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organizeazã

Sesiunea ºtiinþificã omagialã
consacratã împlinirii a
85 de ani de la Marea Unire

Reuniunea va avea loc în Amfiteatrul Studio (ºos. Berceni nr. 24)
vineri, 28 noiembrie ºi va fi transmisã în direct
de Televiziunea România de Mâine, cu începere de la orele 1130.

Ziua Mondialã a ªtiinþei pentru Pace ºi Dezvoltare

Reuniunea de la Comisia Naþionalã a României pentru UNESCO. 10 noiembrie 2003
Alocuþiunea domnului
Alocuþiunea domnului
prof.univ.dr. Aurelian BONDREA,
Ion ILIESCU,
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine
Preºedintele României
Rectorul Universitãþii Spiru Haret
Doamnelor ºi Domnilor
În primul rând, câteva cuvinte despre
aceastã manifestare.
Aº vrea sã felicit Comisia Naþionalã ºi
pe Alexandru Mironov, în particular, pentru
cã stãruie în preocuparea de a stimula
aceastã activitate ºi mã bucur cã premiile
de astãzi au fost consacrate ziariºtilor,
oamenilor care lucreazã în media ºi care se
ocupã de propagarea ºtiinþei.
Nu-i nevoie sã spunem vorbe mari,
secolul XXI cu asta începe, este dominat de
dinamica fãrã precedent a dezvoltãrii
cunoaºterii ºtiinþifice, pe de o parte, ºi a
creaþiei tehnice ºi tehnologice, pe de altã
parte. Noua infrastructurã care s-a nãscut spre
finele secolului XX, infrastructura
informaþionalã dã tenta întregii dezvoltãri
contemporane, de aceea a apãrut respectiva
definire a acestui stadiu al civilizaþiei, ca
societate informaþionalã, la care se adaugã
societatea cunoaºterii. Activitatea
intelectualã umanã implicã cele douã
componente, pe de o parte cunoaºterea lumii
înconjurãtoare, aceasta a fost preocuparea
omului de a-ºi lãrgi cunoaºterea unei realitãþi
obiective, existente independent de existenþa
noastrã ºi de conºtiinþa noastrã. Pe de altã
parte, activitatea umanã s-a concretizat prin
creaþii proprii ale omului: creaþii materiale,
creaþii spirituale. Deci tehnica ºi arta sunt
domenii ale creaþiei. A existat întotdeauna o
paralelã ºi o intercondiþionare reciprocã.
Între stadiul cunoaºterii ºi mersul creaþiei
umane în domeniul tehnicii, al tehnologiei
sau în domeniul creaþiei spirituale, literaturã,

Alexandru MIRONOV

artã º.a. Din acest punct de vedere, secolul
XXI este tot mai dominat de dinamica fãrã
precedent a lãrgirii, pe de o parte, a
orizontului cunoaºterii ºi, pe de altã parte, a
creaþiei umane, mai ales a noilor tehnologii.
A menþine interesul ºi a susþine activitãþile
menite sã amplifice aportul acestor sectoare
în viaþa noastrã socialã constituie factorul
fundamental al progresului oricãrei naþiuni.
Sigur cã alocaþiile bugetare reprezintã
o problemã, dar, când vorbim de PIB,
trebuie sã facem menþiunea ce înseamnã
acesta. Deocamdatã, PIB-ul nostru este
destul de modest, el este încã sub nivelul
anului 1989, abia la 90%. Totodatã, este de
10 ori mai mic decât al mediei raportate la
populaþie în Uniunea Europeanã. Este, deci,
mic. De regulã, susþinerea educaþiei, ºtiinþei
ºi culturii se face din buget, celelalte surse
sunt încã modeste. În þãri dezvoltate,
alocaþiile pentru ºtiinþã, pentru învãþãmânt
sau pentru cercetare reprezintã o parte a
bugetului. O mare parte vine din sectorul
economic propriu-zis. Cercetarea
americanã, în general, se desfãºoarã în
marile universitãþi prin finanþarea de cãtre
marile companii, care nu-ºi creeazã instituþii
proprii de cercetare, ele au o sferã destul de
restrânsã la aplicaþia propriu-zisã
industrialã, dar cercetarea o comandã, o
finanþeazã la marile universitãþi. La noi,
deocamdatã, toatã cercetarea universitarã ºi
academicã este finanþatã din buget. Bugetul
este cam 20-25% din PIB. Deci, când
PIB-ul este mic, bugetul este cu atât mai
mic. Când vin studenþii ºi revendicã 5% din
PIB ºi nu 4% sã meargã pentru învãþãmânt,
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ei trebuie imediat sã ºtie cât înseamnã asta
translatat din buget. Din bugetul respectiv,
o parte trebuie sã meargã ºi la sãnãtate,
altã parte trebuie sã mai meargã pentru
copii instituþionalizaþi ºi handicapaþi,
trebuie sã meargã la cercetare, la ºtiinþã,
trebuie sã meargã la armatã, la poliþie, la
administraþie, deci sunt foarte multe
capitole bugetare. Dacã vrem sã creascã
într-un loc, trebuie sã luãm din altã parte.
De unde sã iei? Finanþiºtii nu au o viaþã
uºoarã când compun bugetul unei þãri.
Când sursele sunt mici ºi cerinþele sunt
mari, acoperirile sunt în mod corespunzãtor. De aceea, aceastã bãtãlie se va
menþine ºi sursa creºterii alocaþiilor
trebuie sã fie creºterea avuþiei naþionale
ºi creºterea produsului intern brut.
(Continuare în pag. 2)
Transcriere de pe banda magneticã

În primul rând vreau sã vã mulþumesc
pentru invitaþia de a participa la acest
eveniment. Am cele mai înalte aprecieri
pentru iniþiativa luatã ºi, în mod deosebit,
pentru cei premiaþi astãzi. Problemele
ºtiinþei, problemele activitãþii spirituale,
despre care se vorbeºte frecvent, ar trebui
sã aibã rolul principal în dezvoltarea
României. Cred cã în acest secol, investiþia
cea mai mare trebuie fãcutã în aceste
domenii de creaþie, în ºtiinþã, învãþãmânt,
culturã. Fãrã aceastã investiþie nu se mai
poate vorbi de o dezvoltare durabilã ºi cred
cã nu exagerez, spunând cã, atunci când
vine vorba de investiþii, chiar când se
discutã bugetul, activitatea de creaþie
ºtiinþificã, culturalã, de învãþãmânt este pe
ultimul loc. Dezvoltarea durabilã în
condiþiile actuale nu se mai poate face cu
hei rup!
Sã luãm modelul þãrilor dezvoltate.
Acolo investiþia cea mai mare este în sfera
creaþiei ºtiinþifice, iar bugetele acestor þãri
sunt aºa de mari încât procente de 6, 8, 10%
din PIB, destinate acesteia, asigurã
dezvoltarea durabilã a þãrilor respective. La
noi însã, lucrurile stau altfel. Când se discutã
bugetul, presa, televiziunile criticã repartiþia
acestuia. Tocmai pentru cã economia este
la pãmânt, iar bugetul foarte mic, investiþiile
cele mai importante trebuie fãcute în
activitatea de creaþie, în ºtiinþã, culturã,

învãþãmânt. Numai în acest fel se pot
reabilita, de fapt, ºi celelalte sectoare.
Nu vreau sã insist, dar cred cã în
condiþiile actuale, dacã nu pot fi inversate
proporþiile investiþiilor, ele ar trebui,
mãcar, mai bine echilibrate. De cei mai
mulþi bani ar trebui sã beneficieze aceste
domenii, dacã vrem sã avem o dezvoltare
durabilã a economiei, a vieþii sociale, a
vieþii materiale. Cred cã este momentul
ca sumele obþinute din privatizarea
unitãþilor proprietate de stat sã fie
destinate investiþiilor din economie, sã nu
se lase investiþiile din acest sector
exclusiv pe seama bugetului. Eu am sã
vã dau exemplul Fundaþiei România de
Mâine ºi al Universitãþii Spiru Haret. N-am
primit donaþii, nici sponsorizãri, n-am
beneficiat de credite ºi aceasta întrucât
creditele pentru investiþii în învãþãmânt,
ºtiinþã, culturã  activitãþi cu caracter
nonprofit  sunt purtãtoare de dobânzi la
fel de mari ca ºi pentru societãþile
comerciale care sunt cu profit. Pentru
ºtiinþã, învãþãmânt ºi culturã ar trebui
sã existe o politicã aparte, inclusiv sub
raportul dobânzilor. Noi am pornit de
la zero, am fãcut investiþii numai din
surse proprii care, în curând, vor depãºi
2.000 miliarde lei, ceea ce nu este puþin.
Ne-am propus, în bugetul prevãzut pânã
în anul 2005, sã afectãm circa 1.000.000
de euro pentru activitatea ºtiinþificã.
Alãturi de Universitatea Spiru Haret,
în structura Fundaþiei România de
Mâine funcþioneazã ºi 6 institute de
cercetare ºtiinþificã.

În ceea ce priveºte Televiziunea
România de Mâine, dupã cum se ºtie,
postul nostru este naþional, universitar ºi
cultural. Avem 6 redacþii, dintre care patru
sunt consacrate învãþãmântului, ºtiinþei,
culturii, tineretului ºi sportului. ªi în
televiziune am fãcut investiþii mari. Ne
propunem, ºi în continuare, sã acordãm
prioritate investiþiilor în noile tehnologii,
pentru cã, dacã televiziunea nu dispune
de acestea, emisiunile consacrate
promovãrii valorilor din aceste domenii
nu pot ajunge acolo unde trebuie ºi, ca
urmare, nu-ºi ating scopul.
De fapt, prin toate activitãþile desfãºurate prin intermediul instituþiilor sale de
profil, prin realizãrile obþinute, Fundaþia
România de Mâine ºi-a demonstrat credinþa
în nobilele valori ale ºtiinþei, învãþãmântului
ºi culturii, contribuind la susþinerea ºi
promovarea lor.
Transcriere de pe banda magneticã

Dramatismul unei decizii 1 Decembrie 1918
intrarea României
Triumful idealului naþional
în Rãzboiul Reîntregirii
Prof.univ.dr. ªtefan ªTEFÃNESCU
Membru al Academiei Române

Sunt date intrate în istoria popoarelor cu
valoare de forþã transformatoare; ele încheie
perioade istorice ºi deschid noi perspective
cursului istoriei.
Ziua de 1 Decembrie 1918 este înscrisã
în conºtiinþa româneascã drept un moment
crucial în destinele þãrii. Datã a împlinirii
idealului naþional, 1 Decembrie 1918
condenseazã caracteristicile devenirii
noastre, cu întreaga bogãþie de sensuri ºi
mesaje pe care aceasta le degajã ºi în care
vedem stimuli vii pentru activitatea
prezentã. Se stabilesc, astfel, între trecut
ºi contemporaneitate, circuite comunicative
intense ºi permanente cu funcþie dinamicã
ºi creatoare.
Originea Unirii din 1918 este de cãutat
în unitatea spaþiului geografic carpatodunãreano-pontic, a vieþii materiale ºi
spirituale a poporului român, în conºtiinþa
unitãþii sale de neam ºi de limbã, afirmatã
explicit de cei mai de seamã cãrturari români
din secolele XV-XVIII ºi constatatã de
numeroºi strãini.
Condiþii istorice nefavorabile au fãcut ca
românii, ca, de altfel, ºi alte popoare, sã trãiascã
în Evul Mediu în formaþiuni statale diferite, iar
fãurirea statului modern român sã aibã loc în
etape. În prima etapã, încheiatã în anul
emblematic 1859, a avut loc unirea Moldovei
ºi a Þãrii Româneºti, care au format împreunã
România Micã sau Vechea Românie,
devenitã independentã în urma rãzboiului
românã-ruso-otoman din 1877-1878, când a
fost integratã în hotarele României,
Dobrogea (Dacia Ponticã, din antichitate).
Încheierea procesului de formare a
statului unitar român s-a desfãºurat pe fondul
evenimentelor politico-militare din anii
1917-1918, fiind rezultatul luptei românilor

din provinciile româneºti, aflate sub stãpânire
strãinã, ºi a celor din Vechea Românie, luptã
desfãºuratã în condiþiile prãbuºirii militare
ºi politice a Puterilor Centrale, ale
descompunerii imperiilor habsburgic ºi rus.
Parte integrantã din ansamblul miºcãrilor
de eliberare naþionalã ale popoarelor asuprite
din fostele imperii habsburgic ºi rus, lupta
poporului român pentru unitate statalã s-a
bucurat de sprijinul popoarelor care
împãrtãºeau aceeaºi soartã ºi aveau de
împlinit acelaºi ideal. La rându-i, poporul
român a sprijinit popoarele care luptau pentru
unitatea ºi independenþa lor naþionalã. Acesta
este un fapt ce pune în evidenþã însemnãtatea
internaþionalã a luptei de eliberare, a
dreptului popoarelor pentru afirmarea fiinþei
lor naþionale.
În cursul procesului de dezvoltare a
miºcãrii naþionale s-a manifestat, totodatã,
legãtura organicã dintre þelurile eliberãrii ºi
unitãþii naþionale, pe de o parte, ºi
frãmântãrile sociale puternice ale poporului
român, pe de altã parte. Aceste frãmântãri
au contribuit la imprimarea unui caracter
profund democratic miºcãrii naþionale, în
ansamblul ei. Problema Unirii era, tot mai
mult, cauza supremã a întregului popor, a
tuturor claselor sociale, a tuturor forþelor
politice din rândurile sale. Miºcarea naþionalã
avea, aºadar, o largã ºi solidã bazã socialã.
(Continuare în pag. 4)

