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Diploma prin care
Sanctitãþii Sale Papa
Ioan Paul al II-lea
i s-a conferit
titlul academic
Doctor Honoris Causa
al Universitãþii
Spiru Haret

Joi, 16 octombrie 2003, în cadrul unei emoþionante solemnitãþi universitare,
cu prilejul aniversãrii a 25 de ani de Pontificat,

Sanctitãþii Sale Papa Ioan Paul al II-lea

i s-a conferit titlul academic
Doctor Honoris Causa
al Universitãþii Spiru Haret
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rostit de
prof.univ.dr. Aurelian BONDREA

Monseniorul Jean-Claude PÉRISSET,
Nunþiu Apostolic

Sanctitatea Voastrã,
Prea Fericirea Voastrã, Pãrinte Patriarh Teoctist,
Excelenþã, Înalt Prea Sfinþite Nunþiu Apostolic,
Monseniore Jean-Claude Périsset,
Distinºi invitaþi,
Domnilor profesori,
Dragi studenþi,
În urmã cu 25 de ani, în dupã
amiaza zilei de 16 octombrie 1978,
pe cerul Romei, dinspre Capela Sixtinã,
s-a ridicat vãlul de fum, pe care
credincioºii din întreaga lume îl aºteptau
sã se iveascã de douã zile, iar cel mai în
vârstã cardinal dintre cei 111 participanþi
la conclav a anunþat: Habemus papam
Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae
Cardinalem Wojtyla
Joannem
Paulum Saecundum
Dupã exact un pãtrar de veac, trãim
împreunã marea bucurie de a marca
acel eveniment istoric memorabil, de
aceastã datã în plan universitar
românesc ºi nu numai.
Astãzi, prin votul unanim al
membrilor Senatului Universitãþii
Spiru Haret, conferim titlul academic
de Doctor Honoris Causa Sanctitãþii
Sale Papa Ioan Paul al II-lea, cel mai
mare Pontif roman din istoria de
douã milenii a creºtinãtãþii, ilustrã
personalitate a lumii contemporane,
cu prilejul celebrãrii a 25 de ani de
Pontificat.
Faptul cã Sanctitatea Sa Papa Ioan
Paul al II-lea a acceptat propunerea,
înaintatã în urmã cu trei luni, de a ne
face cinstea sã primeascã titlul
academic de Doctor Honoris Causa
din partea Universitãþii noastre, este
o premierã care onoreazã nu numai
comunitatea noastrã universitarã, ci
întregul învãþãmânt românesc. Este,
totodatã, o recunoaºtere a realizãrilor
obþinute de instituþia noastrã, dar ºi
un îndemn de a ne dezvolta, în
continuare, cu perseverenþã ºi curaj,

pentru ca efortul ºi rezultatele
activitãþii noastre sã fie tot mai
competitive ºi performante.
Cred cã sunt în asentimentul
dumneavoastrã, al tuturor celor
prezenþi, sã declar, în mod solemn,
cã marele eveniment la care
participãm astãzi ne umple inimile
de emoþie, bucurie ºi speranþã.
Onoratã asistenþã,
Este un fapt cunoscut cã, timp de
peste douã decenii, Suveranul Pontif a
fost în contact direct cu învãþãmântul
superior, în calitate de profesor de eticã
la una dintre cele mai prestigioase
universitãþi din patria sa, cea din
Lublin. De asemenea, de-a lungul
anilor, Sanctitatea Sa a conferenþiat la

cele mai de seamã universitãþi din
lume, subliniind, de fiecare datã, rolul
învãþãmântului, ca factor de civilizaþie
ºi motor al dezvoltãrii, dar ºi
însemnãtatea universitãþilor în
formarea ºi educarea tinerilor.
În acest sens, Suveranul Pontif
evidenþia în mesajul, intitulat atât de
elocvent, Chemarea primordialã a
universitãþii în lumea de azi:
Universitatea dispune de o uriaºã
forþã moralã pentru a se pronunþa
în apãrarea dreptului ºi a echitãþii,
acþionând în concordanþã cu
propriile mijloace, respectiv cu
competenþa ºtiinþei ºi a educaþiei
morale.
(Continuare în pag.3)

Prea Fericirea Voastrã, Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române,
Stimate domnule rector al Universitãþii Spiru Haret,
Doamnelor ºi domnilor senatori ºi profesori,
Doamnelor ºi domnilor,

Astãzi sãrbãtorim cea de-a 25-a
aniversare a Pontificatului Sanctitãþii
Sale Papa Ioan-Paul al II-lea. Mã
bucur ca aici, în România, acest mare
eveniment sã fie marcat prin actul
solemn de a i se conferi Sanctitãþii Sale
titlul academic Doctor Honoris Causa
de cãtre Universitatea Spiru Haret.
Vã mulþumesc pentru prezenþa
dumneavoastrã la aceastã ceremonie
ºi, în particular, mulþumesc domnului
Rector Aurelian Bondrea pentru
Laudatio recipiendar Papei Ioan-Paul
al II-lea ºi Senatului Universitãþii
Spiru Haret de a oferi aceastã onoare.
Sunt 25 de ani de activitate intensã,
care în raport cu ministerul sãu de
pãstor al Bisericii universale, a
favorizat numeroase întâlniri ale Papei

la Roma, ca ºi cãlãtoriile sale în afara
Romei, pentru a face sã rãsune
Mesajul creºtin de pace ºi de
fraternitate între toate popoarele.
România a putut sã experimenteze
direct binefacerile unui astfel de
minister, în timpul vizitei pastorale din
perioada 7-9 mai 1999.
În cadrul înmânãrii titlului de Doctor
Honoris Causa Papei Ioan-Paul al IIlea, consider cã este util sã fac recurs la
Enciclica sa Fides et Ratio, din 14
septembrie 1998, în care evidenþiazã
rolul credinþei în apropierea adevãrurilor
vieþii umane. De asemenea, îmi permit
a cita din aceasta un lung extras, foarte
util pentru dumneavoastrã care prin
activitatea universitarã sunteþi în
serviciul adevãrului, oricare ar fi

domeniul cercetãrilor dumneavoastrã,
învãþãturilor sau publicaþiilor
dumneavoastrã.
Dar mai înainte, vã amintesc
rãspunsul pe care Papa Ioan-Paul al IIlea l-a dat lui André Frossard, în timpul
discuþiilor cu acesta, care brusc l-a
întrebat pe Papa: Sanctitate, dacã prin
absurd nu s-ar putea pãstra decât un
singur cuvânt din toatã Biblia, pe care
l-aþi alege Dumneavoastrã?. Frossard
gândea cã Papa va reflecta îndelung, va
ezita sau chiar se va eschiva de la
întrebare. Din contrã, rãspunsul a venit
imediat: Adevãrul vã va face liberi.
Nu este o mãrturie mai puternicã aici
decât numai întregul pontificat a lui
Ioan-Paul al II-lea, care nu se teme sã
vorbeascã în momente potrivite sau
nepotrivite pentru a proclama Adevãrul
veºnic care este Isus-Cristos,
Mântuitorul oamenilor, ca ºi întreaga sa
viaþã, cu întregul sãu angajament, la
început ca student, apoi ca profesor,
predicator ºi episcop. Sã nu uitãm teza
sa de doctorat în filosofie despre
Punerea în valoare a posibilitãþilor de
fondare a unei etici creºtine plecând de
la premisele sistemului etic a lui Max
Scheler. Dumneavoastrã ºtiþi cã Max
Scheler împreunã cu Maurice Blondel
sunt marile nume ale personalismului.
De fapt, se gãseºte în scrierile lui Karol
Wojtyla aceastã filosofie zisã
personalistã care a marcat marea parte
a cãutãrilor filosofice din secolul XX.
(Continuare în pag.3)

20-27 octombrie 2003

pag.2

OPINIA NAÞIONALÃ 371-372

Un Pontificat al Iubirii

Solemnitatea din Amfiteatrul-Studio al Universitãþii Spiru Haret
ºi Televiziunii România de Mâine
Viaþa universitarã româneascã a înregistrat joi, 16 octombrie a.c., un
eveniment memorabil, de rãsunet internaþional. Într-o atmosferã sãrbãtoreascã,
Universitatea Spiru Haret i-a conferit titlul academic de Doctor Honoris
Causa Sanctitãþii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, ilustrã personalitate a lumii
contemporane, cu prilejul aniversãrii a 25 de ani de Pontificat.
În baza prestigiului sãu naþional ºi internaþional, întemeiat pe atributele
de dinamism, modernitate ºi calitate ale activitãþii sale, Universitãþii Spiru
Haret îi revine astfel onoarea de a fi singura instituþie de învãþãmânt superior
din spaþiul ortodox de spiritualitate care a fost acceptatã de Suveranul Pontif
sã-i decerneze titlul academic de Doctor Honoris Causa. Aceasta este ºi
raþiunea în temeiul cãreia, evenimentul ca atare comportã semnificaþii
sporite, el fiind resimþit ca un factor de afirmare a întregii spiritualitãþi
româneºti, graþie deschiderii ei spre lume, spre dialogul dintre Orient ºi
Occident ºi vocaþiei sale pentru sintezã.
Ceremonia a avut loc în prezenþa unor mari personalitãþi româneºti ºi
strãine: Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Pãrinte
Teoctist, Nunþiul Apostolic, Monseniorul Jean-Claude Périsset, membri ai
Guvernului României, membri ai Academiei Române, ziariºti. Au fost
prezenþi, de asemenea, profesori universitari, cercetãtori ºtiinþifici ºi
studenþi. Manifestarea s-a desfãºurat în Amfiteatrul-Studio al Universitãþii
Spiru Haret ºi al Televiziunii România de Mâine, din ªoseaua Berceni nr.
24, fiind transmisã integral de acest post de televiziune, într-un duplex cu
Centrul de Televiziune al Vaticanului.
Solemnitatea a debutat sub genericul Un Pontificat al Iubirii; în
Amfiteatrul-Studio, frumos împodobit cu steagurile României, Vaticanului

ºi Universitãþii Spiru Haret, crainicul Televiziunii România de Mâine anunþã
cã ceremonia este dedicatã Suveranului Pontif cu prilejul conferirii titlului
academic de Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret. Sunt apoi
intonate Imnurile de Stat ale României ºi Vaticanului. Este evocatã hotãrârea
prestigiosului forum al Senatului universitar care a decis în unanimitate sã
preþuiascã, în demnitate ºi cu înalt respect, opera Sfântului Pãrinte, dedicatã
pãcii, binelui ºi armoniei universale. Cu atât mai mult cu cât Sanctitatea Sa a
adus în anul 1999, în Capitala României, prima þarã de credinþã ortodoxã
vizitatã, binecuvântarea Sa pentru aceastã naþiune prosperã, pãmânt roditor
de bine, popor solidar ºi fãcãtor de pace.
Pe fondul sonor al unui concert de Bach, este prezentat filmul omagial al
Televiziunii România de Mâine, consacrat Papei Ioan Paul al II-lea, marele
Fiu al Planetei Pãmânt, pentru care credinþa este unul din imperativele spirituale
ale noului mileniu. Dupã care corul Madrigal, dirijat de maestrul Marin
Constantin, revarsã în aceastã ceremonie expresia versului grãit pe undele
înãlþãtoare ale muzicii. Invocaþia Ave Maria, în interpretarea, de-acum clasicã,
a Madrigalului, emoþioneazã profund. Ca ºi piesa Cãmara ta, Mântuitorule!
de Ioan D. Chirescu. În aceastã ambianþã, recitarea versurilor aparþinând
Sfântului Pontif, pe numele sãu mirean Karol Vojtyla, are reverberaþii imnice
nãscute din sacra iubire pentru tot ce este luminos, înalt ºi frumos. Cunoscuþii
actori Lucia Mureºan ºi Constantin Codrescu tãlmãcesc artistic poezii precum
Rugã, Cuvintele femeii la fântânã, Samariteanca.
Dupã intonarea Imnului Gaudeamus Igitur, urmeazã momentul solemn
când Sanctitãþii Sale Papa Ioan Paul al II-lea i se conferã titlul academic
de Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret. Prof. univ. dr.

