost deschisã
de prof. univ. dr. Mihaela
MINULESCU, decanul facultãþii,
care a remarcat faptul cã puþine
universitãþi ºtiu sã celebreze astfel
reuºitele, sã stimuleze pe cei mai
buni dintre cei mai buni, îndemnând
ºi pe ceilalþi sã intre în competiþia,
deloc uºoarã, a înaltului profesionalism.

Remarcând aceastã mare
recoltã de premii  18 categoria A,
44 categoria B  prof. univ. dr. doc.
Grigore POSEA, a apreciat faptul
cã acestea reprezintã nu numai o
dimensiune de ordin cantitativ, ci
mai ales una de ordin calitativ a
strãdaniilor studenþilor ºi a
profesorilor lor, care au ºtiut nu doar
sã ridice ºtacheta exigenþelor, ci ºi
sã se implice în concretizarea
rezultatelor.
Parcã niciodatã Sala de sport a
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi
Sport, în care a avut loc decernarea
Diplomelor de Merit n-a cunoscut
o atmosferã mai însufleþitã, de
bucurie ºi de mulþumire ca acum. O
revãrsare de tinereþe, alãturi de cei
18 studenþi premiaþi  4 cu burse
categoria A ºi 14 categoria B  au
venit sã le împãrtãºeascã emoþia,
sã-i susþinã în felul lor unic, colegi
care au participat din plin la
eveniment. Înmânând celor mai buni
dintre cei mai buni Diplomele de Merit,
prof. univ. dr. Septimiu TODEA,
decanul Facultãþii de Educaþie Fizicã
ºi Sport, a subliniat cã este vorba
despre un merit al studenþilor, rãsplãtit
cum se cuvine ºi un merit, care nu
trebuie sã rãmânã necunoscut, al
dascãlilor care i-au pregãtit pas cu
pas pe drumul acumulãrii acelor
cunoºtinþe care le dau dreptul sã se
bucure de aceste premii.
În încheiere, prof. univ. dr. doc.
Grigore POSEA ºi-a exprimat
convingerea cã în anul urmãtor
numãrul studenþilor care vor obþine
note mari va creºte, ºi, implicit,
numãrul de asemenea distincþii va
spori, putându-se bucura de ele toþi
cei care au dovedit puterea de a se
autodepãºi.
Adela DEAC

· Facultatea de Muzicã
· Facultatea de Geografie

Întâmplãtor sau nu, Diplomele pentru
Burse de Merit acordate studenþilor
Facultãþilor de Muzicã ºi de Geografie ale
Universitãþii Spiru Haret au fost nominalizate laolaltã, dar tocmai aceastã reuniune
comunã a prilejuit evidenþierea unei
remarcabile afinitãþi spirituale: dorinþa de
a fi tot mai bine pregãtiþi.
Reuniunea a fost deschisã de prof.
univ. dr. doc. Grigore POSEA,
vicepreºedinte al Fundaþiei României de
Mâine, prorector al Universitãþii Spiru
Haret, care, mai întâi, a evidenþiat
superioritatea sistemului, unic pe þarã, de
acordare a burselor pentru toþi studenþii
care obþin, în anul universitar precedent,
media generalã de minimum 9. Dupã care
vorbitorul a transmis, din partea
prof. univ. dr. Aurelian BONDREA,
preºedintele Fundaþiei România de
Mâine, rectorul Universitãþii Spiru Haret,
felicitãri noilor bursieri ºi urãri de succes
tuturor studenþilor aspiranþi la pregãtirea
universitarã de înaltã calitate. Prof. univ.
dr. Carmen STOIANOV, decanul
Facultãþii de Muzicã, dupã o succintã
prezentare a specificului pregãtirii
muzicale în facultatea pe care o conduce,
a mulþumit pentru sprijinul constant de
care beneficiazã din partea conducerii
Fundaþiei ºi a Rectoratului, apoi a
nominalizat ºi a felicitat pe studenþii care
au obþinut, în acest an universitar, bursele
ºi diplomelor de merit.
În continuarea festivitãþii, prof. univ.
dr. Ioan POVARÃ, decanul Facultãþii
de Geografie, a vorbit despre exigenþele
în pregãtire, solicitate de activitatea
practicã ºi de numeroasele aplicaþii pe
teren ale studenþilor, a evidenþiat
preocuparea conducerii Universitãþi
Spiru Haret pentru ca viitorii geografi
sã beneficieze de condiþii optime de
formare profesionalã, dupã care a
nominalizat noii bursieri.
Festivitatea s-a încheiat cu cuvinte
de mulþumire din partea noilor
laureaþi ºi cu urarea profesorilor ca
numãrul bursierilor de calitate sã
creascã an de an.

Bursieri de la Facultatea de Sociologie-Psihologie

Bursieri de la Facultatea de Geografie ºi Facultatea de Muzicã

· Facultatea de Drept
La Facultatea de Drept, înmânarea
Diplomelor pentru Burse de Merit a
constituit, ca ºi în celelalte facultãþi, un
eveniment. Nu însã o festivitate, un
ceremonial, cu tot ceea ce poate însemna
acesta sub aspect formal.
În marele amfiteatru, unde erau
prezenþi câteva sute de studenþi pentru
cursul care urma sã înceapã, au
venit profesorii facultãþii ºi fericiþii
beneficiari ai burselor.
Prorectorul universitãþii, prof.
univ. dr. Ion REBEDEU, a prezentat
convingãtor strategia Fundaþiei
România de Mâine în domeniul
acordãrii de burse pentru studenþii
Universitãþii Spiru Haret.
Le-a fost clar studenþilor prezenþi cã
numai prin bunã pregãtire, prin
sârguinþã, prin muncã metodicã ºi, deci,
prin obþinerea unor note foarte mari, pot
fi în situaþia de a primi o bursã.
Sistemul burselor este conceput ºi
destinat sã ridice nivelul general al
calitãþii învãþãmântului în întreaga
universitate. Pentru cã la Spiru Haret
scopul final este Diploma de Licenþã
împodobitã cu binemeritata notã
maximã. Diploma de merit este doar o
treaptã. O treaptã pe un drum foarte sigur.
Decanul facultãþii, prof. univ. dr.
Gheorghe DIACONESCU, a înmânat, cu
felicitãrile de rigoare, diplomele acordate.
Aceastã ultimã îndatorire s-a consumat
foarte repede. Au fost 11 bursieri. Patru
la categoria A ºi 7 la categoria B.
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