Prof.univ.dr. Nicolae ISAR
Desãvârºirea unitãþii naþionale a
românilor, încununatã la 1 Decembrie 1918,
cu Hotãrârea Marii Adunãri Naþionale de
la Alba Iulia, a fost rezultatul unui vechi
deziderat al poporului român, afirmat de-a
lungul timpului, anticipat, pentru o clipã,
cu mai bine de trei secole în urmã, de
înfãptuirea politicã a lui Mihai Viteazul.
Trebuie spus cã la data izbucnirii
primului rãzboi mondial, sub raport
spiritual, lumea româneascã era pregãtitã
pentru realizarea acestui mãreþ deziderat;
necesitatea întrunirii tuturor românilor în
aceleaºi graniþe statale era profund
conºtientizatã nu numai de clasa politicã,
ci ºi de pãturile largi ale societãþii româneºti.
Însã, în practicã, opinia publicã româneascã
a fost, în mod firesc ºi totodatã dramatic,
împãrþitã în ceea ce priveºte calea de
înfãptuire a acestui deziderat. O bunã parte
a sa, cu gândul la eliberarea naþionalã a
românilor din provinciile aflate sub
stãpânire austro-ungarã sau habsubrgicã 
Transilvania, Banat, Bucovina  avea sã
opteze pentru intrarea în rãzboi alãturi de
puterile Antantei (Franþa, Anglia, Rusia),
împotriva alianþei Puterilor Centrale
(Germania, Austro-Ungaria; apoi, Bulgaria
ºi Turcia). O altã parte a opiniei publice,
vizând speranþa eliberãrii naþionale a
românilor din Basarabia, aflaþi sub
stãpânirea Imperiului rus, înclina pentru

alãturarea României la alianþa cu Puterile
Centrale, împotriva Rusiei.
Dilema era profundã, pe cât de fireascã,
ºi numai o amplã dezbatere publicã urma
sã ducã la o decizie care va continua sã fie,
în miezul ei, dramaticã.
Pentru moment, la data izbucnirii
rãzboiului, în vara anului 1914, cercurile
politice conducãtoare au ales soluþia cea mai
înþeleaptã: neutralitatea României. În
cadrul cunoscutului Consiliu de Coroanã
din 21 iulie / 3 august 1914, chiar dacã
România era legatã de Puterile Centrale prin
tratatul secret de alianþã din 1883,
majoritatea oamenilor politici, chemaþi sã
hotãrascã, a optat pentru aceastã decizie, cu
excepþia regelui Carol I ºi a fruntaºului
conservator P. P. Carp. În acest context,
remarcabilã a fost acþiunea regelui, care
s-a supus, împotriva convingerilor sale,
hotãrârii majoritãþii oamenilor politici,
reprezentanþi ai Þãrii, subliniind o datã în
plus calitatea sa de monarh constituþional.
Neutralitatea României, în situaþia datã,
era hotãrârea cea mai potrivitã, ea
permiþând rãgazul necesar, pe de o parte,
pentru clarificarea opiniei publice asupra
opþiunii optime, în privinþa aderãrii la o
alianþã sau alta, pe de alta, pentru
pregãtirea politico-diplomaticã ºi militarã,
indispensabilã unei asemenea opþiuni.
(Continuare în pag. 3)

Fãrã a uita pe nimeni din cei care au colaborat la aceastã faptã a minunii, de
la general ºi de la fruntaº ardelean pânã la ultimul ostaº ºi þãran, omagiul
recunoºtinþei noastre sã se îndrepte azi cãtre poporul acesta întreg, de oriunde
ºi din toate vremile, martir ºi erou.
Nicolae Iorga
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Ziua Mondialã a ªtiinþei
Alocuþiunea domnului
Ion ILIESCU,
Preºedintele României
(Continuare din pag. 1)
Noi, deocamdatã, am cam restrâns ceea
ce s-a produs în România din decembrie
1989; a fost prãbuºirea unui sistem, a unei
structuri; pe lângã procesele din viaþa
politicã, în viaþa economicã a însemnat
prãbuºirea structurii unei economii
centralizate de stat, dirijatã prin plan, prin
sisteme centralizate de comandã. Trecem
spre economia de piaþã, procesul este
foarte complicat, de aceea deocamdatã am
avut prãbuºiri. Într-o revoluþie sunt douã
componente: prima componentã este
distrugerea vechilor structuri, a doua
componentã este crearea altora noi. De
distrus este cel mai simplu ºi oamenii au o
capacitate extraordinarã de a distruge ºi
fizic, ºi moral, ºi intelectual. Mai greu se
construieºte. Noi am distrus în veselie, la
noi a fost terapie de ºoc în materie de
distrugere. Imediat, în ianuarie 1990 am
distrus toate structurile economiei
centralizate de stat. A dispãrut CSP, planul
ca instrument al conducerii economice,
centrale industriale, ministere titulare de
plan, am descentralizat economia, am dat
autonomie unitãþilor economice º.a. Am
fãcut ºi liberalizarea preþurilor pentru cã
nu se mai putea, guvernul nu mai avea
mijloacele sã controleze preþurile, a
însemnat inflaþie imediatã, cãdere a
producþiei. S-a nãpustit toatã lumea pe
desfiinþarea CAP-urilor pentru cã a fost o
proastã intervenþie a statului ºi s-a
compromis ideea de cooperaþie în mintea
oamenilor; ne-am trezit dintr-o datã cu 6
mil. de proprietari pe 2 mil. ha., care s-au
nãpustit sã-ºi ia pãmânturile, sã distrugã
grajdurile, sistemele de irigaþii. Numai cã
au trecut anii ºi se încheagã foarte greu
noile structuri specifice unei economii de
piaþã ºi baza materialã a unui nou progres
economic ºi social. Deci asta este de fapt
marea problemã cu care ne confruntãm în
acest efort de refacere ºi de aºezare pe o
bazã nouã ºi eficientã creºterii ºi
dezvoltãrii complexe a þãrii. Sigur cã
activitatea intelectualã, creaþia intelectualã
trebuie sã capete o pondere tot mai mare.
Dispunem de un potenþial uman
remarcabil. Din pãcate ºi pierdem din el.
Avem tineri pregãtiþi, avem o ºcoalã bunã.

Sper sã nu se deterioreze prea tare în anii
aceºtia pentru cã se fac tot felul de
experimente, trebuie sã avem grijã sã
pãstrãm acest potenþial mãcar de formare
a noilor generaþii, investim în formarea lor,
investim în învãþãmânt ºi apoi cei mai buni,
cei mai capabili pleacã. Deci se petrece un
fenomen care, la scarã mondialã, a devenit
obiectul marilor dezbateri în lumea de azi.
Eu am fost la douã summit-uri anul trecut,
la Monterrey ºi Johannesburg, tema majorã
a fost discrepanþa dintre bogaþii ºi sãracii
lumii. ªi iatã, ºi pe acest plan  al formãrii
potenþialului intelectual al unei naþiuni. Cei
sãraci cheltuiesc cu formarea, cu educaþia
ºi beneficiazã tot cei bogaþi. Se duc toþi
spre cea mai bogatã þarã a lumii, sunt 5%
ca populaþie a planetei, dispun de 40% din
resursele planetei ºi tot ei racoleazã tot ce
este mai bun ca forþã intelectualã din lume
ºi deci beneficiazã de eforturile naþiunilor
sãrace. E o mare nedreptate în modul în
care este aºezatã lumea ºi cum anume
funcþioneazã toate aceste pârghii ale
raporturilor din lumea de azi. Tot ce existã
ca pârghii care reglementeazã
redistribuirea resurselor la scarã planetarã
merge spre adâncirea acestei discrepanþe.
A ajuns omenirea sã aibã niºte posibilitãþi
cum n-a avut nicicând. În ultimii 50 de
ani s-a îmbogãþit omenirea de 7 ori. A
crescut de 7 ori valoarea produsului
mondial global, în numai 50 de ani. N-a
existat aºa ceva în toatã istoria civilizaþiei
umane. Ei bine, aceastã îmbogãþire, acest
potenþial tehnologic fãrã precedent ºi
amplificarea lui în numai 50 de ani nu sau reflectat în reducerea discrepanþelor,
ci din contrã. A apãrut acum acest
fenomen nou, tehnologia informaþiei,
societatea informaþionalã, cunoaºterea,
inteligenþa ca factor al progresului.
Deci nu-i simplu, nu-i o treabã uºoarã
cum anume sã generãm aceste mecanisme
pentru a reduce aceste decalaje ºi cum sã
facem ca sã folosim potenþialul nostru ºi
potenþialul creator, potenþialul intelectual,
cum sã pregãtim noile generaþii pentru
aceastã misiune, sã reducem aceste
rãmâneri în urmã. A apãrut alt fenomen
astãzi generat tocmai de aceastã nouã
caracteristicã a dezvoltãrii contemporane,
Digital Devide, deci adâncirea

discrepanþelor legate de cunoaºtere, adicã
cei care au cunoºtinþe stãpânesc ºi
pârghiile de acces la cunoºtinþe ºi de
valorificare a lor. Cei care n-au se izbesc
de o nouã barierã: deci, în loc ca aceastã
nouã fazã a civilizaþiei sã-i favorizeze pe
cei rãmaºi în urmã, aceºtia se izbesc de
un mare zid al necunoaºterii ºi al
accesului la cunoaºtere. Este ºi tema unui
congres care va fi la Geneva.
Noi am avut în România, anul trecut, o
conferinþã zonalã, europeanã, consacratã
societãþii informaþionale. La Geneva, anul
acesta, va fi Congresul mondial consacrat
acestei teme  societatea informaþionalã 
de aceea noi facem parte ºi din comitetul
pregãtitor, am luat parte la o reuniune, în
primãvarã, la Geneva. Vineri vom avea la
Sinaia o întâlnire cu Organizaþia Mondialã
pentru Proprietatea Intelectualã, în care
aceste teme formeazã obiectul dezbaterilor.
Iatã problemele cu care ne confruntãm,
de aceea am consacrat mijloacelor modeste
pe care le avem preocupãri cât mai multe
pentru a întreþine interesul pentru ºtiinþã,
pentru cunoaºtere, pentru creaþie, pentru a
stimula iniþiative din acest punct de vedere.
Acesta este factorul determinant pentru
efortul necesar pe care trebuie sã-l facem.
Am lansat, nu întâmplãtor, în primãvara
acestui an, ideea unei Strategii naþionale
pentru dezvoltare durabilã în urmãtorii
20-25 de ani ai României. Altminteri, noi
dezbatem, suntem în competiþii
permanente, s-a lansat deja competiþia
pentru alegerile de anul viitor, care la
fiecare patru ani genereazã alte discuþii.
Disputa politicã, din pãcate, estompeazã
esenþa preocupãrilor care ar trebui sã
genereze mai ales unirea gândirii ºi
eforturilor intelectuale ale tuturor spre a
gãsi cele mai bune soluþii pentru societatea
româneascã. Sã gãsim cele mai bune
rãspunsuri la problemele cu care ne
confruntãm. Dar competiþia politicã,
competiþia intelectualã estompeazã aceste
preocupãri ºi le trimit uneori în derizoriu.
De aceea am vrut sã ieºim din aceastã
logicã a competiþiei, sã gândim cu toþii ce
va fi peste 20 de ani ºi cum sã facem ca
eforturile ºi intelectuale, ºi materiale ale
societãþii româneºti sã fie concentrate,
unite într-un efort de duratã care sã ne ajute
sã rezolvãm aceastã problemã istoricã
pentru societatea româneascã: recuperarea
marilor rãmâneri în urmã faþã de þãrile
dezvoltate europene. (...) Eu cred cã este
tema pentru Uniunea Europeanã ºi este
tema pe care noi o ridicãm în faþa Uniunii
Europene. Este misiunea ºi a Uniunii