Aurelian Bondrea, rectorul ºi preºedintele Senatului Universitãþii Spiru
Haret, rosteºte Laudatio, documentul prin care este elogiatã marea
personalitate a Papei Ioan Paul al II-lea ºi prin care i se conferã titlul
academic Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret. Biografia
tânãrului Vojtyla este înfãþiºatã în strânsã legãturã cu vocaþia lui
umanistã, manifestatã în pofida greutãþilor întâmpinate în anii celui
de-al doilea rãzboi mondial ºi sub dictatura comunistã. Speranþa marelui
Pontif în triumful adevãrului, dreptãþii ºi binelui a fost permanent
asociatã cu dragostea sa faþã de tânãra generaþie cãreia i-a rãmas pânã
astãzi un strãlucit educator. Cu aceastã vocaþie de educator al tineretului
de pretutindeni, creaþia Papei Ioan Paul al II-lea stabileºte raporturi de
mare fineþe între credinþã ºi raþiune, între filosofie ºi religie, între eticã
ºi viaþa socialã, fiind considerat astãzi ilustrul reprezentant al culturii
ºi umanismului de pretutindeni.
Dupã ce rosteºte acest solemn Laudatio, prof. univ. dr. Aurelian Bondrea
dã citire Diplomei prin care Marelui Pontif i se conferã titlul academic de
Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret.
Nunþiului Papal, Monseniorul Jean-Claude Périsset, reprezentantul
Vaticanului la Bucureºti, i se înmâneazã însemnele prestigiosului titlu
academic conferit Papei Ioan Paul al II-lea. Profund emoþionat,
Monseniorul mulþumeºte pentru însemnele primite ºi, la rându-i, rosteºte
o alocuþiune consacratã vieþii ºi activitãþii de referinþã istoricã a Papei
Ioan Paul al II-lea.
Ceremonia se încheie în acordurile piesei Exiºti, Doamne!, compusã
pe versurile lui Karol Vojtyla de cãtre Petru Stoianov.

Declaraþii la Televiziunea România de Mâine
Prea Fericitul Pãrinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

«Papa Ioan Paul al II-lea s-a dovedit a fi ºi un prieten nu numai al
bisericii noastre, ci ºi al poporului nostru. Ne-a recunoscut valorile
noastre de credinþã ºi valorile culturale ale poporului român, care se
înscriu ca o noutate ºi o valoare deosebitã pentru a continua drumul
dialogului ºi al nãdãjduirii în unitatea bisericilor care va fi atunci
când ºi noi ne vom învrednici de acest dar dumnezeiesc.»

Salutul Sanctitãþii Sale Papa Ioan Paul al II-lea,
adresat românilor, în faþa Catedralei Patriarhale, cu
prilejul vizitei Sale în þara noastrã (mai 1999), Omilia
Sfântului Pãrinte, rostitã la Bucureºti, reperele
biografiei Sale, cuvântãrile Preºedintelui Ion Iliescu
ºi Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Prea
Fericitul Pãrinte Teoctist, rostite drept omagiu la
împlinirea a 25 de ani de Pontificat, precum ºi alte
informaþii referitoare la conferirea titlului academic
de Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret
Suveranului Catolic pot fi consultate în ediþia specialã
a revistei Opinia naþionalã, numãrul 370 din 16
octombrie 2003.

Monseniorul
N.A.Jean Claude Périsset

«Pentru mine, acest eveniment este foarte important, ºi pentru
Papa este o nouã întâlnire cu România ºi, în particular, cu tinerii
universitãþii ºi corpul profesoral; ºi cred cã acest eveniment ne dã
sprijinul vostru în misiunea pe care Hristos a dat-o lumii. Este unirea
dintre noi. Pentru mine, acest eveniment e un pas înainte în drumul
nostru ecumenic.»

Academicianul
Rãzvan Theodorescu

«A fost o iniþiativã excelentã a domnului rector Bondrea ºi a
Senatului, aceea de a acorda acest titlu, fãrã îndoialã, celui mai
important om al epocii noastre.»

La încheierea festivitãþii, Nunþiul Apostolic a scris în Cartea
de onoare a Universitãþii Spiru Haret:

Cu mare iubire, mulþumesc din inimã Universitãþii
Spiru Haret pentru a-i fi conferit Sanctitãþii Sale Papa
Ioan Paul al II-lea titlul Doctor Honoris Causa ºi sper
ca învãþãtura sa de Pastor sã fie un drum de luminã
pentru toþi profesorii ºi studenþii.
16 octombrie 2003
Prezentatorii pãrþii artistice a festivitãþii:
Raluca TACHE ºi Ilie CIURÃSCU

Jean-Claude Périsset
Nunþiu Apostolic
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Totodatã, aflat la Bucureºti, în 1999,
Sanctitatea Sa adresa îndemnul: Educaþi
tinerii în spiritul þelurilor îndrãzneþe, ce
se cuvin unor fii de martiri. Deprindeþi-i
sã respingã iluziile facile ale
consumismului; sã rãmânã pe pãmântul
lor pentru a construi împreunã un viitor
de prosperitate ºi pace; sã se deschidã
Europei ºi lumii.
Distins auditoriu,
Profund impresionaþi de gândirea de
facturã renascentistã a Suveranului Pontif,
de înþelepciunea, diplomaþia ºi umanismul
Sãu exemplar, de drumul vieþii Sale, în
care s-a identificat cu purtarea crucii lui
Iisus Hristos prin Golgota istoriei din
secolul trecut, suntem conºtienþi cã
decernãm titlul de Doctor Honoris Causa
al Universitãþii Spiru Haret unui David al
vremurilor noastre.
În acest context, reamintesc cã mari
lideri din deceniile trecute ºi de astãzi,
analiºti ºi formatori de opinie de
pretutindeni îl socotesc ºi îl recunosc drept
cea mai mare personalitate a secolului al
XX-lea. Înscãunarea, pe tronul Sfântului
Petru de la Roma, a unui cardinal cu o
solidã ºi largã pregãtire pe toate planurile,
cu o charismã rar întâlnitã, a adus cu sine
un curent înnoitor în lume, un val de
credinþã ºi speranþã, care a influenþat

covârºitor istoria sfârºitului de secol ºi
mileniu recent încheiate.
Încã de la începutul Pontificatului
Sãu, cu persuasiunea ºi blândeþea unui
mare ierarh, dar ºi cu hotãrâre,
Sanctitatea Sa ºi-a pus întreg harul ºi
înþelepciunea cu care l-a înzestrat
Dumnezeu, în slujba gãsirii celor mai
bune cãi spre a aduce omenirea pe un
fãgaº normal, care sã însemne echilibru,
stabilitate ºi pace.
Ca dascãl ºi ca om, doresc ca
studenþii ºi urmaºii noºtri sã îl aibã
pe Papa Ioan Paul al II-lea  întrupare
a autoritãþii modelului, a omului de
înaltã, nobilã ºi profundã spiritualitate
 ca pe un sfânt reper moral ºi de
comportament, iar gândirea sa sã fie tot
mai bine cunoscutã ºi urmatã de spiritele
novatoare ale societãþii româneºti,
îndeosebi de tânãra generaþie, pe care
Suveranul Pontif o iubeºte atât de mult
ºi în care îºi pune mari speranþe.
Stimatã asistenþã,
Îmi este destul de greu sã prezint în
toatã mãreþia ei ilustra personalitate a
Sanctitãþii Sale.
Datoritã împrejurãrilor tragice pe
care þara sa ºi omenirea le-au cunoscut
în anii 40 ai secolului trecut, i-a fost
dat actualului Pontif sã lucreze de tânãr,
în condiþii dintre cele mai aspre, ca
muncitor într-o carierã de piatrã ºi la un
combinat chimic. Ulterior, avea sã spunã
cã acea perioadã a contat, în viaþa sa,
mai mult decât douã doctorate.
Mai târziu, în Evanghelia muncii,
temã predilectã a Suveranului Pontif,
adresându-se oamenilor de pretutindeni,
Sanctitatea Sa s-a referit adesea la
redescoperirea sensurilor muncii
omului, aºa cum le-a voit Dumnezeu,
adicã aducând demnitate persoanei
umane, fãcând-o pãrtaºã la actul
Creaþiei. Munca este un drept al omului,
care trebuie respectat  considerã
Sfântul Pãrinte. Dreptatea repartizãrii
bunurilor rezultate din muncã ºi
solidaritatea sunt alte elemente
importante. ªi, nu în ultimul rând,
trebuie avute în vedere harurile

profesionale cu care fiecare am fost
înzestraþi. Trebuie sã încercãm sã ni le
cunoaºtem, sã-i aducem mulþumire lui
Dumnezeu pentru ele, sã valorificãm
aceºti talanþi cât mai bine.
În tinereþe, Suveranul Pontif a fost ºi
actor, iar, spre sfârºitul studiilor teologice,
preparator ºi asistent la seminarul de
dogmaticã ºi de patristicã, trecând, apoi,
prin toate treptele universitare ºi
ecleziastice, trepte de pe care a suit, am
spune noi, ortodocºii, ca Întâistãtãtor al
Sfântului Scaun. ªi s-a urcat pe acest
Scaun Sfânt nu din lipsã de papabili.
Conclavul din 16 octombrie 1978
l-a ales sã poarte cheile împãrãþiei,
datoritã personalitãþii sale exemplare ºi
minþii sale luminate. Cardinalul
Cracoviei se fãcuse prea bine cunoscut
în dezbaterile ce-au avut loc în Conciliul
Vatican II, în cadrul cãrora tânãrul ierarh
s-a impus prin cunoaºterea
sacerdoþiului, punerea în valoare a
pregãtirii ºi chemãrii sale, datoritã marii
sale culturi ºi erudiþii. Aºa cum
subliniazã biografii sãi, un rol însemnat
l-a avut participarea sa neobositã ºi
competentã la elaborarea documentelor
care cãlãuzesc azi Biserica Universalã.
Cu totul remarcabile sunt lucrãrile
teoretice de mare anvergurã intelectualã
ºi filosoficã, scrise în perioada cât a
funcþionat ca profesor universitar.
Remarcãm, în acest sens, valoroasele

lucrãri Iubire ºi responsabilitate,
Persoanã ºi acþiune, ambele traduse în
mai toate limbile de circulaþie universalã
ºi, mai recent, ºi în româneºte.
Subliniem, de asemenea, cã
Suveranul Pontif a fost ºi este un
profund ºi sensibil poet ºi dramaturg.
Ne-a dovedit-o, încã o datã, în urmã cu
doar câteva luni, prin publicarea
florilegiului Triptic roman, un veritabil
imn înãlþat credinþei ºi cunoaºterii.
Distins auditoriu,
Pentru a înþelege cât de rodnic a fost
Pontificatul Papei Ioan Paul al II-lea,
meritã a fi evidenþiat faptul cã, în
aceastã perioadã, au fost emise 13
enciclice de o însemnãtate deosebitã,
care îl reprezintã din plin ca filosof,
etician, gânditor, puternic ancorat în
complexa problematicã de la sfârºitul
secolului al XX-lea, ca pe un
deschizãtor de drum, preocupat
consecvent de dezvoltarea Bisericii ºi a
credinþei creºtine, ca ºi de soarta
omenirii în mileniul al treilea.
În acest sens, supunem atenþiei
dumneavoastrã doar câteva din
gândurile sale cele mai profunde ºi pline
de semnificaþie.
Scrisoarea enciclicã Fides et Ratio a
Sfântului Pãrinte, prezentatã în anul
1998, propune lumii intelectuale
occidentale un nou mod de a gândi ºi a
înþelege raportul dintre credinþã ºi
raþiune, dintre teologie ºi filosofie.
Aceasta este organic legatã de
Enciclicaprogram a Sanctitãþii Sale:
Biserica nu poate fi indiferentã faþã de
nimic din ceea ce face sã batã inima
omului, adicã faþã de neliniºtile, faptele
ºi speranþele sale: cãutarea adevãrului,
nepotolita nevoie de bine, foamea de
libertate, nostalgia frumuseþii, vocea
conºtiinþei.
Având în vedere spaþiul cultural
actual, caracterizat atât prin separarea,
aproape radicalã, dintre credinþã ºi
raþiune, cât ºi de eliminarea problemei
adevãrului absolut ºi necondiþionat din
cercetarea raþionalã ºi culturalã,
Suveranul Pontif militeazã pentru
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necesitatea gãsirii raportului corect
dintre credinþã ºi raþiune.
Credinþa ºi raþiunea sunt ca douã
aripi cu care spiritul uman se înalþã spre
contemplarea adevãrului. Aceastã frazã
aratã felul de a gândi al unui Papã format
la ºcoala filosofiei fiinþei a Sfântului Toma
dAquino, o filosofie deschisã cãtre dialog
cu toate ºtiinþele despre om. În Fides et
Ratio, Sanctitatea Sa criticã criza de
semnificaþie ºi golul spiritual ce
caracterizeazã cultura contemporanã,
analizeazã cauzele acestei crize ºi propune
diferitele modele de gândire adecvate
naturii omului ºi integralitãþii realului,
pentru a recupera încrederea în raþiunea
umanã ºi a pregãti, astfel, terenul credinþei.
Pentru Suveranul Pontif, credinþa ºi
raþiunea sunt într-un raport de armonie,
pentru cã, prin credinþã, se îmbunãtãþeºte
privirea interioarã, deschizând mintea
pentru a descoperi, în curgerea
evenimentelor, prezenþa lucrãtoare a
Providenþei.
În concepþia Sfântului Pãrinte,
revelaþia creºtinã este punctul de sprijin
ºi de întâlnire a filosofiei cu credinþa.
În descrierea exigenþelor ºi sarcinilor
actuale, Sanctitatea Sa prezintã calea
sapienþialã drept calea regalã care
conduce la aflarea rãspunsurilor
privitoare la sensul existenþei.
Filosofilor le este adresatã invitaþia de
a recupera dimensiunile înþelepciunii ºi
ale adevãrului metafizic din cadrul
gândirii filosofice.
Fides et Ratio doreºte sã restituie
omului contemporan încrederea în
posibilitatea de a gãsi un rãspuns la
neliniºtile, la dorinþele sale esenþiale ºi,
în acelaºi timp, invitã conºtiinþa umanã
sã se confrunte cu problema temeiului
existenþei, al trãirii, ca sã cunoascã sau