Europene, ca, mãcar în plan european, sã
facem un salt, sã gãsim cãile ºi soluþiile
pentru a reduce discrepanþele care ne
separã. Acest model social european sã
poatã fi extrapolat la scarã globalã. Deci,
ocupându-ne de problematica noastrã
naþionalã, dãm rãspuns ºi unei preocupãri
la scarã europeanã ºi la scarã mondialã.
Deci, ceea ce ne propunem în strategia
naþionalã este tocmai acest obiectiv pentru
dezvoltarea durabilã care are trei
componente majore: dezvoltarea
economicã, dezvoltarea socialã ºi
dezvoltarea într-un echilibru cu factorii de
mediu, deci ecologicã.
Acestea sunt obiectivele majore, spre
ele trebuie sã concentrãm mai ales energiile
ºi potenþialul creator, pentru ca societatea
româneascã sã poatã într-adevãr sã se aºeze
pe o tendinþã pozitivã. Avem trei ani de
aºezare mai bunã a creºterii economice, de
reducere a inflaþiei. Inflaþia ridicatã a fost
o maladie care a împiedicat funcþia
creditului în economie. La inflaþie foarte
mare, dobânzile la credite sunt foarte mari,
creditul devine inaccesibil, agenþii
economici sunt blocaþi. În momentul în
care vom aduce inflaþia sub 10%, abia vom
intra într-o stare de normalitate, când
creditul va putea sã joace rolul sãu într-o
economie de piaþã viabilã ºi funcþionalã.
Aceasta este chestiunea spre care trebuie
sã ne îndreptãm cu toþii gândirea,
preocupãrile.
Încã o datã vã felicit pentru aceastã
acþiune ºi sper sã întreþinem un climat viu
în jurul unei asemenea tematici. Cred cã
este ºi o sfidare la adresa mass-mediei din
România. Eu nu sunt mulþumit de ceea ce
face televiziunea românã în general. Nu
numai cea publicã, ci televiziunea, pentru
întreþinerea preocupãrilor faþã de ºtiinþã,
faþã de cunoaºtere ºi faþã de creaþie, pentru
încurajarea oamenilor de spirit ºi a
oamenilor capabili, a oamenilor cu
iniþiativã, cu gândire. Inventica
româneascã sã capete mai multã prezenþã.
Criteriile comerciale deformeazã gândirea
oamenilor, managerilor din media noastrã
ºi din vizualul nostru. Înainte erau doar
câteva ore pe sãptãmânã ºi se fãcea mai
mult ºi pentru ºtiinþã, ºi pentru culturã.
Astãzi avem nu ºtiu câte posturi de
televiziune, 24 de ore din 24, ºi nu mai
apare mesajul cãtre oameni privind aceste
probleme de fond ale vieþii, ale trãirii
noastre, ale intelectului nostru: ºtiinþa,
creaþia ºi cultura. Cred cã trebuie sã fie o
sfidare pe care cei care lucreazã în media
s-o recepteze aºa cum se cuvine.

La Universitatea Spiru Haret însuºirea ºtiinþelor se desfãºoarã
în condiþii optime, datoritã numeroaselor laboratoare ºi
dotãrii acestora cu aparaturã modernã

Premiul pentru Televiziune:
Cãtãlin Grosu  TV România de Mâine

Ziua Mondialã a ªtiinþei ºi premiile jurnaliºtilor
Alexandru MIRONOV
Organizaþia Naþiunilor Unite pentru
Educaþie, Culturã, ªtiinþã  acest
organism, numit UNESCO are însã
printre pãrþile componente ºi
Comunicarea  a stabilit ca 10 noiembrie
sã fie sãrbãtoritã, în fiecare an, ca Zi a
ªtiinþei pentru Pace ºi Dezvoltare. Pe
întreaga planetã. În consecinþã,
Comisiile Naþionale UNESCO ale celor
190 de state membre ale UNESCO au
propus ºi au desfãºurat acþiuni legate de
ºtiinþe ºi tehnologii: colocvii, forum-uri,
seminarii, congrese  uneltele sociale
obiºnuite ale intelectualului lumii.
Comisia Naþionalã a României pentru
UNESCO a ales altceva, o premierã, un
moment în care sã fie scos sub luminile
rampei modestul slujitor al mass-media de
ºtiinþã. Am putut sã ne permitem iniþiativa
din trei motive: primul, acela cã un jurnalist
de ºtiinþã de la Radio românesc, cunoscutul
Andrei Banc, a oferit o sumã considerabilã
(7500 de dolari canadieni), din partea
familiei sale, pentru un premiu de excelenþã
care sã poarte numele regretatei sale soþii,
Cecilia Banc, fostã expertã la Oficiul de
Stat pentru Invenþii ºi Mãrci; al doilea 
interesul continuu pe care inginerul Ion
Iliescu îl poartã ºtiinþei ºi tehnologiei; ºi al
treilea motiv: þara intrã, în sfârºit, în
normalitate, posturi de televiziune (foarte
stimabila TV România de Mâine (chiar
într-o oarecare mãsurã, postul public,
SRTV), radio (Societatea Românã de
Radiodifuziune, cu cele 2000 de minute
sãptãmânale de emisie de ºtiinþã, meritã
toatã stima), reviste (ªtiinþã ºi Tehnicã,
Magazin, ªtiinþa pentru toþi) au început
sã abordeze realitatea normalã, iar oamenii,
fireºte, citesc, ascultã, privesc ºtirile ºi
comentariile despre cele ce se întâmplã în
interesul ºi în jurul Puterii nr. 1 a planetei
Pãmânt, tribul oamenilor de ºtiinþã ºi al
inginerilor slujind tehnologiile.
În consecinþã, în prezenþa
preºedintelui României, a preºedintelui
Academiei Române, prof. Eugen
Simion, a ministrului delegat pentru
ºtiinþã, prof. Gheorghe Popa, a circa
50 de membri ai subcomisiilor
Educaþie-Culturã-ªtiinþã-Comunicare
din CNR UNESCO, cu patru posturi
TV ºi trei de radio în faþã, jurnaliºtii
de ºtiinþã au primit premiile chiar din
mâinile preºedintelui Ion Iliescu.
Iatã palmaresul, la aceastã primã
ediþie, din 2003:

Premiul de excelenþã UNESCO
Cecilia Banc: Corina Negrea 
Societatea Românã de Radiodifuziune;
Emilian Micu  Revista de fizicã Evrika
Premiul pentru Radio:Andrei
Dorobanþu  Radio Bucureºti; Mihaela
Ghiþã  SRR; Cãtãlin Mosoia  Europa FM
Premiul pentru Televiziune: Cãtãlin
Grosu  TV România de Mâine; Cristian
Crãciunoiu  Societatea Românã de
Televiziune
Premiul pentru Presa Scrisã: Cristian
Român  Revista ªtiinþã ºi Tehnicã; Renata
Gabriela Tatomir  Revista ªtiinþa pentru toþi
Premiul pentru carte de popularizare
a ºtiinþei: Gabriel I. Nãstase, Mihai Olteneanu,
Paul Dudea - Personalitãþi ale ºtiinþei ºi
culturii româneºti  familia Leonida
Festivitatea a fost urmatã de o masã
rotundã, lansatã chiar de preºedintele
Ion Iliescu, la care invitaþi de marcã au
fãcut propuneri folositoare, credem noi,
educaþiei pentru ºtiinþã, în general, ºi în
particular, definitivãrii unor Programe de
Participare UNESCO în domeniul ºtiinþei
ºi tehnologiilor.
Generalul Dumitru Prunariu,
cosmonautul-preºedinte al Agenþiei
Spaþiale Române a deschis lucrãrile,
propunând reîntoarcerea astronomiei în
bagajul orelor de clasã ale liceului român,
alãturi de o clasã nouã, de care va fi mare
nevoie în al XXI-lea veac, cea a ºtiinþelor
spaþiale; ºi nu în curricula obiºnuitã  cãci
loc nu prea mai este în orarul elevului, ci
în cadrul tele-ºcoalei, pe care trebuie
neapãrat sã o demarãm.
Rectorul Universitãþii Spiru Haret,
prof.univ.dr. Aurelian Bondrea a ºi
specificat: Televiziunea România de Mâine
existã; ºi-a propus sã umple o niºã goalã,
cea a educaþiei, dar ºi sã facã învãþãmânt
la distanþã. Suntem hotãrâþi sã ne
continuãm programul început, suntem
convinºi cã lumea ºcolii ne va deschide
clasele, pe aceastã nouã tablã neagrã,
care este ecranul televizorului.
Continuând ideea anterioarã,
profesorul Ion Viman, inspector general
ºcolar al judeþului Satu Mare a arãtat cã
procesul de cablare pentru televiziune a
ºcolilor se desfãºoarã într-un ritm
rezonabil, cu câºtigul cã, în curând, elevii
ºcolilor din judeþ vor beneficia, cel puþin
în zilele de sâmbãtã ºi duminicã, de orice

fel de tele-lecþii li s-ar transmite, în cele
4-5 clase cablate (exemplu: ore de balet ºi
educaþie muzicalã, de economie de piaþã,
democraþie, educaþie pentru cultura pãcii,
teatru, desigur, astronomie ºi ºtiinþe
spaþiale, arte plastice  prin vizite virtuale
în muzeele lumii  ºi biotehnologii etc.).
Profesorul univ. Lucian Gavrilã a
subliniat lipsa de interes a educatorilor ºi mai
marilor ºtiinþei româneºti de astãzi în ceea
ce priveºte domeniul biologiei, cu genetica
ºi tehnologiile în frunte  principalul

domeniu de cercetare ºi inginerie în lumea
modernã. ªi a oferit spaþiu pentru o tabãrã
de geneticã, pentru 20-30 de elevi premianþi
la Olimpiada de Biologie, care ar face astfel
practicã la Institutul de Geneticã, în cãutarea
cine ºtie cãrui drum din viitor cãtre afirmare
pe tãrâmul ºtiinþelor naturii.
Directorul Institutului de Cercetãri Marine
Grigore Antipa, biologul Simion Nicolaev,
dupã ce a fãcut un mic raport asupra
activitãþilor institutului, s-a arãtat dispus sã se
implice în ºcoala de vacanþã, oferind un

spaþiu de cazare la mare, vara, pentru 30 de
elevi, pe care i-ar atrage spre studiul Mãrii
Negre prin practica în laboratoarele de pe þãrm,
dar ºi în nava maritimã.
La fel, dr. Radu Rey, cunoscutul
montanolog: oricând putem gãsi locuri de
antrenament, în care tineri de la oraºe sã
lucreze împreunã cu tineri munteni nu atât
pentru a învãþa tainele muntelui, ci pentru a
înþelege cã o treime din teritoriul României
este acoperit de munþi, ceea ce înseamnã cã
trebuie sã ne gândim þara încoronatã de
munþii ei ºi de toatã averea pe care o poartã.
Tele-lecþii despre munte, difuzate, via satelit,
în ºcoli ar face minuni, ne-a transmis autorul
superbei cãrþi Civilizaþia muntelui.
Educaþia pentru ecologie trebuie luatã în
seamã, a fost poziþia dlui Ioan Jelev,
preºedintele Comitetului MAB (Man and
Biosphere  Omul ºi Biosfera) din cadrul
CNR UNESCO; Sã o introducem în
manualele de ºcoalã, în excursii  obligatorii!
 în naturã ale elevilor, în radio-lecþii ºi telelecþii, pentru a-l împresura pe tânãr cu
informaþii despre mediul înconjurãtor, pe
care va trebui sã-l apere, dacã va dori sã aibã,
în viitor, România curatã.
Exploratorul Teodor Negoiþã,
vizitator, între altele, al Polului Nord ºi
Polului Sud planetare, a venit cu o
propunere bombã: de ce nu ar achiziþiona
România o bazã în Antartica? Mai ales cã
un Institut de Cercetare Polarã existã la noi,
cu activitate luatã în seamã la nivel mondial,
iar întreþinerea bazei, plus cheltuielile pentru
metabolismul institutului, plus deplasãrile
specialiºtilor în ºi dinspre Antarctica s-ar
cifra la  doar  100.000 de dolari pe an?
Dacã socotim cã, dupã ºtiinþa noastrã,
ambasadorul României cheltuieºte la
Washington 6000 de dolari lunar (deci
72.000 dolari anual) doar pe chiria locuinþei
sale, ne dãm seama cã propunerea dlui
Negoiþã poate fi uºor pusã în practicã.
Dr. Maria Maftei, expert UNESCO, a
atras atenþia asistenþei cã este nevoie, în
Europa, de un nou institut internaþional al
apei  ºi cã Delta Dunãrii ar putea candida la
preluarea lui (probabil la Sulina, locul în care
se varsã în mare un fluviu care strãbate opt
þãri). Dar ºi sã ne gândim, a spus dna Maftei,
sã transformãm, în viitor, întreaga Deltã întrun uriaº institut internaþional de studiere a
mediului fluvial-maritim, la care sã lucreze
mii de cercetãtori, din zeci de þãri.
Profesorul Radu Jugureanu a avansat
ideea lansãrii unor premii ale
jurnalismului pentru educaþie, avocat
Paula Iacob, preºedinta Federaþiei

Române a Asociaþiilor, Centrelor ºi
Cluburilor UNESCO a promis sprijinul
societãþii civile intelectuale (reþeaua
de cluburi UNESCO) în punerea în
practicã a ideilor emise la masa rotundã,
dl. Dan Manolache, redactorul ºef al
emisiunilor de ºtiinþã ale SRR a arãtat
disponibilitatea slujitorilor Radio-ului
public de a continua emisiunile de
ºtiinþã, dar ºi de a contribui la realizarea
de radio-lecþii, pe discipline, teme ºi
subiecte de care ºcolile au nevoie.
O impresie cu totul deosebitã a lãsat-o
prestaþia a doi foºti slujitori ai dispãrutului
Studiou de Filme Documentare
Alexandru Sahia, dnii Alexandru ºi
Rãzvan Gaºpar, care au explicat cã în
vechile arhive încã se gãsesc mii de firme
documentare utile televiziunilor de
educaþie, dar ºi cã, prin firma Daciafilm,
cineaºtii îºi continuã activitãþile: trei
documentare absolut superbe au trezit
interesul asistenþei, demonstrând cã lãrgirea
ºcolii prin folosirea audiovizualului este
posibilã, cu foarte puþin efort, mai ales cã
realizatorii, iatã, existã, ºcolile pot fi cablate,
deci tele-lecþiile au pe unde sã curgã, de
interesul telespectatorului tânãr putem fi
siguri, iar societãþile de cablu n-au decât de
câºtigat din investiþie, deci vor sprijini
acþiunea; în plus, posturi TV se aratã dispuse
sã emitã tele-ºcoalã, ba chiar o ºi fac.
declarat, aºa cum se poate vedea din
programele postului TV România de Mâine.
Dl.prof.univ. Gheorghe Popa,
ministrul delegat pentru ºtiinþã, a
încheiat discuþiile mesei rotunde,
promiþând implicarea MECT cel puþin
în acest domeniu de acut interes care
este educaþia pentru ºtiinþã.
Una peste alta, 10 noiembrie a fost o
zi de neuitat pentru membrii Asociaþiei
Jurnaliºtilor Români de ªtiinþã  cãci a
fost pentru prima datã, în istoria patriei,
când aceºti purtãtori de informaþie ºi
formatori de mentalitãþi au primit
acolada pe care, de atâta vreme, o meritã.
Deºi, sã nu uitãm, când uriaºul Spiru
Haret pornise sã clãdeascã ºcoala
româneascã, ministrul ºi-a luat alãturi
pe un jurnalist-trompetã, scriitorul
Victor Anestin. Împreunã, fãcãtorul de
ºcoli ºi formatorul de conºtiinþe au
bântuit România, înfiinþând câte o
ºcoalã în fiecare sat ºi trimiþând astfel
România în al XX-lea veac.
Iar noi suntem acum în al XXI-lea
secol. De Victor Anestin este mai multã
nevoie ca oricând.
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Dramatismul unei decizii
intrarea României în
Rãzboiul Reîntregirii
(Continuare din pag.1)
S-a desfãºurat în rãstimpul neutralitãþii,
în anii 1914-1916, o amplã dezbatere publicã
menitã sã lãmureascã dilema intrãrii
României în rãzboi, alãturi de o alianþã sau
alta, în cele din urmã opþiunea marii
majoritãþi a opiniei publice înclinând balanþa
în favoarea intrãrii României în rãzboi alãturi
de puterile Antantei, împotriva Puterilor
Centrale. Decisiv, înainte de toate, avea sã
fie, în aceastã dezbatere, raþionamentul dupã
care cea mai mare parte a teritoriului naþional
aflat sub stãpânire strãinã era cel încorporat
Austro-Ungariei; era un argument corelat cu
altele: vechimea luptei de eliberare naþionalã
ºi spiritul de sacrificiu al românilor ardeleni,
caracterul absolut indispensabil al
Transilvaniei ca parte componentã a viitoarei
Românii, menitã sã asigure trãinicia ºi
viitorul ei º.a.
ªi-au spus cuvântul în cadrul acestei
ample dezbateri publice, în sensul acestei
opþiuni, mai ales în cursul anului 1915,
figurile reprezentative ale vieþii publice ºi
spirituale din Regat: N. Iorga, Barbu
ªtefãnescu-Delavrancea, Take Ionescu,
Nicolae Filipescu, Nicolae Titulescu º.a.;
totodatã, au vorbit cu ardoare în sprijinul
acestei opþiuni liderii miºcãrii naþionale din
Transilvania trecuþi în Regat: pãrintele Vasile
Lucaciu, poetul Octavian Goga º.a.
Aceastã depãºire a dilemei nu însemna cã
adepþii unei orientãri contrarii  C. Stere, P.P.
Carp º.a. , care îºi aveau propriile lor
convingeri ºi argumente, ar fi fost adversari ai
dezideratului unitãþii naþionale., cãci numai
viitorul avea sã dea dreptate unora sau altora,
fãrã a condamna buna credinþã a celor din
urmã. Cum am subliniat, decizia intrãrii în
rãzboi alãturi de puterile Antantei, în esenþã,
rãmânea dramaticã, cât timp ea presupunea, în
mod inevitabil, pentru moment, în raport cu
evoluþia evenimentelor  în august 1916 
sacrificarea dezideratului eliberãrii naþionale
a românilor basarabeni; desigur, era un
sacrificiu conceput de oamenii politici proantantofili, ca ºi de opinia publicã majoritarã,
ca unul temporar, lãsându-se viitorului toate
ºansele sale, ºi cum vom vedea, în mod
paradoxal, evoluþia ulterioarã a evenimentelor,
imprevizibilã, va face ca tocmai Basarabia sã
fie prima dintre provinciile de sub stãpânire
strãinã care se va uni cu România.
În orice caz, entuziasmul cu care armata
românã  în august 1916  a intrat în
Transilvania, precum ºi bucuria de nedescris
cu care ea a fost întâmpinatã de fraþii de peste
Carpaþi dãdeau expresie justeþei acestei decizii.
Dar, aºa cum se ºtie, din pãcate, succesul
a fost de scurtã duratã, cãci în curând armata
românã, neajutoratã la timp de proaspeþii
aliaþi, este obligatã sã se retragã, cu grele
jertfe umane, în faþa trupelor germane ºi
austro-ungare, superioritatea numericã ºi
tehnicã a acestora spunându-ºi cuvântul; în
acelaºi timp, România era atacatã de inamic
ºi pe frontul din sud, la 23 nov./6 decembrie
1916, Capitala fiind ocupatã, o bunã parte a
teritoriului naþional intrând sub ocupaþia
militarã strãinã. De la aceastã datã, armata
românã ºi, o datã cu ea, autoritãþile ºi
principalele instituþii ale statului, se retrag
în Moldova, aici, pe linia fortificatã, Galaþi
 Nãmoloasa  Focºani, urmând a se
organiza o nouã rezistenþã în faþa ofensivei
trupelor inamice.

În ciuda acestor insuccese militare, a
ocupaþiei strãine ºi situaþiei dramatice la care
se ajunsese, justeþea deciziei de intrare în
rãzboi avea sã fie din nou subliniatã de
oamenii politici  în aceste tragice împrejurãri
 în cadrul Parlamentului român, retras la Iaºi;
o datã cu deschiderea sesiunii acestuia, în luna
decembrie 1916, în prezenþa regelui
Ferdinand, Mesajul Tronului de la aceastã datã
fãcea apel la solidaritatea naþionalã, pentru a
depãºi tragicele împrejurãri, subliniind
necesitatea marilor reforme democratice 
împroprietãrirea þãranilor ºi votul universal 
care urmau sã fie adoptate de Parlament, în
sprijinul soldaþilor, cari apãrã pãmântul
strãmoºesc încãlcat de vrãjmaºi. Între alþii,
pe marginea dezbaterilor la Mesaj, cunoscutul
fruntaº politic, Take Ionescu, cu acest prilej
þinea sã-ºi mãrturiseascã din nou crezul în
justeþea orientãrii României în direcþia alianþei
cu puterile Antantei. În consonanþã cu celebrul
discurs þinut cu un an în urmã în Parlament,
între timp, consacrat în publicistica
româneascã, sub titlul Politica instinctului
naþional, el afirma: Trebuie sã spunem þãrii
care suferã; trebuie sã spunem armatei care
s-a luptat, trebuie sã spunem tuturor, sfântul
adevãr, cã chiar dacã n-am fi crezut în victorie,
noi tot am fi intrat în rãzboi. Trebuie sã spunem
tuturor cã nu a pornit hotãrârea noastrã
dintr-o socotealã materialã, ci a pornit din
privirea în faþã a unei probleme seculare, din
expunerea la instinctul naþiunii care niciodatã
nu greºeºte (D.A.D., Sesiunea 1916-1917,
ªedinþa din 9 decembrie, p. 40).
În cadrul aceleiaºi dezbateri, la rândul sãu,
N. Iorga, în cuvântul sãu, aducea un profund
omagiu armatei române, fãcând apel la patriotism
ºi spirit de sacrificiu, pe linia drumului ales.
Armata noastrã în împrejurãrile de faþã  spunea
el  reprezintã un popor întreg. În afarã de acei
care se luptã, de cei care îi ajutã, fiecare cu tot ce
poate, în afarã de acei care întovãrãºesc fiecare
luptã cu suferinþa lor, cu adânca vibraþie a fiinþei
lor întregi, în afarã de ei toþi nu existã popor
românesc [...]. Apreciat ºi de alþi vorbitori drept
un imn naþional, acest cuvânt al marelui istoric
ºi patriot român îl fãcea pe I.I.C. Brãtianu,
preºedintele Consiliului de Miniºtri, prezent la

Strãbãtutã de un vibrant spirit patriotic, presa vremii,
profund marcatã de marile evenimente ce aveau loc în
perioada care a precedat ziua de 1 Decembrie 1918, a
contribuit din plin la pregãtirea ºi desfãºurarea Marii Adunãri
Naþionale de la Alba Iulia, unitate, solidaritate naþionalã
reprezentând mesajul ce rãzbãtea din paginile scrise. În
manifestul redactat de ªtefan Cicio Pop ºi Gh. Criºan, intitulat
Cãtre popoarele lumii, apãrut la 18 noiembrie 1918, se
afirma cã naþiunea românã ... este hotãrâtã a-ºi înfiinþa pe
teritoriul locuit de dânsa statul sãu liber ºi independent.
Fãcând cunoscute popoarelor lumii voinþa ºi hotãrârea sa,
naþiunea românã declara prin manifest cã ea din ceasul
acesta, oricum ar decide puterile lumii, este hotãrâtã a pieri
mai bine decât a suferi mai departe sclavia ºi atârnarea ....
În vederea realizãrii acestui scump ideal, în încheierea
manifestului se cerea sprijinul întregii populaþii române din
Transilvania, care sperã ºi aºteaptã cã în nãzuinþele ei pentru
libertate o va ajuta întreg neamul românesc, cu care una vom
fi de aici înainte în veci.
Subliniind necesitatea primordialã a desãvârºirii statului
naþional, la 24 noiembrie 1918, ziarul Unirea din Blaj scria:
Celelalte (deziderate care stãteau spre rezolvare în faþa
poporului român) se vor face când vom vorbi de o singurã
naþiune românã, de un singur teritoriu românesc, când o
singurã stãpânire va lua frâiele ocârmuirii în mânã ºi nici un
român nu va mai fi sub oblãduirea strãinã ºi nici nu cearcã
aceasta cu impetuozitate vulcanicã ... Un singur program ºi
o singurã þintã urmãrim: eliberarea tuturor energiilor de sub
jugul care gem azi ºi concentrarea tuturor forþelor în serviciul
acestei idei.
Dupã lansarea însufleþitorului manifest, s-a hotãrât
convocarea Marii Adunãri Naþionale la Alba Iulia, unde
reprezentanþii populaþiei româneºti din Transilvania ºi din
pãrþile ungurene urmau sã decidã asupra viitorului lor.
La 20 noiembrie, a fost publicat textul convocãrii Marii
Adunãri Naþionale de la Alba Iulia ºi regulamentul pentru
alegerea deputaþilor Adunãrii Naþionale. În textul convocãrii
 document pãtruns de un fierbinte patriotism , relevânduse marea însemnãtate pe care o are pentru poporul român
Adunarea Naþionalã de la Alba Iulia, se remarca: Istoria ne
cheamã la fapte. Mersul irezistibil al civilizaþiunii a scos ºi
neamul românesc din întunericul robiei la lumina conºtiinþei
de sine. Ne-am trezit din somnul de moarte ºi vrem sã trãim