sã recunoascã adevãrul despre
Dumnezeu, ca principiu al adevãrului
persoanei ºi al lumii întregi.
Suveranul Pontif se dovedeºte,
totodatã, a fi un ilustru exponent al
culturii ºi umanismului. În numeroase
mesaje, cuvântãri, enciclice, Sanctitatea
Sa s-a pronunþat în favoarea promovãrii
valorilor umaniste ºi a culturii,
subliniind rolul fundamental al acestora
în devenirea omului ºi a societãþii, în
pãstrarea identitãþii naþionale ºi
manifestarea universalitãþii culturii.
Reprezentând expresia completã a
realitãþii vitale a unui popor,
reflectând naþiunea ca întreg  valoare,
structurã, persoanã , cultura constituie
unul din elementele esenþiale ale
identitãþii naþionale, aici avându-ºi
rãdãcina dorinþa de a fi un anume popor
ºi nu altul. Sanctitatea Sa considerã, în
acelaºi timp, cã adevãrata culturã este
un instrument de apropiere ºi de
participare, de înþelegere ºi de
solidaritate. De aceea, adevãratul om
de culturã  subliniazã Suveranul Pontif
 tinde totdeauna sã uneascã ºi nu sã
dezbine; acesta nu îi divizeazã pe
oameni, ci seamãnã înþelegere ºi
concordie; nu trezeºte între ei rivalitate
ºi urã, ci doreºte sã deschidã cãi noi
pentru creaþie ºi progres.
Onoratã asistenþã,
Din înfãptuirile remarcabile ale
Pontificatului Papei Ioan Paul al II-lea,
subliniem numãrul important de
documente emise, care cuprind idei
nemaiîntâlnite în istoria curiei romane,
precum ºi, pentru prima oarã, rugãmintea
de iertare formulatã pentru greºelile
comise în trecut de Bisericã. Sunt
numeroase demersurile fãcute în problema
dialogului ºi conlucrãrii celor trei religii
monoteiste  iudaismul, creºtinismul ºi
islamismul , a instaurãrii unei solidaritãþi
la scarã globalã între Nordul bogat ºi Sudul
sãrac, în favoarea pãcii, pentru aplanarea
tensiunilor ºi conflictelor din diferite zone
ale lumii.
În cei 25 de ani de Pontificat, Papa
Ioan Paul al II-lea a fost unul din cei

mai mari misionari ai Bisericii catolice,
un adevãrat Papã-pelerin, care a
efectuat vizite în peste 100 de state,
strãbãtând toate paralelele ºi
meridianele lumii.
Marele Pontif s-a dovedit, totodatã,
un iscusit ºi neîntrecut constructor de
punþi. A lansat, cu convingere ºi curaj,
mesajul Lux Oriente, subliniind cã
Estul Europei, împilat atâta vreme,
constituie pentru creºtini izvorul nesecat
al credinþei ºi speranþei ( ). Biserica
se uitã spre Rãsãrit, iar mulþi oameni,
uneori chiar în subconºtientul lor,
aºteaptã ca lumina sã vinã din Rãsãrit.
În acest context, Sfântul Pãrinte a fixat
locul României ca o punte între
Occident ºi Orient, nutrind credinþa cã
þãrii noastre îi este hãrãzit un rol major.
Iatã care au fost primele cuvinte rostite
de Suveranul Pontif pe pãmânt
românesc: Românie, cu ajutorul lui
Hristos, vei fi protagonista unei noi
perioade de entuziasm ºi curaj. Vei fi
naþiune prosperã, pãmânt roditor de
bine, popor solidar ºi fãcãtor de pace.
Dumnezeu sã te binecuvânteze mereu.
În plan ecumenic, Sanctitatea Sa a
contribuit decisiv la revirimentul
dialogului teologic cu ortodocºii ºi
protestanþii. Aici este locul sã subliniez
cã apropierea de ortodoxism, prin ºi cu
ajutorul Bisericii Ortodoxe Române, a
îmbrãcat o dimensiune istoricã, atât prin
vizita Sfântului Pãrinte la Bucureºti, din
mai 1999, cât ºi prin dialogul purtat la
Roma cu Prea Fericitul Pãrinte Patriarh
Teoctist. Cât de rodnic a fost acest dialog
rezultã, cu strãlucire, din declaraþia
Pontifului, fãcutã la Bucureºti: Aici am
trecut pragul speranþei!, declaraþie
nemaiîntâlnitã în timpul celor 87 de
pelerinaje efectuate pânã atunci.
Cuvintele de dragoste ºi îmbãrbãtare
rostite în româneºte, la adresa poporului
nostru, a istoriei sale, a credinþei statornicite
pe aceste meleaguri, a artei sacrale ºi, nu în
ultimul rând, a martirilor români, se
constituie în veritabile nestemate.
În timpul Pontificatului Papei Ioan
Paul al II-lea, a avut loc actul de beatificare
a unui sfânt român, Ieremia Valahul, care
a intrat pe veci în gloria altarelor.
Iatã ce spunea, despre acest fapt, Sfântul
Pãrinte, adresându-se românilor, în limba
lor: În istoria voastrã bimilenarã, atât de
bogatã, cu atâtea valori de credinþã,
Ieremia Valahul este primul român care
este ridicat oficial la gloria altarelor!
Pontiful l-a numit pe Ieremia Valahul fiu
al României, acea nobilã naþiune care
poartã în limbã ºi în nume amprenta
Romei. Declararea de fericit a acestui
slujitor fidel al Domnului, dupã trei secole
de tãcere, a fost rezervatã zilelor noastre,
marcate de o preocupare continuã, la nivel
internaþional, pentru ecumenism ºi
solidaritate între popoare. Fericitul Ieremia
Valahul, mergând din România în Italia, a
unit, prin trãirea sa, Orientul cu Occidentul,
trasând o punte simbolicã între popoare ºi
între Bisericile creºtine.
Distins auditoriu,
Fiind constrâns sã mã încadrez în
economia unui demers succint, cum se
rosteºte, de obicei, cu un asemenea
prilej, am înfãþiºat doar unele frânturi
din viaþa ºi activitatea uneia dintre cele
mai reprezentative personalitãþi ale
lumii contemporane.
Nu pot încheia cuvântul meu fãrã sã
exprim, încã o datã, bucuria neþãrmuritã
ºi onoarea cã, de azi, Marele Pontif a intrat
în rândul comunitãþii noastre academice.
Cu siguranþã, vom avea nenumãrate
prilejuri, de-acum înainte, sã prezentãm,
mai des ºi mai amplu, în toate
dimensiunile ei, figura înãlþãtoare a
Sfântului Pãrinte, atât în cadrul
Universitãþii noastre, cât ºi, în general,
în þara noastrã. Rãmâne, totodatã, o
îndatorire de cinste pentru noi ca acest
pisc al gândirii teologice, filosofice,
morale ºi sociale sã fie cât mai bine
cunoscut, iar îndemnurile ºi preceptele
sale creºtine sã le urmãm, concretizândule în munca ºi realizãrile noastre.
Ca buni creºtini, sã ne rugãm pentru
Sanctitatea Sa ºi sã îi dorim din tot sufletul,
alãturi de întreaga societate româneascã,
de întreaga umanitate, în slujba cãreia ºia pus viaþa, multã sãnãtate, ani îndelungaþi
ºi rodnici în continuare.
Permiteþi-mi sã închei, onoratã
asistenþã, adresându-i Suveranului
Pontif tradiþionala urare ºi în limba sa
natalã, în care a plãmãdit atâtea scrieri
nemuritoare timp de peste 60 de ani:
Sto lat, Ojcze Swiety!
De-acum, ca membru al comunitãþii
noastre universitare, nu ne vom sfii sã
Vã spunem, Sanctitatea Voastrã, cã am
dori sã Vã revedem în România, de data
aceasta ºi la Universitatea Spiru Haret.
Vom fi bucuroºi sã strigãm din nou,
alãturi de întreaga suflare româneascã:
Unitate! Unitate! Unitate!, convinºi
fiind cã, alãturi de noi, veþi trece pragul
speranþei împlinite.

Prof. univ. dr.
Aurelian BONDREA
Rectorul Universitãþii Spiru Haret
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Monseniorul Jean-Claude PÉRISSET,
Nunþiu Apostolic
(Continuare din pag.1)
Dar sã revenim la Enciclica noastrã Fides
et Ratio. Dupã cum am amintit cã cercetarea
adevãrului face parte din preocupãrile omului
de pe toate meridianele ºi în toate timpurile,
Papa scrie: Cu cât omul cunoaºte mai mult
realitatea ºi lumea, cu atât mai mult se cunoaºte
pe sine însuºi în unicitatea sa ºi, în acelaºi timp,
întrebarea despre sensul lucrurilor ºi al
existenþei sale devine pentru el tot mai urgentã.
Ceea ce se constituie ca obiect al cunoaºterii
noastre devine, în virtutea faptului însuºi, parte
din viaþa noastrã. Îndemnul Cunoaºte-te pe tine
însuþi este sculptat pe arhitrava templului din
Delfi, spre mãrturia unui adevãr fundamental
care trebuie sã fie asumat ca regulã minimã de
fiecare om care doreºte sã se deosebeascã, în
mijlocul întregii creaþii, definându-se drept
om tocmai pentru cã se cunoaºte pe sine
însuºi (Fides et Ratio, N. 1).
Cãutarea sensului sub o formã sau alta,
în care filosofia este forma cea mai elaboratã,
se întâlneºte în toate culturile, atât orientale,
cât ºi occidentale. De unde afirmaþia Papei cã
dorinþa de adevãr face parte din natura umanã
(N.3). De asemenea, el considerã cã datoria sa
de Pãstor al Bisericii este plinã de angajare în
aceastã cãutare constantã a adevãrului:
Biserica  scrie el  nu este strãinã, nici nu
poate sã fie, de acest drum de cãutare. De când,
în misterul pascal, a primit în dar adevãrul
ultim despre viaþa omului, ea s-a fãcut pelerinã
pe strãzile lumii pentru a vesti cã Isus Cristos
este calea, adevãrul ºi viaþa (In. 14, 16) (N.2)
Consider cã aceste câteva citate  parþiale,
este adevãrat  sunt suficiente sã-l situeze pe
Papa Ioan-Paul al II-lea, ca om, ca filosof, ca
creºtin ºi ca Pãstor al Bisericii, în angajamentul
sãu în serviciul adevãrului. Existã în aceste
cuvinte  ar trebui cititã toatã Enciclica Fides
et Ratio pentru a lua parte mai bine la cãutarea
înþelepciunii  elemente suficiente pentru a ne
încuraja sã ne identificãm cu atitudinea sa.
Datoria dumneavoastrã de a învãþa pe alþii,
domnule rector ºi doamnelor, domnilor
profesori, în diferitele ramuri ale ºtiinþei care
formeazã numeroasele facultãþi ale
Universitãþii Spiru Haret, este în serviciul
aceleiaºi cercetãri a adevãrului, deoarece acesta
este unul, cum una este sursa sa, adicã
Dumnezeu însuºi. La fel, mã bucur sã vãd
recunoscut azi rolul Papei Ioan-Paul al II-lea,
nu numai printre tinerii studenþi ai aceste
Universitãþi, care ºtiu sã aprecieze, ca atâþia
tineri din lumea întreagã, acest rol foarte
stimulativ în cãutãrile lor asupra sensului vieþii,
dar, de asemenea, ºi pentru fiecare dintre
dumneavoastrã, dragi profesori, care vedeþi
astfel pe Papa Ioan-Paul al II-lea asociat
într-un mod mai direct la propria
dumneavoastrã responsabilitate de a conduce