dezbatere, sã propunã publicarea lui imediatã ºi
afiºarea sa în toate comunele rurale ºi urbane,
precum ºi rãspândirea lui la toþi ostaºii care vor
gãsi acolo, în forma cea mai elocinte ceea ce
trebuie sã fie însufleþirea noastrã, a tuturor în
aceste momente.
Peste puþin timp, în primãvara anului 1917,
în ajunul marilor bãtãlii de la Mãrãºti, Mãrãºeºti
ºi Oituz, Parlamentul român, dând expresie
apelului la solidaritate naþionalã, în deplinã
consonanþã cu dorinþa afirmatã de regele
Ferdinand, avea sã adopte cele douã mari reforme
democratice, interesând cu deosebire pe ostaºii
români de pe câmpul de luptã. Se dovedea, cu
acest prilej, ca în atâtea alte împrejurãri istorice
din trecut, cã în momentele de mare primejdie
pentru Þarã, spiritul de solidaritate naþionalã îºi
spunea în mod decisiv cuvântul.
Efortul armatei, al întregului popor român,
în vara anului 1917, a fost unul excepþional, la
capãtul confruntãrii cu inamicul, o datã cu
marile victorii de la Mãrãºti, Mãrãºeºti, Oituz,
întrevãzându-se þelul final al intrãrii României
în rãzboi  realizarea Marii Uniri.
Însã, din nefericire, aºa cum se ºtie, încã o
datã, temporar, desfãºurarea evenimentelor ne
era potrivnicã: ieºirea Rusiei din rãzboi, în
toamna anului 1917, ºi încheierea de cãtre ea a
unei pãci separate cu Puterile Centrale, punea
România în faþa unei imposibile rezistenþe în
faþa inamicului ºi o obliga la o pace separatã cu
aceleaºi puteri (Tratatul de la Buftea, mai 1918).
În ciuda acestei evoluþii, dupã reluarea
ofensivei de cãtre puterile Antantei ºi
denunþarea tratatului forþat cu Puterile
Centrale, sfârºitul rãzboiului, în noiembrie
1918, gãsea România alãturi de celelalte
puteri ale Antantei, în timp ce, pe fondul
destrãmãrii celor douã mari imperii  austroungar ºi rus  voinþa de unitate naþionalã a
românilor din Basarabia, Transilvania ºi
Bucovina era menitã sã triumfe.
Dupã ce românii din Basarabia, în martie
1918, ºi din Bucovina, în noiembrie 1918, prin
acte liber consimþite hotãrâserã unirea cu
România, la 1 Decembrie 1918, Adunarea
Naþionalã de la Alba Iulia hotãra unirea pe vecie
a Transilvaniei cu România, înfãptuindu-se
astfel visul nostru de aur: Marea Unire.

Mãrãºeºti 1917
«...marele adevãr al istoriei noastre»

Nicolae Iorga:

Spre noi se uitã astãzi o oºtire, oºtirea României, care este moraliceºte
întreagã, este mai mare chiar decât în momentul când întâiul detaºament
a sfãrâmat cu patul puºtii piatra de nedreptate la graniþã. Atunci, om viu
lângã om viu, ea reprezenta numai puterea fizicã ºi încrederea în biruinþã;
astãzi, cei vii aduc cu dânºii moºtenirea sufleteascã a celor care au murit
pe câmpul de luptã. Precum noi lãsãm la alþii averea ºi numele nostru,
aceia care cad pentru þarã ºi viitorul neamului îºi lasã sufletul întreg,
atât de mare cum era în momentul sacrificiului lor, acelora în mijlocul
cãrora cad. Tot sufletul oºtirii româneºti se gãseºte astfel în acei care se
întorc astãzi copleºiþi de numãr, cum au fost copleºiþi soldaþii lui ªtefan
strãbunul ºi gata ca ºi dânºii sã se întoarcã asupra biruitorilor. Cel din
urmã soldat cu haina sfâºiatã de suferinþele ºi rãbdãrile îndelungate
faþã de asprimea naturii ºi de cruzimea duºmanului aduce în fãptura lui
moralã pe toþi aceia pe care nu-i vom mai vedea aievea niciodatã.
ªi niciodatã steagul românesc n-a fost mai mândru decât în momentul
când a arãtat celei mai superbe alcãtuiri militare din Europa cã pot
merge þãrani fãrã ºcoalã, fãrã arme moderne, înaintea oºtirilor înzestrate cu tot ce o culturã grozavã ºi
învierºunatã dã sclavilor înarmaþi care o reprezintã.
*
Am intrat în rãzboiu cu hotãrârea de a da tot ce avem în acest moment pentru a cãpãta dreptul nostru
întreg. Pentru atât, ºi pentru mai mult, nu.
ªi dacã, în cursul acestui rãzboiu, am dovedit încã o datã pe atâtea locuri ale câmpului de luptã cã sufletul
omenesc rãmâne totdeauna superior mijloacelor pe care întâmplarea poate sã le punã la dispoziþie, am scris, nu
numai un capitol în istoria rãzboaielor, ci unul în dezvoltarea moralitãþii omeneºti.
*
Armata noastrã în împrejurãrile de faþã reprezintã un popor întreg. În afarã de acei care se luptã, de cei
care-i ajutã, fiecare cu tot ce poate, în afarã de acei care întovãrãºesc fiecare luptã cu suferinþa lor, cu
adânca vibraþiune a fiinþei lor întregi, în afarã de ei toþi nu existã popor românesc. Poporul românesc se
cuprinde în acei care þin arma în mânã, în cei care le dau tot sprijinul a o putea întoarce împotriva duºmanului
ºi în acei care trãiesc numai spre a admira acest eroism, a-i culege roadele pentru popor ºi a da mânã de
ajutor care este trebuitoare pentru a garanta victoria.
*
În trecutul nostru mulþi oameni au suferit. Dacã suntem ceva nu suntem prin biruinþa strãmoºilor noºtri,
ci suntem ceva numai prin suferinþa lor. Toate puterile noastre nu sunt altceva decât jertfa lor, strânsã laolaltã
ºi prefãcutã în energie.
(Din discursul rostit în ºedinþa Camerei la 14 dec.1916)

Veniþi la Alba-Iulia!
Veniþi cu toþii la Marea Adunare Naþionalã care se va þine la
1 decembrie în Bãlgradul lui Mihai Viteazul...
Veniþi ºi juraþi cã nedespãrþiþi vom fi ºi uniþi rãmânem de aici
înainte cu fraþii noºtri de pe tot cuprinsul pãmântului românesc.

Pagini de istorie din presa vremii
alãturi de celelalte naþiuni ale lumii, liberi ºi independenþi. În
numele dreptãþii eterne ºi al principiului liberei dispoziþiuni a
naþiunilor, principiu consacrat acum prin evoluþiunea istoriei,
naþiunea românã din Ungaria ºi Transilvania vrea sã-ºi hotãrascã
însãºi soarta sa de acum înainte.
În ziarul purtând titlul semnificativ Libertatea, Consiliul
naþional român din Orãºtie, susþinând convocarea Marii Adunãri
Naþionale de la Alba Iulia, adãuga: Aceastã adunare este
chematã sã hotãrascã asupra sorþii neamului nostru ºi sã
exprime voinþa nestrãmutatã a naþiunii române, care pretinde
sus ºi tare unirea naþionalã.
Adresând românilor chemarea de a veni la Alba Iulia în numãr
cât mai mare, ziarul scria: Fraþilor, pentru ca adunarea aceasta
sã fie cât se poate de importantã, datori suntem de a ne îngriji ca
prin numãrul participanþilor sã dovedim lumii întregi cã poporul
român una este ºi cã toþi împreunã pretindem sus ºi tare formarea
statului naþional român unitar ºi puternic.
Într-un editorial intitulat La Alba Iulia, abordându-se problema
relaþiilor cu naþionalitãþile conlocuitoare, ziarul lugojean Drapelul
remarca, printre altele: La Alba Iulia se va începe un nou capitol al
istoriei naþionale româneºti. iar conþinutul acestui capitol va fi dat
prin vrednicia celor de faþã ºi a urmaºilor noºtri ... Ne vom gândi la
noi, la urmaºii noºtri, la drepturile noastre, la libertatea noastrã. Ne
vom spune voinþa nestrãmutatã aºa cum s-a oþelit aceasta în cursul
veacurilor de grea cumpãnã. Dar n-avem sã ne gândim numai la noi.

N-avem sã cãdem în pãcatele acestora de sub al cãror jug scãpãm
acum. Suntem datori în aceste zile mari sã ne gândim ºi la cetãþenii
noºtri de altã limbã ºi lege, care de aici înainte vor fi chemaþi sã împartã
cu noi binele ºi rãul. În aceste momente suntem datori a câºtiga deplina
încredere a acestor concetãþeni ai noºtri care privesc astãzi la noi cu
teamã ºi nedumerire. Chemaþi suntem sã le dovedim prin fapte cã n-au
a se teme de noi, pentru cã libertatea noastrã n-are sã însemne pentru ei
sclavie, ci, din contrã, libertate ca ºi pentru noi ... Noi acum avem sã
dovedim cã lupta noastrã a fost izvorâtã din porniri generoase ºi nu din
pofta brutalã de a schimba rolurile spre a deveni din împilaþi împilatori,
din oprimaþi opresori, pentru cã, dacã am face aceasta, ne-am lipsi pe
noi înºine ºi existenþa noastrã naþionalã de bazã moralã.
Cu impetuosul elan tineresc, studenþimea universitarã, în
întâmpinarea Adunãrii Naþionale de la Alba Iulia, a lansat ºi ea din
Arad, la 22 noiembrie, un apel redactat de studentul Laurenþiu Luca.
Marele Sfat al naþiunii române  se scria în acel apel  ne cheamã
sã ne spunem cuvântul prin doi delegaþi ai noºtri la Adunarea
Naþionalã convocatã la Alba Iulia. Chemarea ne gãseºte rãsfiraþi
pe la vetrele pãrinteºti, unde am plecat mânaþi de dragostea ºi
datoria pe care o avem faþã de neamul românesc. Cu vigurozitatea
tinereþii sã dãm tot sprijinul Marelui Sfat al naþiunii române pentru
realizarea idealului nostru: unirea tuturor românilor.
Referindu-se la hotãrârile ce se vor lua la Alba Iulia, Vasile
Goldiº a declarat unui ziarist maghiar: La Adunarea Naþionalã
vom hotãrî unirea tuturor românilor ... Noi ne þinem strict de

principiile fixate de Wilson ºi voim în sensul cel mai larg al
cuvântului sã introducem toate drepturile democratice ... La
Bucureºti va fi parlamentul tuturor provinciilor româneºti, în
care va fi reprezentat ºi Ardealul, ºi pãrþile ungureºti locuite
de români prin delegaþii lor aleºi pe baza votului din România.
Îndemnând patetic masele populare sã participe la Marea
Adunare Naþionalã, ziarul Unirea din 28 noiembrie 1918, în
apelul intitulat Veniþi la Alba Iulia, scria printre altele: Veniþi cu
toþii la Marea Adunare Naþionalã care se va þine la 1 decembrie în
Bãlgradul lui Mihai Viteazul. Veniþi cu miile ºi cu zecile de mii!
Lãsaþi pe o zi grijile voastre acasã, cãci în aceastã zi vom pune
temelia unui viitor bun ºi fericit pentru întreg neamul nostru
românesc. E ziua când noi, românii, ... sã spunem pe faþã înaintea
popoarelor lumii cã ce voim. Veniþi sã dãm rãspunsul! Ochii tuturor
popoarelor sunt aþintiþi asupra noastrã. În Alba Iulia vor fi
împreunã cu voi toþi fiii aleºi ai neamului nostru. E ziua când se va
hotãrî asupra sorþii noastre pentru o veºnicie. Veniþi ºi juraþi cã
nedespãrþiþi vom fi ºi uniþi rãmânem de aici înainte cu fraþii noºtri
de pe tot cuprinsul pãmântului românesc sub noua ºi nedespãrþita
cârmuire, aºa dupã cum au spus-o de curând aleºii noºtri într-o
scrisoare adresatã popoarelor lumii: naþiunea românã sperã ºi
aºteaptã cã în nãzuinþa ei pentru libertate o va ajuta întreg neamul
românesc, cu care una voim a fi de aici înainte în veci!.
Acelaºi tulburãtor îndemn îl consemna în paginile sale ºi
ziarul Românul din 23 noiembrie, care scria: Toatã suflarea
româneascã sã grãbeascã la Alba Iulia, iar în articolul de
fond La Alba Iulia lansa o caldã chemare: Veacuri lungi
ne-au condus alþii destinele, iar astãzi, când dreptul de liberã
dispunere al popoarelor nu este numai frazã, nu este numai
iluzie, vrem sã ne folosim de acest drept, vrem ca noi sã ne
croim soarta, bineînþeles în spirit adevãrat democratic. La
dreptul acesta nu vom renunþa de dragul nici unei fãgãduieli.
În numãrul sãu din 30 noiembrie 1918, ziarul socialiºtilor
români Adevãrul, în articolul de fond intitulat tot La Alba
Iulia, completa:  ...cãci nu e vorba acum numai de dezrobirea
naþionalã, ci ºi de ridicarea asupritului popor român la o
treaptã socialã mai înaltã ºi omeneascã. Se vor proclama
acolo toate legile ºi reformele mari ºi însemnate care vor
alcãtui temelia fericirii poporului român în viitor.
Iatã, doar, câteva secvenþe decupate din presa vremii,
relevante, sperãm, pentru modul în care a înþeles sã slujeascã
împlinirea marelui ideal naþional.