studenþii spre adevãr, dupã diferitele materii ale
învãþãturii dumneavoastrã.
Dar este încã un aspect pentru acela care
cautã ºi gãseºte adevãrul. Este dorinþa de a-l
împãrtãºi cu alþii, ºi chiar în acelaºi timp tuturor
oamenilor, mai ales când acest adevãr este
întrupat în persoana lui Cristos, Mântuitorul
oamenilor.
Ce îl determinã pe Papa Wojtyla sã meargã
în toate colþurile lumii, dacã nu conºtiinþa sa de
a rãspândi Mesajul Îngerilor din noaptea de
Crãciun: Pace pe pãmânt oamenilor de bunã
voinþã? În mesajul sãu pentru Ziua Mondialã
a Pãcii din anul 2001, Papa expune tema
Dialogul între culturi pentru o civilizaþie a
iubirii ºi a pãcii. Cine va putea schimba într-o
convieþuire seninã o societate din ce în ce mai
agitatã de fricã ºi violenþã, dacã nu recurgerea
la valorile spirituale, la valorile total umane,
constituite de condiþia noastrã de fii ai lui
Dumnezeu?
Citez cu aceastã ocazie un fragment din
Mesajul Papei cu ocazia Zilei Mondiale a Pãcii,
din anul 2001: Dialogul duce la recunoaºterea
bogãþiei diversitãþii ºi dispune sufletele la o
reciprocã acceptare, în perspectiva unei
autentice colaborãri, rãspunzând vocaþiei
originare a unitãþii întregii familii umane. În felul
acesta, dialogul este un instrument excepþional
pentru a realiza civilizaþia iubirii ºi a pãcii, pe
care venerabilul meu predecesor, Papa Paul VI,
a indicat-o ca pe idealul care trebuie sã inspire
viaþa culturalã, socialã, politicã ºi economicã a
timpului nostru. La începutul celui de-al treilea
mileniu este urgent sã se propunã din nou calea
dialogului într-o lume marcatã de prea multe
conflicte ºi violenþe, uneori descurajatã ºi
incapabilã de a scruta orizonturile speranþei ºi
ale pãcii (N. 10, 3).
De asemenea, doamnelor ºi domnilor
profesori, iubiþi studenþi, mai mult sã faceþi
opera de culturã în angajamentul
dumneavoastrã universitar, sã contribuiþi mai
mult, în mod efectiv ºi eficace, la civilizaþia
iubirii ºi pãcii.
În concluzie, vã mai ofer aceastã încurajare
a Papei Ioan-Paul al II-lea, din aceeaºi Enciclicã
Fides et Ratio: Nu pot sã nu adresez, în
fine, un cuvânt cãtre oamenii de ºtiinþã... În
exprimarea admiraþiei mele ºi a încurajãrii
mele faþã de aceºti pionieri valoroºi ai cercetãrii
ºtiinþifice, cãrora omenirea le datoreazã atât
de mult în dezvoltarea sa prezentã, simt datoria
de a-i îndemna sã continue în eforturile lor,
rãmânând mereu în orizontul sapienþial, în care
achiziþiile ºtiinþifice ºi tehnologice se alãturã
valorilor filosofice ºi etice, care sunt
manifestarea caracteristicã ºi peste care nu poþi
trece, a persoanei umane. (N. 106).

Viva il Papa!
Trãiascã Universitatea Spiru Haret!
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La Muzeul Naþional Cotroceni

O memorabilã searã culturalã

Muzeul Naþional Cotroceni a
organizat o frumoasã Searã Muzealã,
dedicatã Sanctitãþii Sale Papa Ioan Paul
al II-lea, cu prilejul aniversãrii celor 83
ani de viaþã ºi 25 ani de Pontificat. Cu
acest prilej au fost lansate douã volume
cu scrieri ale marelui Pontif: volumul de
versuri intitulat Triptic roman ºi volumul
Cugetãri, un florilegiu din peste 3.000
de omilii, intervenþii rostite sau scrise ale
Suveranului catolic, selectate ºi traduse,
ca ºi amintitul volum de versuri, de cãtre
diplomatul ºi scriitorul Nicolae Mareº.

Volumul de Cugetãri a apãrut la Editura
Fundaþiei România de Mâine, cu prilejul
unui eveniment memorabil: conferirea
titlului de Doctor Honoris Causa al
Universitãþii Spiru Haret Papei Ioan Paul
al II-lea. Este singurul titlu de acest gen
atribuit Papei de cãtre o universitate
dintr-o þarã ortodoxã. Iar faptul cã
Sanctitatea Sa a acceptat ca un asemenea
titlu sã-i vinã mai întâi din România nu
este întâmplãtor. În decursul întregului
Sãu Pontificat ºi cu deosebire în ultimii
15 ani, Papa Ioan Paul al II-lea a rostit
la adresa limbii ºi culturii române care
poartã amprenta Romei, a creºtinismului în care poporul român s-a nãscut
ºi pe care l-a apãrat cu preþul unor jertfe
de neimaginat în alte pãrþi ale lumii,
elogii dintre cele mai frumoase, veritabile argumente în favoarea spiritului
nostru european. Aceste aprecieri
luminoase purificã icoana României de
toate nedreptãþile mizerabile aruncate
asupra ei de-a lungul timpului ºi cu
deosebire în ultimii ani. ªi tocmai de
aceea asemenea aprecieri rãmân de
neuitat pentru orice român.
Iatã de ce, ca pregãtire sufleteascã
pentru participarea la Seara Muzealã de
la Palatul Cotroceni, am lecturat
amintitul volum de Cugetãri cu dorinþa
fireascã de a rememora câteva dintre
gândurile prin care Sanctitatea Sa a
binecuvântat þara românilor, apreciatã
drept Grãdina Maicii Domnului, þinut
în care domneºte Speranþa Mântuirii ºi
Dreapta Credinþã ºi Fãcãtorii de Pace.
Cât adevãr, cât suflet ºi câtã poezie în
asemenea aprecieri care atestã, ratificã
în fond Gura de Rai din Mioriþa!
Intratã de acum în circuitul valorilor
internaþionale, prestigioasa activitate
didacticã ºi ºtiinþificã desfãºuratã la
Universitatea Spiru Haret înregistreazã
noi ºi benefice deschideri cãtre
comunitatea academicã din lume.
Schimbul de idei, de experienþe,
conferinþele expuse de remarcabili
profesori universitari din strãinãtate au
dobândit dreptul la tradiþie la
Universitatea Spiru Haret, ea însãºi
participantã la manifestãri de anvergurã
internaþionalã, cum a fost Târgul Mondial
de Educaþie de la Lisabona.
Anul trecut, profesorul universitar
doctor
Douglas
Allen,
ºeful
Departamentului de Filosofie al
Universitãþii Maine din SUA, împreunã
cu Rachela Permenter ºi Bryan S. Rennie
au fost invitaþii noºtri în cadrul unei
emisiuni transmise de Televiziunea
România de Mâine. Cu bunãvoinþa
domnului decan al Facultãþii de Filosofie
ºi Jurnalism a Universitãþii Spiru Haret,
profesor universitar doctor Ioan N.
Roºca, cei trei americani au participat la
una din emisiunile ciclului Idei în
contemporaneitate, condus de domnul
decan. Datã fiind publicarea unei cãrþi de
scandal ºi scandaloase a doamnei
Alexandra Laignel-Lavastine, în care
Mircea Eliade, Emil Cioran ºi Eugen

Nu vreau sã stãrui asupra dezamãgirii
pe care mi-a produs-o faptul cã în acest
florilegiu de înþelepciune, de eternã
tinereþe a gândului curat nu se aflã nici
una dintre aprecierile referitoare la
România. Pentru acest volum de
Cugetãri parcã nici n-a existat vizita
istoricã a Papei Ioan Paul al II-lea în
România anului 1999 ºi vizita de
rãspuns, la Roma, a Patriarhului Bisericii
Ortodoxe Române, Prea Fericitul Pãrinte
Teoctist. Douã momente istorice care au
consacrat dialogul interconfesional,
unitatea credinþei creºtine ºi toleranþa
generalizatã, ca imperative ale noului
Mileniu. Douã momente care I-au
prilejuit Papei reflecþii de mare
concentrare ideaticã, în formulãri
strãlucite care le-au consacrat ca
aforisme. Cum se face cã tocmai
asemenea cugetãri, cu privire specialã la
poporul român, lipsesc din conþinutul
amintitului volum? Am cãutat explicaþia
acestui hiatus în substanþiala prefaþã a
volumului ºi n-am gãsit-o. Deºi o seamã
de aprecieri formulate aici au în vedere
intervenþii ale Papei inclusiv din anii
2002 ºi 2003.
Din fericire, conþinutul Serii Muzeale
de la Cotroceni avea sã-mi suplineascã
aceastã dezamãgire. Intervenþiile scurte,
dar substanþiale (cu idei de-a dreptul
strãlucite), rostite de doamna Carmen
Florian, director general al Muzeului
Naþional Cotroceni, de Monseniorul
Jean-Claude Périsset, Nunþiu Apostolic,
de prof. univ. dr. Dan Zamfirescu, prof.
univ. dr. Mihail Diaconescu, Georgeta
Mitran, directoarea Editurii Fundaþiei
România de Mâine, au evidenþiat cu
precãdere tocmai însemnãtatea
demersurilor Papei Ioan Paul al II-lea în
recunoaºterea României ca þarã
europeanã cu o bogatã identitate
spiritualã latinã. Au evidenþiat receptarea
mesajului Sãu în România, însemnãtatea
intervenþiilor Sale catalizatoare pentru
conºtiinþa naþionalã a românilor, pentru
demnitatea lor prezentã ºi viitoare.

Expuneri docte, entuziaste, dar ºi
evlavioase, cu descifrarea unor atribute
stilistice din versurile ºi cugetãrile
fostului universitar, Karol Wojtyla, acum

Dialog coral româno-nipon

Pontif, care-L situeazã într-o familie se
spirite unde se regãsesc ºi marii poeþi
români de facturã religioasã. Acestor
intervenþii li s-a adãugat, în final, un cald
Cuvânt, pregãtit de diplomatul Nicolae
Mareº spre a fi trimis Sanctitãþii Sale
Papa ca un omagiu al acestei seri. De
aici, din toate aceste expuneri a izvorât
esenþa frumuseþii cu care s-a identificat
amintita Searã Muzealã.
De aici ºi, de asemenea, din
minunatul concert cameral susþinut de
Formaþia de Muzicã Veche a
Radiodifuziunii Române, în frunte cu
talentata solistã Georgeta Stoleriu: o
voce de aur care onoreazã întreaga viaþã
muzicalã româneascã.

Mihai IORDÃNESCU

Între programele derulate în mod
constant de Facultatea de Muzicã, un loc
aparte îl ocupã schimburile culturale axate
pe problematica interpretãrii muzicale.
Astfel, dupã o serie de contacte anterioare
cu aria diversã a interpretãrii vocale sau
instrumentale, în primele zile ale anului
universitar 2003-2004, studenþii ºi cadrele
didactice ale Facultãþii de Muzicã au avut
ocazia sã participe la un eveniment deosebit:
un work-shop de dirijat coral ºi canto coral
susþinut de Azzurro Oiwa  Japonia.
Trebuie menþionat, încã de la început,
faptul cã formaþiile corale ale Facultãþii
de Muzicã, aflate sub conducerea lectorilor
universitari doctoranzi Adriana Drãgan ºi
Ovidiu Drãgan, în ciuda întreruperii
practicii corale pe perioada vacanþei, au
avut capacitatea sã se mobilizeze în scurt
timp pentru a se prezenta la nivelul cerut
de o asemenea întâlnire de lucru. Mai mult
chiar, bobocii, studenþii primului an de
studiu universitar au demonstrat ºi ei cã se
pot integra unui ansamblu deja constituit,
cu repertoriu stabil ºi profil propriu, pe care
îl cunoºteau deja din apariþiile scenice
televizate sau din înregistrãrile care
constituie o onorantã carte de vizitã
realizatã în anul universitar trecut.
De aceea, dirijorul oaspete a fost  la
propriu  plãcut surprins de corul cu care
a lucrat pe parcursul unei ºedinþe de lucru
intensiv. Dar sã nu anticipãm ºi sã vã
oferim prilejul de a face cunoºtinþã cu o
complexã personalitate artisticã: Azzurro
Oiwa, în acelaºi timp interpret liric  tenor
la Opera de Camerã din Tokyo, solist al
Asociaþiei Teatrale din Fujyama ºi dirijor
solicitat în mod constant de peste 10
formaþii
corale.
Absolvent
al
Conservatorului din Tokyo la clasa
renumitului dirijor Hideo Saito, cel care
l-a format ºi pe Seiji Ozava (Azzurro Oiwa
i-a fost discipol) pe atunci tânãrul dirijor
dotat cu o voce frumoasã de tenor, a fost
îndrumat sã-ºi cultive vocea la
Conservatorul din Bologna. Cei doi ani
petrecuþi în Italia au adãugat formaþiei sale
de muzician noi experienþe, fructificate cu
mãiestrie pe linia contactelor ºi fuziunilor
culturale nipono-europene.
Pe aceleaºi coordonate s-a înscris ºi
prima sa vizitã în România, anul trecut, cu
scopul festivitãþilor prilejuite de împlinirea
a 125 de ani de prietenie româno-japonezã,
când Azzurro Oiwa, în calitate de
conducãtor al unei corale formate din