Adela DEAC
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În întâmpinarea aniversãrii MARII UNIRI
Triumful idealului naþional
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(Continuare din pag. 1)

N. Iorga, care a avut un rol însemnat în
pregãtirea spiritualã a generaþiei Marii Uniri,
referindu-se la solidaritatea naþionalã în
înfãptuirea actului de la 1 Decembrie 1918,
scria: Fãrã a uita pe nimeni din cei care au
colaborat la aceastã faptã a minunii, de la
general ºi de la fruntaº ardelean pânã la ultimul
ostaº ºi þãran, omagiul recunoºtinþei noastre sã
se îndrepte azi cãtre poporul acesta întreg, de
oriunde ºi din toate vremile, martir ºi erou.
Un rol însemnat în desãvârºirea unitãþii
politice a românilor l-au jucat cultura.
Învãþãmântul, literatura, ºtiinþele ºi artele,
presa, numeroasele asociaþii culturalºtiinþifice, în frunte cu Academia Românã,
Astra, Liga pentru unitatea culturalã, care
au constituit domenii ºi forme de
manifestare a dorinþei fierbinþi a poporului
român de a-ºi vedea întregitã þara.
Ampla miºcare eliberatoare, declanºatã în
anul 1918 ºi încununatã cu momentul
apoteotic de la 1 Decembrie 1918, a înregistrat
treptat succese. La 27 martie 1918, la
Chiºinãu, Sfatul Þãrii a adoptat hotãrârea de
unire a Basarabiei cu România. În Hotãrâre
se spunea: Republica Democraticã
Moldoveneascã (Basarabia) în hotarele ei
dintre Prut, Nistru, Dunãre, Marea Neagrã ºi
vechile graniþe cu Austria, ruptã
acum o
sutã ºi mai bine de ani din trupul vechii
Moldove, în puterea dreptului istoric ºi
dreptului de neam, pe baza principiului ca
noroadele singure sã-ºi hotãrascã soarta lor,
de azi înainte ºi pentru totdeauna, se uneºte
cu mama sa România.
La 18 octombrie 1918, în chiar incinta
Parlamentului maghiar, dr. Alexandru VaidaVoevod rostea Declaraþia de independenþã a
naþiunii române din Ungaria ºi Ardeal, pas
hotãrâtor cãtre înfãptuirea Marii Uniri.
În Declaraþie se arãta: Pe temeiul
dreptului firesc, cã fiecare naþiune dispune ºi
hotãrãºte, singurã ºi liber de soarta ei, un drept
care acum este recunoscut ºi de cãtre guvernul
ungar prin propunerea de armistiþiu a
monarhiei, naþiunea românã din Ungaria ºi
Ardeal doreºte acum sã facã uz de acest drept
ºi reclamã  în consecinþã  ºi pentru ea dreptul
ca, liberã de orice înrâurire strãinã, sã hotãrascã
singurã plasarea ei printre naþiunile libere,
precum ºi stabilirea legãturii de coordonare a
ei cu celelalte naþiuni libere.
La 27 octombrie 1918, Adunarea
Constituantã a Bucovinei a hotãrât unirea
întregii Bucovine cu celelalte provincii
româneºti într-un stat naþional independent ºi
va proceda în acest scop în deplinã solidaritate
cu românii din Transilvania ºi Ungaria.
La 28 noiembrie 1918, în palatul
mitropolitan din Cernãuþi, Congresul general
al Bucovinei a ratificat hotãrârea Adunãrii
Constituante din 27 octombrie 1918 ºi a
hotãrât în unanimitate Unirea necondiþionatã
ºi pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare
pânã la Ceremuº, Colacin ºi Nistru, cu Regatul
României.
La 1 Decembrie 1918, s-au strâns la Alba
Iulia, pe Câmpul lui Horea, peste 100.000
de participanþi  þãrani, muncitori, intelectuali,
meseriaºi , veniþi sã consfinþeascã actul legic,
obiectiv ºi progresist de încheiere a procesului
de formare a statului naþional unitar român.
Hotãrârea istoricã a Unirii tuturor
românilor din Transilvania cu România a fost
luatã într-o atmosferã de puternic entuziasm
de cãtre Marea Adunare Naþionalã de la Alba
Iulia a românilor, ca organ reprezentativ al
întregii naþiuni din Trnasilvania, formatã din
1228 de deputaþi, aleºi prin vot universal de
cãtre cricumscripþiile electorale ºi
împuterniciþi prin credenþionale sau desemnaþi
de toate instituþiile româneºti din Transilvania
sã participe la Alba Iulia.
În Rezoluþia Adunãrii Naþionale de la Alba
Iulia din 18 noiembrie/ 1 Decembrie 1918,
care cuprindea nouã puncte, se spunea, printre

altele: Adunarea Naþionalã a tuturor
românilor din Transilvania, Banat ºi Þara
Ungureascã, adunaþi prin reprezentanþii lor
îndreptãþiþi la Alba Iulia, în ziua de 18
Noiembrie v. 1 Decembrie 1918 n., decreteazã
Unirea acelor Români ºi a tuturor teritoriilor
locuite de dânºii cu România.
Se formulau, de asemenea, principiile
democratice fundamentale ale înfãptuirii
Unirii: reforma agrarã radicalã, drepturi

slovacã, austro-germanã, iugoslavã, polonã ºi
ruteanã ºi hotãra ca salutul sãu sã se aducã la
cunoºtinþa tuturor acelor naþiuni. Adunarea
Naþionalã se înclina cu smerenie înaintea
memoriei acelor bravi români care în rãzboi
ºi-au vãrsat sângele pentru înfãptuirea
idealului nostru, murind pentru libertatea ºi
unitatea naþiunii române. Se dãdea
expresiune mulþumitei ºi admiraþiunii faþã
de puterile aliate, care, prin strãlucitele lupte

Membri ai Consiliului Naþional Român Central (1918)
pentru minoritãþile naþionale (deplina
libertate naþionalã pentru toate popoarele
conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui,
administra ºi judeca în limba sa proprie
prin indivizi din sânul lor ºi fiecare popor
va primi drept de reprezentare în Corpurile
legiuitoare ºi la guvernarea þãrii în
proporþie cu numãrul indivizilor ce-l
alcãtuiesc. Egalã îndreptãþire ºi deplinã
libertate autonomã confesionalã pentru toate
confesiunile de stat. Înfãptuirea desãvârºitã a
unui regim curat democratic pe toate terenele
vieþii publice. Desãvârºitã libertate de presã,
asociere ºi întrunire; libera propagandã a
tuturor gândirilor omeneºti). Se prevedea
asigurarea pentru muncitorimea industrialã a
acelor drepturi ºi avantagii care sunt legiferate
în cele mai avansate state industriale din Apus.
Se exprima dorinþa ca la Congresul de pace
sã se înfãptuiascã comuniunea naþiunilor
libere, în aºa chip ca dreptatea ºi libertatea sã
fie asigurate pentru toate naþiunile mari ºi mici
deopotrivã, iar în viitor sã se elimine rãzboiul
ca mijloc pentru reglementarea raporturilor
internaþionale. Adunarea Naþionalã saluta pe
românii din Bucovina, scãpaþi din jugul
Monarhiei Austro-Ungare ºi uniþi cu þara
mamã, România. Totodatã, Adunarea
Naþionalã saluta cu iubire ºi entuziasm
libertatea naþiunilor subjugate pânã aci în
monarhia austro-ungarã, naþiunile ceho-

purtate cu cerbicie împotriva unui duºman
pregãtit de multe decenii pentru rãzboi, au
scãpat civilizaþiunea din ghearele barbariei.
În adunãri speciale, în cursul anului 1919,
minoritãþile naþionale ºi-au exprimat
adeziunea faþã de principiile formulate de
Adunarea Naþionalã a românilor de la Alba
Iulia ºi au hotãrât unirea lor cu România: în
ianuarie 1919 saºii ºi evreii, în august 1919
ºvabii.
Semnificativ pentru felul în care opinia
publicã progresitã din Ungaria a vãzut actul
unirii românilor din 1918 este manifestul Cãtre
intelighenþia maghiarã, publicat la Budapesta,
în cotidianul Világ, în ziua de 3 noiembrie
1918, în plinã desfãºurare a Revoluþiei
Crizantemelor. Au semnat manifestul, a cãrui
substanþã ideaticã este aceeaºi cu cea a
Rezoluþiunii Adunãrii Naþionale a românilor
de la Alba Iulia, 96 personalitãþi intelectuale
maghiare (scriitori, compozitori, artiºti,
profesori), în frunte cu cel mai mare poet
maghiar al secolului al XX-lea Endre Ady, ºi
compozitorul Bartók Béla. Faþã de naþiunile
noastre frãþeºti  se arãta în manifest  nu mai
avem nici o pretenþie. Maghiari! ªi noi ne
considerãm o naþiune renãscutã, cu o putere
care acum s-a descãtuºat asemenea fraþilor care,
din ruinele monarhiei, se trezesc fericiþi, la o
nouã viaþã. Ne trezim uºuraþi la acel gând, cã
nu mai suntem obligaþi sã fim unealta asupririi.

Libertatea conaþionalilor noºtri este garanþia
libertãþii noastre. Cine este liber acolo unde
vecinul lui nu este? Sã fim liberi! Sã trãim în
pace unii alãturi de alþii, ca naþiuni libere, cu
naþiuni libere.
Invocându-se principiile legislaþiei lui
Wilson, se fãcea precizarea: Naþiunile
cehoslovacã, polonezã, a românilor ardeleni,
a slavilor meridionali, a austriecilor, a
austriecilor germani ºi a ucrainienilor, care
trãiesc pe fostul teritoriu al vechii Monarhii
Austro-Ungare sã aibã toatã libertatea asupra
sorþii proprii .
Prevederile din manifestul Cãtre
intelighenþia maghiarã constituie ºi ele
dovada cã legitatea istoricã ºi spiritul
vremii, exprimat în cele 14 principii
wilsoniene, enunþate la 8 ianuarie 1918, au
fãcut sã triumfe voinþa popoarelor de a-ºi
hotãrî destinul.
Existenþa statului naþional unitar român a
fost recunoscutã pe plan internaþional ºi
consemnatã ca atare în tratatele internaþionale
de la Paris, din anii 1919-1920 (SaintGermain-en-Laye, 10 septembrie 1919;
Neuilly sur Seine, 27 noiembrie 1919;
Trianon, 4 iunie 1920).
Marea Unire din 1918, înlãturând unul
din obstacolele care stãteau în calea
progresului societãþii româneºti, a
descãtuºat energiile creatoare ºi  pe
drumul deschis de hotãrârile de la Alba
Iulia  a realizat cadrul proprice pentru o
mai accentuatã dezvoltare a economiei, a
ºtiinþei ºi culturii româneºti. În perioada
interbelicã a crescut contribuþia României
la dezvoltarea patrimoniului spiritual al
umanitãþii, la menþinerea ºi consolidarea
ordinii politice ºi economice, consfinþite
prin tratatele de pace.
Membrã fondatoare a Societãþii
Naþiunilor, România a participat activ ºi sa pronunþat în favoarea politicii de securitate
colectivã, a militat pentru colaborarea cu
toate statele, pe baza respectãrii principiilor
dreptului internaþional, a suveranitãþii ºi
independenþei.
1 Decembrie 1918 a însemnat un moment
epocal în istoria românilor. S-a încheiat atunci
procesul împlinirilor naþionale. Triumful, în
acea memorabilã zi, al ideii de unitate
naþionalã, face din 1 Decembrie 1918 cea mai
mare sãrbãtoare naþionalã a României.
Pe cei care, prin vrednicia faptei lor, au
înscris în istorie Marea Unire îi simþim atât în
noi, prin ceea ce am ºtiut lua de la ei, cât ºi
alãturi de noi, mergând pe acelaºi drum, spre
þinta înãlþãrii prin muncã a României ºi
integrãrii ei în Noua Europã.
Faptele de muncã în timp de pace
constituie suprema jertfã pentru cinstirea
memoriei celor care au ºtiut sã facã din
speranþa lor forþa noastrã de azi.

Sesiunea ºtiinþificã omagialã
consacratã împlinirii a
85 de ani de la
Marea Unire din 1918
Vineri, 28 noiembrie 2003, ora 1130
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Mãrãºeºti 1917
«...marele adevãr al istoriei noastre»

Mihail Sadoveanu:
Cu o furie care creºtea din orã în orã, bãtãlia luã o dezvoltare uriaºã.
Germanii trimiteau valuri dupã valuri, - mase mari de asalt. Artileria lor
dezlãnþuia un tir aºa de cumplit, încât în unele locuri nu se afla palmã de pãmânt
neîntoarsã ºi nerãscolitã de obuze. Urmau pauze mici, rãgazuri în care duºmanul
obosit cãuta sã se reculeagã ºi vâra în foc trupe proaspete. ªi bãtãlia iar se
aprindea, nemilos ºi crâncenã.
Ziua ºi noaptea trupele noastre, cu mult inferioare în numãr, au þinut piept
acestor rostogoliri repetate de foc, schije, gaze ºi oameni care urlau venind la
mãcel; ziua ºi noaptea, zile ºi nopþi care pãreau cã nu se mai sfârºesc  ºi care
se legau una cu alta într-un fel de atmosferã fumurie  într-o umbrã tragicã de
infern. De pe dealurile de deasupra Siretului se vedea câmpul de bãtaie în fum,
ceaþã ºi nouri negri. Tunurile zguduiau pãmântul. Mitralierele, puºtile,
granatele, rãcnetele omeneºti se amestecau  într-o huruire fantasticã, într-o
vedenie de apocalips.
Astfel zile ºi nopþi nesfârºite au luptat trupele noastre, cãtre satul Strãjescu,
Moara Roºie, Moara Albã, Mãrãºeºti. Dupã douã zile ºi douã nopþi, divizii
germane au fost scoase din foc ºi înlocuite cu altele, odihnite. Liniile noastre au
simþit aceasta dupã vigoarea atacurilor nouã. Ofiþerii ºi soldaþii au încruntat din
sprâncene ºi-au adus între ei lãzi nouã de granate.
În toatã aceastã bãtãlie, artileria noastrã, aºezatã foarte bine pe stânga
Siretului, a bãtut coloanele inamice în flanc, pricinuindu-le pierderi
înspãimântãtoare. Batalioane întregi au fost amestecate cu pãmântul. Altele treceau  ºi altele, neistovite. Mai ales în
timpul nopþilor, atacurile se dãdeau fãrã întrerupere. Cerul atuncea se umplea de rachete ca de mii de lampioane
veneþiene. Cu fulgerãri scurte luminau tragedia ºi frãmântarea din umbrã, în timp ce pretutindeni trãgeau linii de foc
exploziile tirurilor de baraj.
Timp de aproape douã sãptãmâni cât a þinut bãtãlia, soldaþii noºtri au fost neadormiþi ºi neobosiþi. Au respins
atacuri, au contraatacat ºi s-au bãtut cu o energie înfricoºatã. Aceastã energie fãrã seamãn, poate fãrã precedent în
analele rãzboiului de faþã, este cel mai mare titlu de glorie al oºtirii noastre.
În unele locuri împinºi îndãrãt, covârºiþi în alte pãrþi, soldaþii ºi ofiþerii nu ºi-au pierdut niciodatã cumpãtul. Pas cu
pas retrãgându-se au luptat. S-au oprit, au contraatacat iar. Sufletul lor credincios pãmântului strãbun ºi violenþa
amãrãciunii lor au izbucnit într-o putere aºa de nãprasnicã, încât inamicul la urmã, cu tot numãrul, a trebuit sã se
opreascã sleit.
Se ºtie cã rãniþii veneau foarte grãbiþi la posturile de prim ajutor  li se fãceau pansamente ºi se întorceau îndatã la
loc, îmbucând din mers o bucatã de pâine. «N-avem vreme de stat; n-avem vreme!» Numai pe cei cu mai multe rãni ºi
cu lovituri grave îi puteau opri medicii.
Nici gazurile, nici exploziile înfricoºatului bombardament n-au zguduit moralul acestei oºtiri fãrã pãreche.
Cãdeau mulþi; cei rãmaºi, cu buzele strânse ºi cu ochii crunþi îºi înzeceau parcã puterile. Granata ºi baioneta lor
loveau fãrã cruþare.
Unde pãrþi din trupele noastre au fost copleºite de numãr, a rãmas locul însemnat cu mormane uriaºe de cadavre.
Îndârjirea ºi energia înfricoºatã au câºtigat în sfãrºit marea bãtãlie.
Douã sãptãmâni inamicul s-a oprit. ªi-a lãsat braþele în jos ºi bãrbia în piept cu descurajare. Gâfâind, s-a tras ca
o fiarã în cotlon, ca sã-ºi lingã rãnile. Mareºalul von Mackensen a privit cu îndoialã ºi cu tristeþe harta ºi a închis
ochii gândindu-se la hecatombele pe care le-a înãlþat la Siret. Zece pânã la douãsprezece divizii germane s-au topit
în aceastã bãtãlie.
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MESAJ ROMÂNESC CÃTRE DEMOCRAÞIILE APUSENE

Ediþie îngrijitã ºi prefaþatã de
VIRGILIU CONSTANTINESCU-GALICENI
Profesor la Universitatea Spiru Haret
[...]Nicolae începu sã meargã din nou
prin sate, la adunãri cu steaguri tricolore
româneºti ºi cu cântece, desfãºurate în
faþa bisericilor. Vorbea scurt ºi precis,
explicându-le oamenilor ce se petrece. Îi
plãceau aclamaþiile celor care îl ascultau.
Ele îl întãreau sufleteºte mai mult decât
raþionamentele stricte ale baciului Ioan.
În afara delegaþilor aleºi, înarmaþi cu
credenþionale, sute de oameni, bãrbaþi ºi
femei, tineri ºi bãtrâni din fiecare sat îºi
strigau în gura mare dorinþa nestãvilitã de
a merge la Alba-Iulia. Asta însemna
practic cã numai din Bihor urmau sã plece
mii ºi mii de persoane. Instrucþiunile
primite cereau ca aceastã dorinþã a
oamenilor sã fie neapãrat respectatã.
La întrunirile instituþiilor culturale ºi
organizaþiilor româneºti din Beiuº 
Liceul, ªcoala Civilã de Fete, Reuniunea
Femeilor Române, unde preºedintã era
doamna Viora dr. Ciurdariu-Ciordaº,
Societatea Pentru Fondul de Teatru
Român, Reuniunea Industriaºilor,
Comercianþilor ºi Meseriaºilor,
Departamentul Astra, Societatea de
cântãri Lira, Casina Românã, redeschisã,
în fine, dupã lungul rãstimp din anii
rãzboiului, când rãmãsese tot timpul
închisã, alegerea delegaþilor se transformã
repede într-un lung ºir de manifestãri ale
tuturor locuitorilor din oraº. Mii de
oameni, mulþi din ei sosiþi de prin sate, se
grãmãdeau pe strãzi aºteptând rãbdãtori
sã se încheie discursurile ºi sã le fie
communicate deciziile.
La o astfel de întrunire a societãþii de
cântãri Lira, Nicolae fu ales delegat
împreunã cu profesorul de muzicã ºi
desen Ioan Buºiþia de la Liceu, un bãrbat
elegant ºi amabil, de o energie
inepuizabilã în organizarea corurilor cu
care se fãcuse cunoscut. Dupã ce primi
credenþionalul, Nicolae se urcã la tribunã
ºi-l fluturã scurt înaintea tuturor celor de
faþã. Izbucnirã în aplauze. În afarã însã
de un vã mulþumesc rostit cu o voce
nesigurã, nu fu în stare sã mai spunã
nimic. În aceeaºi zi, dar într-o altã
adunare, baciul Ciurdariu-Ciordaº
împreunã cu alþi patru delegaþi primirã
credenþionale din partea Cercului Beiuº.
O stare sufleteascã aparte, amestec
impur de emoþie, de încordare ºi aºteptare
îl stãpânea aproape tot timpul. ªtirile de
prin sate, zvonurile contradictorii,
articolele din ziare, discuþiile
interminabile, comunicatele oficiale
venite de la Arad contribuiau în egalã
mãsurã la menþinerea acestei stãri
sufleteºti. Ea nu-l ajuta totuºi sã se
elibereze de imensa tristeþe în care se
cufunda uneori obsesiv, mai ales seara,
dupã ce rãmânea singur cu gândurile ºi
reveriile sale incerte. Laura era prezentã
în toate reveriile provocate de insomnii.
ªi cu toate cã în timpul zilei tensiunea
evenimentelor îl proiecta energic spre alte
acþiuni, aºteptãri ºi dorinþe, urmele
reveriilor pline de prezenþa ei diafanã
stãruiau mai departe.
Se ºtia acum cã, dupã tratativele
eºuate de la Arad, Oskar Jaszi încercase
sã discute ºi cu conducãtorii slovaci.
Eºecul sãu fusese la fel de sever. El
cãpãta însã o semnificaþie aparte în
condiþiile în care la 16 noiembrie la
Budapesta fusese proclamatã Republica.
Destule zvonuri lãsau sã se înþeleagã cã
domnul conte Mihaly Karoly þinea sã fie
preºedintele noii republici. Proclamarea
republicii îi îndârjise însã pe ceilalþi grofi

Prof. univ. dr. Virgiliu Constantinescu 
Galiceni a avut fericita inspiraþie de a aduna întrun volum, consacrat preliminariilor (româneºti
ºi strãine) ale Marii Uniri din 1918, scrieri fie
necunoscute, fie aproape uitate, aparþinând
sociologului român Dumitru Drãghicescu. A
rezultat astfel o lucrare de un interes remarcabil,
care nu va putea lipsi din bibliografia temei. Un
volum care, inclusiv prin substanþialul sãu studiu
introductiv, de aproape o sutã de pagini, pune în
luminã o veritabilã frescã istoricã, politicã,
diplomaticã, militarã, nu lipsitã, pe alocuri, de
moravuri europene, desprinse parcã din zilele
noastre, ºi de regizãri tot continentale a cãror
sorginte urcã pânã în teatrul antic, dar depãºite
de fiecare datã prin intensitatea ºi puritatea
credinþei românilor în marea lor unire cu
românii. De aceea lectura acestei cãrþi este
resimþitã ca o revelaþie. Cu adãugirea observaþiei
cã, la examenul timpului rãsfrânt asupra lor, acei
înaintaºi minunaþi, însufleþiþi de încrederea sacrã
în dreptatea unitãþii româneºti ºi gata oricând sãºi asume destinul sacrificiului suprem în favoarea
patriei, iau înfãþiºarea unor pilde vii. Mai cu
seamã astãzi, când unirea în cuget ºi simþiri,
rezultatã din preludiul ºi sublimarea de altãdatã
a marilor izbânzi româneºti, a ajuns, printr-o
ticãloºire contemporanã de neimaginat acum
aproape un secol, subiect de ironie groasã pentru
pocitorii de idei, de sentimente, de cuvinte.
Aºa se face cã lectura acestei cãrþi întruneºte
ºi semnificaþia unui îndreptar resurecþionar. Pe toþi
cei care ar mai putea crede, cât de cât, cã marile
momente de concentrare româneascã, precum cele
de la anii 1848, 1859, 1877 ºi mai cu seamã 1918,
au avut, în ultimã analizã, un deznodãmânt favorabil
datoritã îndeosebi împrejurãrilor externe, cartea de
faþã îi edificã pe deplin: reuºita noastrã istoricã,
atât cât a fost, a izvorât de fiecare datã din acea
concentrare eroicã  prin asumarea integralã a
sacrificiului de sine  a luptãtorului român, a
cãuzaºului coborât din istorie fie în tranºee, fie
la masa de scris, în serviciul ambasadei, fie la
tribuna parlamentarã, în amvonul catedrei ºcolare
ºi universitare sau în faþa altarului. Întreagã aceastã
forþã de convingere, cartea de faþã o datoreazã
credinþei nestrãmutate în dreptatea cauzei
româneºti, de care Dumitru Drãghicescu a fost
însufleþit toatã viaþa, dar ºi acribiei exemplare de
care dã dovadã cercetãtorul Virgiliu
Constantinescu-Galiceni, care pune în valoare, pe
lângã lucrãrile tipãrite ale marelui sociolog,