Koshygaia a concertat la Bucureºti 
Liceul George Enescu  ºi Sinaia.
Deosebita þinutã a concertelor susþinute a
convins publicul.
Nu mai puþin, Azzurro Oiwa a fost
impresionat de vitalitatea muzicii
româneºti ºi anul acesta a revenit pe
meleagurile noastre, la bagheta coralei
Gloria Cantus a Universitãþii Naþionale de
Muzicã din Bucureºti, cor format ºi condus
de conf. univ. drd. Mihai Diaconescu.
Ineditul acestei manifestãri l-a constituit
fericita îmbinare a repertoriului coral
românesc (Nicolae Lungu  Hora cu
strigãturi, Dragoº Alexandrescu  Lãudaþi

Azzurro OIWA, remarcabil
interpret liric, solist ºi dirijor
pre Domnul, Marþian Negrea  Diptic,
Adrian Pop  Nu ºtiu, zãu ºi Când palizi
zori de zi, Alexandru Paºcanu  ªi altfel
de variaþiuni pe tema Chindiei, Paul
Constantinescu  fragment din Oratoriul
de Crãciun) cu cel japonez dirijat de conf.
univ. drd. Mihai Diaconescu; Akatomba
(Libelula roºie), solistã fiind Iulia Surdu
ºi cu piese de rezistenþã din repertoriul
universal: Ave verum, compus de W.A.
Mozart, Va piensero (corul sclavilor din
opera Nabuco de G. Verdi). La acest
concert, preluat ºi de televiziunea România
de Mâine, Azzurro Oiwa a participat ºi ca
tenor cu douã piese tradiþionale.
În dimineaþa imediat urmãtoare, ca
invitat al Facultãþii de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret, Azzurro Oiwa a
susþinut un deosebit de interesant workshop, în cadrul cãruia studenþii facultãþii
noastre au putut lua contact cu un dirijor
a cãrei gesticã fluentã a fãcut posibil
contactul a douã culturi, survolând
hotarele cuvântului. E drept cã
prezentãrile  ca atare  au fost mediate
de Ioana Nitobe, cunoscutã realizatoare
a postului de Televiziune România de
Mâine, dar, dincolo de aceasta, studenþii
au putut proba universalitatea limbajului
muzical. La unison cu intenþiile dirijorale,
transmise abil, cu profunzime ºi claritate,
studenþii Facultãþii de Muzicã ºi-au dat
concursul la reuºita acestei inedite
manifestãri, în care un exponent de marcã
al curentului asiatic din dirijatul coral ºi
arta interpretãrii vocale a colaborat, la

Un prestigios profesor american
despre perenitatea operei
lui Mircea Eliade
Ionesco erau acuzaþi de un aºa-zis complot
fascist ºi antisemit, întreaga lor operã
ponegritã, interpretatã ca expresie a
fascismului ºi antisemitismului, cultura
românã sabotatã, am organizat, la sugestia
profesorilor Ioan N. Roºca ºi Valeriu
Râpeanu, o emisiune intitulatã Actualitatea
ºi perenitatea operei lui Mircea Eliade.
Discuþia cu cei trei profesori americani la
Televiziunea România de Mâine s-a axat pe
mesajul actual ºi deopotrivã peren al
filosofiei religiei la Mircea Eliade ºi pe
viziunea savantului român asupra istoriei
religiilor ºi religiei în general. Opera lui
Eliade este deschisã criticilor, dar celor
fondate ºtiinþific ºi se apãrã singurã de
criticism, de exagerãri izvorâte din
prejudecãþi ºi politici denigratoare, cum este
ºi cazul doamnei Lavastine, alãturi de cele
ale Adrianei Berger, Leon Volovici sau
Daniel Dubuisson, de care se ocupã Bryan
S. Rennie în teza sa de doctorat
Reconstructing Eliade. Making Sense of
Religion. (Reconstituindu-l pe Eliade.
Fãurind înþelesul religiei), recent tradusã în

limba românã. Douglas Allen l-a cunoscut
personal pe Mircea Eliade, atunci când îºi
pregãtea teza sa de doctorat despre
fenomenologia lui Eliade. Deºi este evreu
ºi angajat într-o politicã de stânga în SUA,
totuºi el a mãrturisit cã Eliade, acuzat
nefondat de cãtre unii de antisemitism ºi

profesorul Douglas Allen a urmat studii de
filosofie la Yale University din SUA,
susþinând în final o dizertaþie cu titlul Albert
Camus. His Struggle with Nihilism (Albert
Camus. Lupta sa cu nihilismul). În anii
1963-1964, profesorul Allen a beneficiat de
o bursã Fulbright în India ºi a studiat la
Varanasi Vishvavidyalay (Universitatea din

Prof. univ. dr. Douglas ALLEN de la Universitatea Maine
a conferenþiat la Universitatea Spiru Haret
fascism, l-a tratat cu adânc respect, cu
prietenie sincerã, l-a ascultat ºi l-a ajutat.
Douglas Allen se reîntoarce în România,
la fel cum fãcuserã ºi Bryan S. Rennie,
Rachela Permenter ºi Michiaki Okuyama,
motivul principal al vizitelor lor în þara
noastrã fiind Mircea Eliade, cea mai
cunoscutã personalitate a culturii române în
strãinãtate. Profesorul universitar doctor
Douglas Allen din 1979 este directorul
Departamentului de Filosofie al
Universitãþii Maine din SUA. El predã acolo
mai multe cursuri ca: Problems of
Philosophy (Probleme de filosofie),
Introduction to Philosophy (Introducere în
filosofie), Introduction to Religious Studies
(Introducere în studiile religioase), The
Nature of Religious Experience (Natura
experienþei religioase), Hinduism and
Buddhism (Hinduism ºi buddhism),
Theories of Myth (Teorii ale mitului),
precum ºi cursuri despre opera ºi
personalitatea lui Mahatma Gandhi, Mircea
Eliade sau Karl Marx. Aria sa de
specializare este foarte vastã, cuprinzând
discipline ca: istoria filosofiei, istoria
religiilor, fenomenologie ºi hermeneuticã,
fenomenologia religiei, filosofia religiei,
hermeneutica religiei, filosofie ºi religie
comparatã, filosofii ºi religii orientale,
filosofie politicã etc. În 1959-1963,

Benares), devenind sanscritolog ºi indianist.
În perioada 1967-1971, el ºi-a susþinut
doctoratul în filosofie la Vanderbit
University din Nashville, SUA. Teza sa de
doctorat s-a intitulat The History of
Religions
and
Mircea
Eliades
Phenomenology (Istoria religiilor ºi
fenomenologia lui Mircea Eliade), fiind
unul dintre primii cercetãtori care a ridicat
problema influenþei filosofiei ºi în special a
fenomenologiei filosofice asupra savantului
român în istoria religiilor. Dintre cãrþile
numeroase publicate de Douglas Allen, care
actualmente este directorul Societãþii de
filosofie comparatã ºi orientalã, se disting
urmãtoarele: Structure and Creativity in
Religion: Hermeneutics in Mircea Eliades
Phenomenology and New Directions
(Structurã ºi creativitate în religie;
hermeneuticã în fenomenologia lui Mircea
Eliade ºi noi direcþii), Myth and Religion in
Mircea Eliade (Mit ºi religie la Mircea
Eliade), Mircea Eliade: An Annotated
Bibliography (Mircea Eliade: O bibliografie
adnotatã), scrisã împreunã cu Dennis Doeing,
The Philosophies of India (Filosofiile Indiei),
Culture and the Self: Philosophical and
Religious Perspective, East and West
(Cultura ºi Sinele: perspective filosofice ºi
religioase, Est ºi Vest) etc. Menþionãm dintre
sutele de articole publicate de profesorul

american cele despre Edmund Husserl ºi
despre Fenomenologia religiei prezente în
The Encyclopedia of Religion (Enciclopedia
Religiei), lucrare monumentalã în 16 volume,
coordonatã de Mircea Eliade ºi apãrutã la
MacMillan Publishing-House din New York
în 1987.
Curriculum Vitae al profesorului Allen
este impresionant ºi prin activitãþile sale
ºtiinþifice, participarea la numeroase
congrese internaþionale, cum a fost cel
organizat de The International Association
for the History of Religions (Asociaþia
Internaþionalã de Istoria Religiilor), la
Durban, în Africa de Sud, în august 2000,
unde l-am cunoscut eu ºi l-am audiat
conferenþiind despre impactul filosofiei
asupra religiologiei, dar ºi la Congresul
Internaþional de Filosofie de la Istanbul
(Turcia), din august 2003.
Distinguished Professor Douglas Allen,
vineri, 10 octombrie 2003, la Institutul de
Filosofie ºi Psihologie al Academiei
Române, a susþinut o conferinþã specializatã
ºi foarte apreciatã de cercetãtorii ºtiinþifici.

înalte cote de exigenþã, cu tânãra noastrã
formaþie coralã. Trebuie menþionat cã nici
experienþa didacticã nu îi este strãinã lui
Azzurro Oiwa, el fiind  de câþiva ani
buni , profesor ºi dirijor asociat în China.
Acum însã, a putut aprecia  dupã cum
singur a fãcut în cuvântul de mulþumire
adresat conducerii Universitãþii Spiru
Haret, studenþilor ºi cadrelor didactice al
Facultãþii de Muzicã  nivelul deosebit
de ridicat al învãþãmântului muzical
românesc particular, condiþiile de studiu,
disponibilitatea tinerilor de a cunoaºte
tehnici ºi maniere de lucru, de a se plia
acestora, capacitatea corului de a
rãspunde instantaneu cerinþelor sale.
Aprecierile sale sunt cu atât mai onorante
cu cât, într-un timp surprinzãtor de scurt
 durata acestui work-shop  studenþii au
învãþat, în cele mai fine detalii, inclusiv
pronunþia, o piesã ineditã din creaþia
coralã japonezã: Akatomba (Libelula
roºie), abordând-o ca solistã pe Cristina
Ivanovici. Oaspetele a avut dialoguri ºi
aprecieri elogioase asupra excelentului
nivel la care se prezintã Facultatea de
Muzicã cu maestrul prof. univ. dr. H.C.
Victor Giuleanu, cel care a înfiinþat
aceastã facultate cu specializarea
Pedagogie muzicalã, în cadrul
Universitãþii Spiru Haret, ºi cu doamna
prof. univ. dr. Carmen Stoianov, decanul
Facultãþii de Muzicã. În mod special,
Azzuro Oiwa a subliniat calitatea
studenþilor, solida lor formaþie ca
muzicieni, cu deschidere spre orizontul
interpretativ de înalt profesionalism.
În contrapartidã, în cadrul aceluiaºi
work-shop, Azzurro Oiwa a luat contact ºi
cu realizãrile corului Facultãþii de Muzicã,
gravate pe primul CD înregistrat anul
trecut cu repertoriu exclusiv românesc; au
fost remarcate bijuterii din fondul de aur
al cântãrii noastre corale: colinde
tradiþionale ºi prelucrãri, alãturi de Colindã
de þarã de Petru Stoianov, pe versuri de
Nichita Stãnescu.
Concluzie a întregii manifestãri,
aplauzele studenþilor au venit sã sublinieze
încã o datã ºi aprecierea lor sincerã cã
întâlnirile de acest tip pot da mãsura
vitalizãrii
contactelor
culturale,
demonstrând cã  dincolo de graniþa
cuvântului  muzica descoperã ºi exprimã
intenþii, detalii, subtexte, devenind un
veritabil instrument de aprofundare pe linia
valorificãrii experienþelor în culturi
muzicale aparent depãrtate, dar, în fond, atât
de apropiate în planul unei geografii
spirituale proprie muzicii.

Prof. univ. dr.
Carmen STOIANOV
Subiectul ales a avut titlul The Major
Contributions of Philosophical
Phenomenology and Hermeneutics to the
Study of Religion (Contribuþiile majore
ale fenomenologiei filosofice ºi
hermeneuticii la studiul religiei). El a
subliniat, de asemenea, importanþa
deschiderii filosofiei spre imaginaþie,
creativitate, emoþii ºi preînþelegere, dar
ºi a teologiei spre toate religiile lumii,
spre experienþa religioasã, spre trãirea
spiritualã, în ciuda dogmei.
Cu sprijinul Catedrei de Filosofie ºi a
domnului decan Ioan N. Roºca, luni, 13
octombrie 2003, profesorul universitar
doctor Douglas Allen a susþinut o nouã
conferinþã la Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalism a Universitãþii Spiru Haret, cu
titlul Mircea Eliades Hermeneutics and
the Reception of the History of Religions
(Hermeneutica lui Mircea Eliade ºi
receptarea istoriei religiilor). Publicul,
format din cadre didactice ºi studenþi ai
facultãþii noastre, a primit cu entuziasm
ºi larg interes discursul americanului ºi a
salutat deschiderea spre naþional,
universal, cultural ºi universitar pe care
domnul rector, profesor universitar doctor
Aurelian Bondrea, a propus-o ca devizã
de cinste a Universitãþii Spiru Haret.

Dr. Mircea ITU
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la Universitatea Spiru Haret
 Drept comunitar, la Facultatea de Drept (telefon 334.44.19, int. 123, 124)
 Psihoterapie analiticã, la Facultatea de Sociologie-Psihologie (telefon 255.60.95)
 Lingvisticã comparatã ºi analizã contrastivã, la Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine (telefon 314.00.75, int. 300, 131)
 Probleme fundamentale ale filosofiei contemporane, la Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism (telefon 410.39.13, int. 111)
 Managementul activitãþilor sportive, la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport (telefon 346.64.14)
 Patologia animalelor de companie, la Facultatea de Medicinã Veterinarã (telefon 230.69.16)
 Programele au durata de trei semestre.
 Înscrierea pentru admitere se desfãºoarã pânã la 5 noiembrie 2003.
 Taxa de înscriere pentru admitere este de 500.000 lei.
 Actele necesare la înscriere:
 Diploma de licenþã (în original) sau adeverinþa de promovare a examenului de licenþã
 Certificatul de naºtere (copie legalizatã)
 Actul de identitate (copie)
 3 (trei) fotografii tip BI
 Admiterea la Masterat se desfãºoarã în ziua de 7 noiembrie 2003.
 Informaþii suplimentare pot fi obþinute la secretariatele facultãþilor ºi la Rectorat. Telefon 314.99.31.

Paºi spre performanþã
Începând cu anul academic 2003-2004, Universitatea Spiru Haret include
programe de studii postuniversitare Master.
Au fost deja avizate de Direcþia Generalã pentru Coordonarea Învãþãmântului
Superior din Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului ºase asemenea
programe.
Programele Master deja avizate sunt urmãtoarele:
Drept comunitar, trei semestre, organizat în cadrul Facultãþii de Drept,
Bucureºti.
Programul este primul de acest fel în România ºi rãspunde nevoii stringente
de formare a unui grup de specialiºti care sã contribuie la adaptarea legislaþiei, ca
ºi a practicii organismelor politice, economice ºi jurisdicþionale din România la
standardele europene, din perspectiva apropiatã a integrãrii în Uniunea Europeanã.
Programul se adreseazã cercetãtorilor ºi cadrelor didactice din domeniul
dreptului, judecãtorilor, avocaþilor, consilierilor juridici, economiºtilor, membrilor
corpului diplomatic, funcþionarilor internaþionali, membrilor unor organizaþii
patronale sau sindicale, membrilor organizaþiilor neguvernamentale din domeniile
protecþiei drepturilor omului sau protecþiei mediului, altor specialiºti implicaþi
direct sau interesaþi de activitatea organismelor comunitare.
Psihoterapie analiticã, trei semestre, organizat în cadrul Facultãþii de
Sociologie-Psihologie, Bucureºti.
Programul este primul de acest fel din România ºi se adreseazã absolvenþilor
facultãþilor de psihologie ºi sociologie-psihologie, medicinã, ºtiinþele educaþiei,
filosofie, interesaþi de psihologia analiticã ºi de implicaþiile acesteia pentru ºtiinþele
omului ºi pentru psihoterapie.
Bazele psihologiei analitice au fost puse de Carl Gustav Jung, care a înfiinþat
în 1948 institutul omonim. Absolvenþii programului vor deveni membri ai unei
comunitãþi profesionale ce cuprinde peste 300 de societãþi de analiºti din numeroase
þãri, care organizeazã congrese internaþionale ºi conferinþe naþionale, editeazã
reviste de specialitate. Cabinetele de psihoterapie analiticã funcþioneazã cu succes
în numeroase þãri dezvoltate, oferind asistenþã în numeroase condiþii legate de
tulburãrile psihice ºi comportamentale, dar ºi pentru optimizare, individualizare
ºi dezvoltare personalã.
Cursurile incluse în planul de învãþãmânt fac parte din programul de
acreditare ca psihoterapeut, recunoscut de Asociaþia Românã de Psihologie
Analiticã ºi de Federaþia Românã de Psihoterapie.
Lingvistica comparatã ºi analiza contrastivã, trei semestre, organizat în
cadrul Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine.
Programul valorificã fertilitatea teoreticã ºi aplicativã a ºcolii lingvistice de
analizã contrastivã, care studiazã asemãnãrile ºi deosebirile dintre limbile naturale
la nivelurile fonologic, morfologic, sintactic ºi semantic. El permite acumularea
de cãtre absolvenþi a bazei de cunoaºtere ºi abilitãþilor practice necesare pentru
acreditarea naþionalã ºi internaþionalã ca specialiºti în domeniu.
Viitorii cercetãtori, cadre didactice universitare, profesori de limbi strãine,
traducãtori, interpreþi, vor fi echipaþi cu un aparat conceptual rafinat, capabil sã
optimizeze descrierea, achiziþia ºi folosirea într-o largã gamã de contexte
comunicative a limbilor strãine, în interferenþã cu limba românã.
Probleme fundamentale ale filosofiei contemporane, trei semestre, organizat
în cadrul Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism.
Programul asigurã aprofundarea bazei de cunoaºtere a absolvenþilor în ramurile
gândirii filosofice contemporane, ca ºi o largã deschidere spre abordãri
interdisciplinare, prin integrarea filosofiei cu alte forme ale creaþiei spirituale
contemporane, cum ar fi ºtiinþa, politica sau religia.
Absolvenþii îºi vor perfecþiona abilitãþile necesare funcþionãrii eficiente în
contexte profesionale diverse, cum ar fi învãþãmântul preuniversitar, învãþãmântul
superior, cercetare sau culturã.
Datoritã conceperii programului din perspectivã interdisciplinarã, aceasta va
contribui la dezvoltarea gândirii comparativiste ºi sintetice a cursanþilor, facilitând
racordarea acestora la tendinþele curente ale integrãrii europene în domeniul culturii
ºi educaþiei.
Patologia animalelor de companie, trei semestre, organizat în cadrul Facultãþii
de Medicinã Veterinarã.
Programul este organizat pentru prima oarã într-o facultate de medicinã
veterinarã din România ºi conferã absolvenþilor dreptul de a exercita profesia de
medic veterinar specializat în Patologia animalelor de companie, activitate

desfãºuratã în cabinetele ºi clinicile medical  veterinare din þarã. El va permite,
de asemenea, ca absolvenþii sã poatã exercita profesia de radiolog  nivelul 1 ºi le
va asigura prioritate la obþinerea certificatelor de atestare  reatestare pentru
desfãºurarea activitãþilor în cabinetele medical  veterinare de patologia animalelor
mici. Programul va ridica nivelul de eficienþã profesionalã al absolvenþilor, prin
abordarea unor noi domenii în diagnosticul ºi terapia animalelor de companie,
cum ar fi: studiul biochimic al sângelui, intervenþii chirurgicale asupra þesutului
osos, aplicarea biostimulãrii plãgilor cutanate sau afecþiunilor tendoanelor,
articulaþiilor sau fracturilor cu aparate laser de micã intensitate. O proporþie
semnificativã a programului se centreazã pe activitatea clinicã ºi pe lucrãri practice
în laboratoarele Clinicii Veterinare Universitare.
Managementul activitãþilor sportive, organizat în cadrul Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport.
Programul, primul din þarã cu acest profil, se adreseazã profesorilor de
educaþie fizicã, antrenorilor, kinetoterapeutiþilor ºi managerilor.
El va permite absolvenþilor sã se perfecþioneze ca manageri, specialiºti de
înaltã calificare în domeniul culturii fizice. Prin participarea la activitãþile incluse
în planul de învãþãmânt, cursanþii se vor putea adapta rapid ºi eficient la solicitãrile
profesionale ale managementului activitãþii de educaþie fizicã ºi sport, asigurând
concepþia generalã, proiectarea, planificarea ºi conducerea nemijlocitã a
activitãþilor sportive la nivel instituþional, teritorial sau naþional, atât în sportul de
masã, cât ºi în cel de performanþã.
Absolvenþii vor dobândi baza de cunoaºtere necesarã pentru a putea colabora
cu instituþii europene ºi cu specialiºti din domeniul sportului din þãri europene ºi
de pe alte continente.
Dupã cum se poate cu uºurinþã observa, programele de studii postuniversitare
oferite de Universitatea Spiru Haret au un pronunþat caracter de noutate ºi
modernitate, fiind de cele mai multe ori premiere naþionale.
Ele sunt, de asemenea, deosebit de relevante pentru succesul profesional al
absolvenþilor într-un context european, atât prin orientarea tematicã, cât ºi prin
viziunea interdisciplinarã ºi aplicativã în care au fost proiectate.
Prof.univ.dr. Petru LISIEVICI
Secretar ºtiinþific al Senatului Universitãþii Spiru Haret

20-27 octombrie 2003

pag. 6

OPINIA NAÞIONALÃ 371-372

Televiziunea
România de Mâine

Post naþional universitar ºi cultural

S.C. Mass Media România de Mâine
ºi studiourile postului de televiziune
Bucureºti, ªoseaua Berceni nr.24
Telefoane: 334.57.91; 334.49.96; 334.53.98;
fax: 334.49.50

În fiecare sâmbãtã, la Televiziunea România de Mâine:
Teleenciclopedia valorilor româneºti ºi Film artistic românesc

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
Sãptãmâna 20  26 octombrie 2003

LUNI
20 octombrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã) Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept civil (3). Raportul juridic civil.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
11:00 Drept diplomatic ºi consular (3). Funcþiile consulare.
Autor: lector univ.dr. Aurel Bonciog
11:35 Drept constituþional (2). Drept constituþional ºi instituþiile politice.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean
12:15 Drept constituþional (2/2). Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean
12:50 Drept financiar public (2). Bugetul public naþional ºi procedura
bugetarã. Autor: lector univ.dr. Radu Stancu
13:25 Istoria statului ºi dreptului român (3). Dualismul juridic în Dacia 
provincie romanã. Autor: conf.univ.dr. Florin Negoiþã
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Drept roman (3/1). Noþiuni introductive.
Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
15:20 Drept penal (3). ªtiinþa dreptului penal.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Nistoreanu
16:00 Preluare Deutsche Welle
16:30 Not yet but soon (limba englezã pentru începãtori).
Realizator: Doru Enache
17:00 Oraºul Interzis - Beijing (film documentar)
17:30 Comori ale folclorului românesc. Realizator: Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Copil din afara cãsãtoriei.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ora melomanului. Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Dincolo de arenã. Emisiune în direct, de Mugur Popovici
21:00 Academica: Culturã fãrã tranziþie. Aromânii.
Invitat: prof.dr. Gh. Zbuchea, prof.univ.dr. Aurel Papari.
Realizator: Kopi Kyèyku
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Drept civil (3). Raportul juridic civil.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
01:15 Drept constituþional (2). Drept constituþional ºi instituþiile politice.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean (r)
01:55 Drept roman (3/1). Noþiuni introductive.
Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº (r)
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Drept diplomatic ºi consular (3). Funcþiile consulare.
Autor: lector univ.dr. Aurel Bonciog (r)
05:30 Istoria statului ºi dreptului român (3). Dualismul juridic în Dacia 
provincie romanã. Autor: conf.univ.dr. Florin Negoiþã (r)

MARÞI
21 octombrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Bazele contabilitãþii (1/3). Obiectul ºi metoda contabilitãþii.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
10:35 Economie politicã (3). Sisteme economice.
Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu
11:00 Economie politicã (3/2). Sisteme economice.
Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu
11:30 Biroticã (3) Prezentarea generalã a editorului de texte Word.
Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel
12:00 Drept comercial (1). Noþiune, definiþie, corelaþie cu alte ramuri de drept.
Izvoarele dreptului comercial. Autor: lector drd. Olia Maria Corsiuc
12:30 Drept comercial (2). Faptele de comerþ. Noþiuni, caracterizãri, categorii.
Autor: lector drd. Olia Maria Corsiuc
13:00 Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (3).
Globalizarea economiei internaþionale contemporane.
Autor: asistent univ.dr. Gabriela Ungureanu
13:25 Istoria economicã a României (1/3). Instituþionalizarea economiei de
piaþã în România 1860  1914. Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Bazele informaticii (5). Arhitectura calculatoarelor electronice.
Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº
14:45 Geografia economiei mondiale (7). Autor: prof.univ.dr Nicu Aur
16:00 Preluare Deutsche Welle
16:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
17:00 Grãdini si grãdinari (film documentar)
17:30 Comori ale folclorului românesc. Realizator: Dumitru Cucu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Drepturile succesorale.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Grãdinile din Luxemburg (film documentar)
20:00 Fairplay. Talk-show pe probleme de actualitate ale sportului.
Realizator: Mugur Popovici
21:00 Academica: Învãþãmânt. Realizatori: prof.univ.dr. Nicolae Radu
ºi Ilie Ciurescu
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau

23:50 24 de ore
00:20 Biroticã (3). Prezentarea generalã a editorului de texte Word.
Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel (r)
00:55 Economie politicã (3). Sisteme economice.
Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu (r)
01:20 Istoria economicã a României (1/3). Instituþionalizarea economiei de
piaþã în România 1860  1914. Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã (r)
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Bazele contabilitãþii (1/3). Obiectul ºi metoda contabilitãþii.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin (r)
05:35 Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (3)
Globalizarea economiei internaþionale contemporane.
Autor: asistent univ.dr. Gabriela Ungureanu (r)

MIERCURI
22 octombrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Fundamentele psihologiei (3). Introducere.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu
10:30 Istorie socialã (3). Sursele istoriei sociale.
Autor: prof.univ.dr. Florian Tãnãsescu
10:55 Neuropsihologie (3). Neurociberneticã.
Autor: conf.univ.dr. Corneliu Stanciu
11:20 Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie (3). Ancheta pe bazã
de interviu. Autor: lector univ.dr. Beatrice Manu
11:50 Filosofia istoriei (3). Sisteme. Autor: prof.univ.dr. Ioan Ivanciu
12:15 Teoria comunicãrii (3). Funcþiile comunicãrii.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
12:55 Teoria comunicãrii (3/2). Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
13:25 Psihologie experimentalã (3). Variabila intermediarã ºi controlul
variabilelor. Autor: prof.univ.dr. Nicolae Lungu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Introducere în mass  media (3). Modele schematice.
Autor: conf.univ.dr. Lucian Chiºu
14:40 Logicã generalã (3). Deducþia naturalã.
Autor: lector univ.dr. Gabriel Iliescu
15:00 Informaticã pentru sociologie  psihologie (2). Formatarea
paragrafelor. Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu
15:30 Informaticã pentru sociologie  psihologie (2/2). Formatarea
paragrafelor. Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu
16:00 Preluare Deutsche Welle
16:30 Lumea de mâine. Realizator: Alexandru Mironov
17:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Calomnia. Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ani de liceu. Emisiune de Alina Motoc ºi Mugur Popovici
20:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Academica: România în lume. Emisiune de Nicolae Mardari
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Fundamentele psihologiei (3). Introducere.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu (r)
00:50 Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie (3). Ancheta pe bazã
de interviu. Autor: lector univ.dr. Beatrice Manu (r)
01:20 Psihologie experimentalã (3). Variabila intermediarã ºi controlul
variabilelor. Autor: prof.univ.dr. Nicolae Lungu (r)
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Introducere în mass  media (3). Modele schematice.
Autor: conf.univ.dr. Lucian Chiºu (r)
05:30 Istorie socialã (3). Sursele istoriei sociale.
Autor: prof.univ.dr. Florian Tãnãsescu (r)

JOI
23 octombrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Istoria literaturii române (4). Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
10:25 Teoria literaturii (5). Istoria literarã ºi critica literarã.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
10:50 Etnografie ºi folclor (2). Riturile de trecere. Autor: Andreea Brãiloiu
11:10 Limba latinã (4). Declinarea a III  a. A doua clasã de flexiune a
adjectivului. Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga
11:45 Limba românã (2). Organizarea vocabularului.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
12:20 Limba românã (2/2). Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
12:55 Lingvisticã generalã (4). Semnul lingvistic.
Autor: prof.univ.dr. Zamfira Mihail
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Literatura românã (4). Cultura românã în context european.
Autor: prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
15:25 Istorie ºi civilizaþie francezã (1). Vestigii ale vieþii ºi civilizaþiei
franceze. Autor: lector univ.dr. Liana Repeþeanu
16:00 Preluare Deutsche Welle
16:30 Economia pentru toþi. Emisiune de prof.univ.dr. Victor Axenciuc
17:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM

18:05 Curier juridic: Daune ce pot fi produse prin infracþiuni.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar cinematografic. 25 de ani de Premii César (Franþa)
21:00 Academica: România ºi dezvoltarea durabilã.
Realizator: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Teoria literaturii (5). Istoria literarã ºi critica literarã.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu (r)
00:50 Istorie ºi civilizaþie francezã (1). Vestigii ale vieþii ºi civilizaþiei
franceze. Autor: lector univ.dr. Liana Repeþeanu (r)
01:20 Etnografie ºi folclor (2). Riturile de trecere. Autor: Andreea Brãiloiu (r)
01:50 Limba românã (2). Organizarea vocabularului.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Istoria literaturii române (4). Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)
05:25 Limba latinã (4). Declinarea a III  a. A doua clasã de flexiune a
adjectivului. Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga (r)

VINERI
24 octombrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Cercetãri de marketing (4). Mãsurarea ºi scalarea fenomenelor de
maketing. Autor: conf.univ.dr. Manuela Epure
10:30 Introducere în marketing (4). Politica de produs.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei
11:15 Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (4). Relaþii
comerciale externe ale statelor. Autor: asistent univ. Mãdãlina Spânu
11:40 Introducere în ºtiinþa politicii (4). Democraþia.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
12:10 Introducere în ºtiinþa politicii (4/2). Democraþia.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
12.35 Culturã ºi civilizaþie europeanã (4). Civilizaþia Occidentului.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
13:10 Culturã ºi civilizaþie europeanã (4/2). Civilizaþia Occidentului.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Geologie (3). Roci magmatice. Autor: prof.univ.dr. Marin ªeclãman
14:55 Istoria contemporanã a românilor (5). Regimul politic 1938  1974.
Autor: Teodora Stanciu
15:20 Psihologia educaþiei (6). Stabilitatea psihodinamicã.
Autor: lector univ.dr. Gabriela Cãtãlina Cristea
16:00 Preluare Deutsche Welle
16:30 Forum IT. Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul. Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
20:00 Viaþa de student. Emisiune de Adelina Grancea ºi Mugur Popovici
21:00 Academica. Poluare ºi protecþia mediului.
Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Cântã: Polina Manoilã,
Cornel Vântu ºi Carmen Rãdulescu. Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 Grãdini ºi grãdinari (film documentar)
23:50 24 de ore
00:20 Introducere în marketing (4). Politica de produs.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei (r)
01:05 Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (4).
Relaþii comerciale externe ale statelor.
Autor: asistent univ. Mãdãlina Spânu (r)
01:30 Introducere în ºtiinþa politicii (4). Democraþia.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu (r)
02:00 Introducere în ºtiinþa politicii (4/2). Democraþia.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
02:20 Program muzical nocturn

Opinia

naþionalã

Telefoane:
410.39.11 ºi
410.39.13,
interioare:
116, 117, 122
Fax:
411.33.84

05:00 Cercetãri de marketing (4). Mãsurarea ºi scalarea fenomenelor
de maketing. Autor: conf.univ.dr. Manuela Epure (r)
05:30 Istoria contemporanã a românilor (5). Regimul politic 1938  1974.
Autor: Teodora Stanciu (r)

SÂMBÃTÃ
25 octombrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
10:30 Muzicã popularã
11:00 ªcoala de sâmbãtã. Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Creºterea ovinelor.
Emisiune în direct de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. Realizator: Alexandru Mironov (r)
14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti. Filme documentare despre:
Corneliu Baba, dirijorul George Georgescu, Vasile Alecsandri
(Mirceºtii în pastel), Singur printre pelicani (Delta Dunãrii)
16:00 Caleidoscop. Selecþiuni din piese muzicale. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte  þi arta! Invitatã: Brânduºa Novac, director  Circul
Globus. Emisiune de Marina Roman  Boiangiu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul. Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 O melodie pentru fiecare. Emisiune de Dumitru Cucu
19:30 Anii romantismului (film documentar)
20:00 Gala muzicii culte. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Film artistic românesc: Prin cenuºa imperiului  prefaþã cu regizorul
Andrei Blaier (în dialog cu Marina Roman Boiangiu)
22:30 Café  concert. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Autostar. Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Muzicã
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare

DUMINICÃ
26 octombrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:00 Credinþã ºi viaþã. Emisiune de Sorin Bejan
10:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
11:00 S.O.S. glandele endocrine.
Realizator: prof.univ.dr. doc. HC Ioan Pop De Popa
12:00 Agricultura, încotro? Creºterea ovinelor.
Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)
13:00 Week-end magazin  Salonul caricaturiºtilor. Realizatori: Dumitru
Cucu ºi Albert Poch. Reportaje de actualitate. Realizator: Gabriela
Bãnãrescu. Stil ºi frumuseþe. Realizator: Irina Haideþ. Recital de
nai Cornelia Tihon. Realizator: Dumitru Cucu
16:00 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan
17:00 Club internaþional. Emisiune de Ioana Nitobe
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Cafeneaua literarã artisticã. Emisiune de Vlad Leu
18:30 Actualitãþi
19:00 Societate ºi culturã. Rolul culturii în profilul moral al omului de azi.
Invitat: Viorel ªtirbu. Emisiune de Ion Dodu Bãlan
20:00 Cântecul ºi casa lui. Ansamblul de dansuri Vlaºca.
Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Maria Antoaneta  ep. 1 (Franþa)
22:30 Forum IT. Emisiune realizatã de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Muzicã
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare
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Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
Sãptãmâna 27 octombrie  2 noiembrie 2003
LUNI
27 octombrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept civil (4). Conþinutul raportului juridic civil.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
10:55 Drept diplomatic ºi consular (4). Imunitãþile ºi privilegiile
consulare. Autor: lector univ.dr. Aurel Bonciog
11:25 Drept financiar public (2). Bugetul public naþional ºi procedura
bugetarã. Autor: lector univ.dr. Radu Stancu
12:00 Drept roman (3/1). Izvoarele dreptului roman.
Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
12.25 Drept roman (3/2). Izvoarele dreptului roman.
Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
13:05 Drept penal (4). Principiile fundamentale ale dreptului
penal român. Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Nistoreanu
13:30 Drept civil (4). Persoana fizicã (II).
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Drept constituþional (4/1). Evoluþia constituþionalã a României
1944  1989. Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean
14:30 Drept constituþional (4/2). Evoluþia constituþionalã a României
1944  1989. Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean
15:05 Istoria statului ºi dreptului român (4). Apariþia ºi formarea
dreptului românesc. Autor: conf.univ.dr. Florin Negoiþã
15:30 Istoria statului ºi dreptului român (5). Întemeierea statelor feudale
româneºti ºi legea þãrii. Autor: conf.univ.dr. Florin Negoiþã
16:00 Preluare Deutsche Welle
16:30 Not yet but soon (limba englezã pentru începãtori).
Realizator: Doru Enache
17:00 Spiritul parcurilor franceze (film documentar)
17:30 Comori ale folclorului românesc. Realizator: Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Succesiunea. Acceptarea. Raportul
liberalitãþilor. Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ora melomanului. Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Dincolo de arenã. Emisiune în direct, de Mugur Popovici
21:00 Academica: Culturã fãrã tranziþie; România ºi valorile
ortodoxe în concertul european. Invitaþi: scriitorii Vlad Leu,
Protopop Corneliu Irod ºi poetul Nicolae Stanciu
Realizator: Nicolae Dan Fruntelatã
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de
Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Grãdina Zoologicã.
Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Drept civil (4). Conþinutul raportului juridic civil.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
01:20 Drept diplomatic ºi consular (4) Imunitãþile ºi privilegiile
consulare. Autor: lector univ.dr. Aurel Bonciog (r)
01:50 Drept financiar public (2). Bugetul public naþional ºi procedura
bugetarã. Autor: lector univ.dr. Radu Stancu (r)
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Drept civil (4). Persoana fizicã (II).
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
05:30 Istoria statului ºi dreptului român (4). Apariþia ºi formarea
dreptului românesc. Autor: conf.univ.dr. Florin Negoiþã (r)

MARÞI
28 octombrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Bazele contabilitãþii (2). Bilanþul contabil.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
10:30 Bazele informaticii (4). Arhitectura calculatoarelor electronice.
Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº
11:05 Biroticã (4). Elemente de editare a textului ºi verificare a
ortografiei documentelor. Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel
11:30 Bazele contabilitãþii (2/1). Bilanþul contabil.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
12:10 Economie politicã (4). Concepte economice.
Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu
13:00 Geografia economiei mondiale (4/1). Geografia resurselor ºi
industriei metalurgice. Autor: prof.univ.dr Nicu Aur
13:35 Sociologie economicã (5). Comportamentul economic.
Autor: prof.univ.dr. Emilian Dobrescu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria economicã a României (2/1). Crearea ºi evoluþia sistemului
monetar în România.Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
14:40 Istoria economicã a României (2/2). Crearea ºi evoluþia sistemului
monetar în România. Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
15:10 Geografia economiei mondiale (4/2). Geografia resurselor ºi
industriei metalurgice. Autor: prof.univ.dr Nicu Aur
15:40 Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (4).
Populaþia mondialã ºi problemele dezvoltãrii economice.
Autor: asistent univ.dr. Gabriela Ungureanu

16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:05
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
22:30
23:50
00:20
00:50
01:20
01:40
02:20
05:00
05:30

Preluare Deutsche Welle
Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
Contemporani în Bucureºti (film documentar)
Comori ale folclorului românesc. Realizator: Dumitru Cucu
ªtiri tvRM
Curier juridic: Contractul de vânzare  cumpãrare Simulaþie.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
Actualitãþi
Patrimoniul cultural al umanitãþii: Santiago de Compostela
(film documentar)
Fairplay. Talk-show pe probleme de actualitate ale sportului.
Realizator: Mugur Popovici
Academica: Învãþãmânt. Realizatori: prof.univ.dr. Nicolae Radu
ºi Ilie Ciurescu
Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de
Cãtãlina Enache
Show-ul de noapte. Drumurile naþionale.
Emisiune de George Nicolau
24 de ore
Bazele informaticii (4). Arhitectura calculatoarelor electronice.
Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº (r)
Biroticã (4). Elemente de editare a textului ºi verificare a ortografiei documentelor. Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel (r)
Sociologie economicã (5). Comportamentul economic.
Autor: prof.univ.dr. Emilian Dobrescu (r)
Geografia economiei mondiale (4/1). Geografia resurselor ºi
industriei metalurgice. Autor: prof.univ.dr Nicu Aur (r)
Program muzical nocturn
Bazele contabilitãþii (2). Bilanþul contabil.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin (r)
Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (4). Populaþia
mondialã ºi problemele dezvoltãrii economice.
Autor: asistent univ.dr. Gabriela Ungureanu (r)

MIERCURI
29 octombrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Fundamentele psihologiei (4). Introducere.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu
10:25 Neuropsihologie (4). Neurociberneticã.
Autor: conf.univ.dr. Corneliu Stanciu
11:00 Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie (4). Metoda
observaþiei sociologice. Autor: lector univ.dr. Beatrice Manu
11:30 Filosofia istoriei (4). Sisteme de filosofie a istoriei.
Autor: prof.univ.dr. Ioan Ivanciu
11:55 Introducere în mass  media (4). Structura sistemelor mass  media.
Autor: conf.univ.dr. Lucian Chiºu
12:25 Logicã generalã (1). Metoda formelor normale. Reguli de
normalizare. Autor: lector univ.dr. Gabriel Iliescu
12:55 Informaticã pentru sociologie  psihologie (3). Mutarea ºi
copierea. Obiecte grafice, elemente de personalizare.
Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Teoria comunicãrii (4/1). Tipuri de comunicare.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
14:45 Teoria comunicãrii (4/2). Tipuri de comunicare.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
15:20 Psihologie experimentalã (5). Test ºi experiment.
Autor: prof.univ.dr. Nicolae Lungu
16:00 Preluare Deutsche Welle
16:30 Lumea de mâine. Realizator: Alexandru Mironov
17:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Dobândirea terenului aferent construcþiei
Legea nr. 18/1991. Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ani de liceu. Emisiune de Alina Motoc ºi Mugur Popovici
20:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Academica: România în lume. Emisiune în direct,
de Nicolae Mardari
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de
Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Proiectul bugetului de stat pe 2004.
Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Fundamentele psihologiei (4). Introducere.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu (r)
00.40 Neuropsihologie (4). Neurociberneticã.
Autor: conf.univ.dr. Corneliu Stanciu (r)
01:20 Psihologie experimentalã (5). Test ºi experiment.
Autor: prof.univ.dr. Nicolae Lungu (r)
01:50 Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie (4). Metoda observaþiei sociologice. Autor: lector univ.dr. Beatrice Manu (r)
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Introducere în mass  media (4). Structura sistemelor mass  media.
Autor: conf.univ.dr. Lucian Chiºu (r)
05:30 Logicã generalã (1) Metoda formelor normale. Reguli de
normalizare. Autor: lector univ.dr. Gabriel Iliescu (r)

JOI
30 octombrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Istoria literaturii române (5). Învãþãturile lui Neagoe Basarab.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
10:35 Teoria literaturii (7). Stilul. Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
11:10 Etnografie ºi folclor (3). Descântecul. Autor: Andreea Brãiloiu
11:20 Etnografie ºi folclor (4). Proza popularã. Basmul.
Autor: Andreea Brãiloiu
11:35 Limba latinã (5). Declinarea a IV  a. Verbul esse.
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga
12:05 Limba românã (1). Foneticã ºi ortografie.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
12:50 Limba românã (1/2). Foneticã ºi ortografie.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
13:15 Lingvisticã generalã (4). Lingvistica spaþialã.
Autor: prof.univ.dr. Zamfira Mihail
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria literaturii române (1). Ideea de latinitate în istoria culturii
ºi literaturii române. Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
14.40 Istoria literaturii române (1/2).
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
15:05 Istorie ºi civilizaþie francezã (3). Secolul XVI  Renaºterea.
Autor: lector univ.dr. Liana Repeþeanu
15.40 Limba spaniolã (5). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione
16:00 Preluare Deutsche Welle
16:30 Economia pentru toþi. Emisiune de prof.univ.dr. Victor Axenciuc
17:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Tulburarea de posesie.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar cinematografic. Martine Carol ºi
Brigite Bardot (Franþa)
21:00 Academica: România ºi dezvoltarea durabilã.
Realizator: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de
Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Termoficarea  iarna bate la uºã.
Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Istoria literaturii române (5). Învãþãturile lui Neagoe Basarab.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)
00:50 Teoria literaturii (7). Stilul.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu (r)
01:20 Limba românã (1). Foneticã ºi ortografie.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma (r)
02:05 Limba românã (1/2). Foneticã ºi ortografie.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma (r)
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Istoria literaturii române (1) Ideea de latinitate în istoria culturii
ºi literaturii române. Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)
05:25 Limba latinã (5). Declinarea a IV  a. Verbul esse.
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga (r)

VINERI
31 octombrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Introducere în marketing (5). Politica de preþ.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei
10:55 Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (6).
Politica comercialã externã a României.
Autor: asistent univ. Mãdãlina Spânu
11:25 Culturã ºi civilizaþie europeanã (5/1). Civilizaþia Occidentului.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
12:05 Culturã ºi civilizaþie europeanã (5/2). Civilizaþia Occidentului.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
12:45 Introducere în ºtiinþa politicii (6/1). Acþiunea politicã.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
13:15 Introducere în ºtiinþa politicii (6/2). Acþiunea politicã.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
13:40 Geologie (4). Roci magmatice (II).
Autor: prof.univ.dr. Marin ªeclãman
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Cercetãri de marketing (6). Metode ºi tehnici de obþinere a
informaþiilor. Autor: conf.univ.dr. Manuela Epure
14:45 Istoria contemporanã a românilor (6). Regimul politic 1974  2001.
Autor: Teodora Stanciu
15:00 Psihologia educaþiei (7). Învãþarea ºcolarã - analiza conceptului de
învãþare ºcolarã. Autor: lector univ.dr. Gabriela Cãtãlina Cristea
15:30 Folclor muzical (3). Organologie popularã (I).
Autor: Otilia Pop Miculi
16:00 Preluare Deutsche Welle
16:30 Forum IT. Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu

17:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul. Emisiune
de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
20:00 Viaþa de student. Emisiune de Adelina Grancea ºi
Mugur Popovici
21:00 Academica. Universul cunoaºterii. Emisiune de Cãtãlin Grosu
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de
Cãtãlina Enache
22:30 Cântecul ºi casa lui. Ansamblul de dansuri Vlaºca.
Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 Simfonia Berlinului (film documentar)
23:50 24 de ore
00:20 Introducere în marketing (5). Politica de preþ.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei (r)
01:10 Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (6).
Politica comercialã externã a României.
Autor: asistent univ. Mãdãlina Spânu (r)
01:30 Culturã ºi civilizaþie europeanã (5). Civilizaþia Occidentului.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu (r)
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cercetãri de marketing (6). Metode ºi tehnici de obþinere a
informaþiilor. Autor: conf.univ.dr. Manuela Epure (r)
05:30 Psihologia educaþiei (7). Învãþarea ºcolarã - analiza conceptului de
învãþare ºcolarã. Autor: lector univ.dr. Gabriela Cãtãlina Cristea (r)

SÂMBÃTÃ
1 noiembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
10:30 Stil ºi frumuseþe. Realizator: Irina Haideþ
11:00 ªcoala de sâmbãtã. Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Agricultura japonezã.
Emisiune în direct de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. Realizator: Alexandru Mironov (r)
14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti. Realizator: Ion Bucheru
16:00 Caleidoscop. Selecþiuni din piese muzicale.
Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte-þi arta! Zodia Enescu. Invitat: compozitorul
Fred Popovici. Emisiune de Marina Roman  Boiangiu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul.
Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 O melodie pentru fiecare. Emisiune de Dumitru Cucu
19:30 Gala muzicii culte. Emisiune de Mihai Darie
20:30 Film artistic românesc. Întoarcerea lui Vodã Lãpuºneanu 
prefaþã cu Malvina Urºianu, regizor (în dialog cu Ion Bucheru)
23:00 Autostar. Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Medalion Maria Dragomiroiu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare

DUMINICÃ
2 noiembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:00 Credinþã ºi viaþã. Emisiune de Sorin Bejan
10:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
11:00 Medicul vã ascultã. Spitalul Cantacuzino.
Realizator: George Nicolau
12:00 Agricultura, încotro? Agricultura japonezã.
Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)
13:00 Week-end magazin. Viaþa ca un spectacol  spectacol realizat
în colaborare cu Radiodifuziunea Românã. Realizator: Vlad Leu.
Prezentator: Viorel Popescu
16:00 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan
17:00 Club internaþional. Emisiune de Ioana Nitobe
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Cafeneaua literarã artisticã. Emisiune de Vlad Leu
18:30 Actualitãþi
19:00 Oameni care au fost: Nicolae Iorga. Participã: prof. Nicolae
Dragoº. Emisiune de Ion Dodu Bãlan
20:00 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Maria Antoaneta  ep. 2 (Franþa)
22:30 Universul cunoaºterii. Emisiune realizatã de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Muzicã popularã cu Valeria Peter Predescu ºi
Benone Sinulescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare

Filme la tvRM
Joi, 23 octombrie 2003, ora: 19.00

Joi, 30 octombrie 2003, ora: 19.00

Sâmbãtã, 1 noiembrie 2003, ora 2030

MARIE-ANTOINETTE

25 DE ANI
DE PREMII CÉSAR

MARTINE CAROL
ªI BRIGITE BARDOT

ÎNTOARCEREA LUI VODÃ LÃPUªNEANU

 Serial în 4 episoade 
O producþie a TF1-1975. Regia Guy André Lefranc.
Scenariul: Jean Chatenet, Jean Cosmos.

Franþa 2000, regizor: Jean-Pierre Devillers.

Franþa 1995. Regizor: François Chalais.

O aniversare a tuturor premiilor César acordate
de-a lungul a 25 de ani. Sunt prezenþi toþi câºtigãtorii,
sunt surprinse cele mai emoþionante momente,
râsetele ºi lacrimile de bucurie, sunt readuse pe micul
ecran chipuri uitate ºi totul este vãzut din zborul
aripilor bucuriei. Aveþi ocazia sã urmãriþi un film ce
va reînvia pentru dumneavoastrã 25 de ani de Premii
César!

Acest film este o rememorare a douã mari figuri
feminine ale filmului francez. François Chalais a
realizat între 1956 ºi 1963 interviuri extrem de
interesante cu Brigite Bardot ºi Martine Carol,
interviuri pe care vi le prezentãm în aceastã searã
într-o compilaþie ineditã.

Întoarcerea lui Vodã Lãpuºneanu  o producþie a Casei de
filme trei  România film. Scenariul ºi regia Malvina Urºianu.
În distribuþie George Motoi, Silvia Popovici, Cornel Coman,
Eusebiu ªtefãnescu, Valeriu Paraschiv, Eugenia Bosânceanu.
Departe de a fi ecranizare dupã cunoscuta nuvelã a lui
Negruzzi, filmul  una dintre cele mai viguroase ºi subtile opere
cinematografice româneºti de inspiraþie istoricã  propune o
viziune profund originalã asupra domnitorului moldav.
Impresionantã reconstituire de epocã (fãrã sã tindã însã
spre statutul de super-producþie), filmul opereazã cu
instrumentul de fineþe al analizei psihologice, conturând
portretul unui personaj ales anume pentru a permite un
moment artistic de vârf în materializarea ideii  ax a
filmografiei Malvinei Urºianu: destinul omului confruntat
cu istoria.

În distribuþie: Genevieve Casile, François Dyrec,
Pascale Cristophe, Françoise Seigner.

Un serial de ficþiune, de mare valoare artisticã, dar
ºi cu reale valenþe documentare, care reconstituie viaþa
reginei Franþei din momentul cãsãtoriei sale cu
Ludovic al XVI-lea, pe atunci delfin al regatului, pânã
la condamnarea la moarte ºi urcarea sa pe eºafod. O
reconstituire exactã, dar ºi cu deosebitã forþã artisticã
a uneia dintre cele mai zbuciumate perioade a Evului
Mediu francez, ºi, de asemenea, a unuia dintre cele
mai tragice personaje din istoria Franþei.
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