cursurile urmate la studiile din Franþa, Germania
ºi Anglia, amintirile, scrisorile ºi chiar fiºele de
lecturã ale lui Dumitru Drãghicescu, miraculos
pãstrate pânã astãzi. Drept urmare a acestei
investigaþii exhaustive, studiul introductiv ºi
lucrarea în genere oferã imaginea integralã a
eforturilor româneºti, desfãºurate în context
european ºi, nu rareori, suplinind, prin acþiuni cu
argumente de necontestat, deficitul unor iniþiative
externe sau dejucând, prin inteligenþã, curaj ºi
demnitate, subterfugiile cercurilor oculte, care
acþionau uneori inclusiv din tabãra aliaþilor
României.
Titulatura însãºi a celor patru capitole pe care
le cuprinde studiul introductiv este grãitoare pentru
aria lui de cuprindere ºi arsenalul investigaþiei ca
atare: I. Teoria sociologicã ºi transformarea
socialã în doctrina lui Dumitru Drãghicescu; II.
Parisul ºi convulsiile politice premergãtoare
rãzboaielor balcanice ºi primului rãzboi mondial;
III. Dumitru Drãghicescu ºi Comitetul Naþional 
de la Paris  al românilor din Transilvania ºi
Bucovina; IV. Sociologia istoriei ºi istoria
demograficã  mijloace ºtiinþifice pentru
argumente patriotice. Iar lucrãrile lui Dumitru
Drãghicescu reproduse în aceastã carte acoperã
întreaga problematicã a Marii Uniri din 1918 ºi
ecoul ei în etapa imediat urmãtoare: Raþiunile
iubirii de patrie (Bucureºti, 1916); Transilvania.
Schiþã istoricã, geograficã, etnograficã ºi
statisticã (Paris, 1918, cu o prefaþã de Emile
Boutroux de la Academia Francezã); Problemele
naþionale ale Austro-Ungariei. Românii
(Transilvania, Bucovina, Banat), (Paris, 1918);
Viitorul popoarelor din Ungaria (articol publicat
în reputata revistã Contemporary Review, Londra,
1905, întâia oarã tradus în româneºte); Basarabia
ºi dreptul popoarelor. Schiþã istoricã,
geograficã, etnograficã ºi statisticã. Cu o prefaþã
de Etienne Fournol, secretar general al
Parlamentului Interaliat (Paris, 1918); Românii
din Serbia (Paris, 1919); Românii din Ucraina
(f.a.); America ºi Liga Naþiunilor. Prefaþã de Lic.
José Angel Ceniceros, Ministrul Afacerilor Externe
al Mexicului (Ciudad de Mexico, f.a.). ªi prin
lucrãrile lui Dumitru Drãghicescu  subliniazã pe
bunã dreptate autorul studiului introductiv ºi
îngrijitorul acestei ediþii  noi ne refãceam harta
geograficã de odinioarã ºi ne constituiam în
România Mare.
Se împlinea visul nostru de aur: Marea
Unire a românilor cu românii.

Dumitru Drãghicescu

Mihai IORDÃNESCU

La ALBA IULIA

ºi pe o parte din foºtii ofiþeri care la
Budapesta, Pecs ºi Miskolc trecuserã la
constituirea unor organizaþii monarhiste
ale marilor proprietari de pãmânt,
susþinute de efective militare mai mult
sau mai puþin înarmate. Era uºor de
presupus cã Werböczi se alipise la una
din aceste organizaþii staþionate pe
moºiile grofilor  gata sã atace în primul
rând sediile consiliilor muncitoreºti la
oraºe sau în satele care îndrãzniserã sã
cearã reforma agrarã.
Despre convenþia de armistiþiu semnatã
de Ungaria la Belgrad cu principalele
puteri ale Antantei la 13 noiembrie, chiar
în ziua în care Nicolae auzise în casa
domnului ªtefan Cicio-Pop depeºa
telefonicã cu privire la mãcelul de la
Câmpani ºi de la Sighiºel, se cunoºteau
acum unele amãnunte. Convenþia prevedea
demobilizarea ultimelor resturi ale armatei
ungare, ocuparea de cãtre aliaþi a tuturor
localitãþilor ºi punctelor strategice, punerea
comunicaþiilor poºtale ºi telegrafice sub
controlul militar al Antantei.
Ungaria era obligatã apoi sã-ºi retragã
toate trupele la nord de linia marcatã de
partea de sus a râului Someº, a râului
Bistriþa ºi, mai departe, de râul Mureº
pânã la confluenþa cu Tisa. Aceastã linie
a armistiþiului, absolut arbitrarã, pe care
beiuºenii nu puteau, pur ºi simplu, s-o
înþeleagã, pentru cã tãia Transilvania în
douã, implica menþinerea autoritãþii
guvernului de la Budapesta asupra unor
teritorii româneºti de pe versantul
occidental al Munþilor Apuseni, inclusiv
asupra oraºelor Satu-Mare, Oradea,
Salonta, Arad ºi, bineînþeles, ºi asupra
Beiuºului. Asta le dãdea o ºi mai mare
îndârjire celor care participau la adunãrile
pentru delegaþi. Existau însã ºi destule
motive care sã-i îndemne sã aibã
încredere în cele ce vor veni. Consiliul
Naþional Român Central din Arad
proclamase limpede dreptul de
autodeterminare al tuturor þinuturilor
româneºti din fostul Imperiu, inclusiv al
celor rãmase în spatele liniei de armistiþiu
fixate la Belgrad. Marea Adunare
Naþionalã de la Alba-Iulia era menitã sã
proclame tocmai unirea definitivã ºi
irevocabilã cu România a acestor þinuturi,
indiferent cã ele rãmãseserã dincolo sau
dincoace de linia de armistiþiu. În afarã
de asta, pentru cã îi leza grav interesele
naþionale, România nu participase la
semnarea Convenþiei de armistiþiu ºi deci
nu o recunoscuse.
În acest timp, soldaþii Diviziei a 7-a
infanterie ºi ai Diviziei 1 de vânãtori ai
Armatei Române înainteau repede spre
inima Transilvaniei. Cei din Divizia a
7-a avansaserã pe linia Piatra Neamþ 
Tulgheº  Borsec ºi ajunseserã la Topliþa,
oraºul în care se nãscuse Prea Sfinþitul
episcop Miron Cristea al Caransebeºului.
Combatanþii din Divizia 1 de vânãtori
strãbãtuserã ºi ei munþii pe la GhimeºPalanca ºi eliberaserã oraºul MiercureaCiuc. Era de aºteptat ca, în zilele ºi
sãptãmânile urmãtoare, alte mari unitãþi

 brigãzi ºi divizii de infanterie, artilerie
ºi cavalerie la care se adãugau unitãþi
speciale de aviaþie  sã înainteze spre
Reghin, Târgu Mureº, Bistriþa, Odorhei,
Braºov ºi Luduº. Dinspre sud înaintau
spre Lupeni, Aninoasa, Petroºani ºi
Petrila batalioanele Diviziei a 2-a de
vânãtori. În timp ce trupele române
înaintau implacabil, resturile armatei
germane ºi austro-ungare îºi grãbeau
retragerea, prefãcutã în multe locuri în
haos ºi debandadã. Faptul cã prin satele
româneºti din Transilvania, aceste trupe
erau mereu atacate ºi cã sufereau pierderi
grave îl îndemnase pe feldmareºalul
August von Mackensen sã trimitã urgent
la Arad un emisar special, care solicitase
stãruitor Consiliului Naþional Român
Central permisiunea oficialã de a trece
mai repede prin Transilvania spre
Ungaria ºi Germania. Atacurile nocturne,
de hãrþuialã, în care trupele germane se
împuþinau, îl îndemnaserã pe Mackensen
sã ofere un fel de armistiþiu între
populaþie ºi trupele sale. El se angaja sã
grãbeascã, pe cât îi era cu putinþã, o

învãþãtori, preoþi, în frunte cu pãrintele Petru
Papp, parohul ortodox de la Pocola,
advocaþi, comercianþi, militari, tineri ºi
vârstnici. Vagoanele trenului lor erau pline
de steaguri tricolore, lãsate sã fluture larg
pe ferestre în aerul rece al toamnei.
La Oradea, în garã, se întâlnirã cu alþi
delegaþi. Cei din Oradea, în frunte cu dr.
Aurel Lazãr, formau un prim grup. În
grupul acela puteau fi vãzuþi Prea Sfinþitul
episcop Demetru Radu ºi vicarul Roman
Ciorogariu, înconjuraþi de preoþi ºi de
cãlugãri. Pãrintele Petru Papp li se alãturã
cu mare însufleþire.
Un alt grup  câteva sute de bãrbaþi ºi
femei  veniserã din satele de pe valea
Criºului Repede. Între aceºtia, þãranii din
Borºa se deosebeau prin þinuta
sãrbãtoreascã a portului ºi prin ascultarea
pe care o dãdeau pãrintelui Onu Maliþa.
Împreunã cu pãrintele Gheorghe
Bordaºiu, pãrintele Maliþa organizase
întreaga cãlãtorie a consãtenilor sãi.
La celelalte trenuri, alte grupuri
organizate urmau sã plece în tot cursul
zilei. Atmosfera gãrii, cu zecile de
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retragere ordonatã ºi sã nu cauzeze
stricãciuni pe traseele pe care se deplasa.
Solicita în schimb autoritãþii supreme de
la Arad sã ordone gãrzilor înarmate ºi
populaþiei româneºti sã nu-i mai atace pe
soldaþii sãi în retragere.
Se aflase cã acestui emisar îi
rãspunsese domnul Vasile Goldiº. În
numele Consiliului Naþional Român
Central, domnul Goldiº respinsese cererea
lui Mackensen arãtând cã resturile armatei
germane au comis destule fãrãdelegi în
satele ardelene  de la jafuri ºi ºantaje
pânã la omucideri. Singura soluþie pe care
o socotea cu putinþã era dezarmarea
imediatã a tuturor trupelor germane,
predarea mijloacelor de luptã ºi evacuarea
soldaþilor strãini sub paza gãrzilor
româneºti înarmate.
Nu se ºtia ce decisese von Mackensen.
Se aflase în schimb cã graba unitãþilor sale
înfometate ºi hãrþuite se înteþise.
În dimineaþa zilei de 28 noiembrie,
foarte devreme, când abia mijea de ziuã,
delegaþii din Beiuº ºi Vaºcãu plecarã spre
Alba-Iulia. Îi însoþeau câteva sute de bãrbaþi
ºi femei din toate satele de pe valea Criºului
Negru  þãrani, meseriaºi, profesori,

steaguri româneºti arborate pe la ferestre,
cu miile de oameni care tãlãzuiau pe toate
peroanele ºi îndeosebi în piaþa din faþa
gãrii cântând Deºteaptã-te române,
fãcându-ºi semne sau comunicându-ºi
noutãþile de ultimã orã, era copleºitoare.
Dupã ce dãdu mâna cu baciul Ioan ºi
cu Nicolae, domnul dr. Aurel Lazãr þinu
sã le comunice cã din Bihor vor merge la
Alba-Iulia câteva mii de delegaþi dintre
care 19 cu mandate. Alte mii de persoane
 þãrani, clerici, militari, meseriaºi,
intelectuali  care nu aveau nici un fel de
mandate, erau pregãtite sã asalteze
trenurile cu dorinþa de a fi martori la
proclamarea unirii cu România. Se ºtia,
adãugã domnul Lazãr, de la feroviari, cã
alte sute ºi mii de persoane aºteptau sã ia
cu asalt trenurile prin toate gãrile cu
intenþia de a merge la Alba-Iulia. Date
fiind aceste complicaþii neaºteptate, trenul
cu delegaþii Bihorului urma sã facã
aproape o zi pânã la Arad, mergând pe
ruta din pustã, prin Bekes-Csaba.
Un ºuierat violent le întrerupse
discuþia. Sosea trenul. În ciuda
înghesuielii, delegaþii oficiali îºi gãsirã
vagoanele prevãzute din timp.

Fie însã cã nu fusese atent, fie cã
valul care îl purtase cãtre vagoane îl
rupsese de beiuºeni, Nicolae se trezi întrun compartiment în care erau numai
necunoscuþi. Se aºezã pe un loc de lângã
fereastrã ºi abia acum reuºi sã cuprindã
cu privirea forfota oamenilor în toatã
amploarea ei. Acest spectacol îi fãcea
numai bine. Uita astfel de durerea lui ca
o ranã deschisã tot timpul.
Fãcu cunoºtinþã cu tovarãºii sãi de
compartiment. Erau delegaþi din cercul
Aleºd, în frunte cu preotul Iosif Tãtaru
de la Sãcãdat, ºi din cercul Biharea,
conduºi de badea Gheorghe Mudura, un
þãran înstãrit din Alparea. Discutau toþi
cu mare aprindere, istorisindu-ºi
întâmplãri din alegeri.
Prin gãri, pe unde trenul staþiona
uneori ore întregi, aceeaºi mulþime
imensã de oameni îmbrãcaþi în straie de
sãrbãtoare încerca sã ia vagoanele cu asalt
sau aºtepta alte trenuri. În unele locuri,
învãþãtori ºi preoþi în odãjdii þineau
discursuri ºi fãceau delegaþilor urãri
cordiale. Peste tot fluturau steaguri
tricolore ºi se auzeau cântece.
La Arad sosirã târziu, mult dupã
miezul nopþii. Baciul Ioan cu care se
reîntâlni pe coridorul vagonului îl rugã
sã coboare.
Când îl întrebã, pentru care motiv,
baciul se explicã. El, domnul Aurel Lazãr
ºi alþi câþiva fruntaºi din Bihor erau
invitaþi sã foloseascã în drumul spre
Alba-Iulia trenul special al Consiliului
Naþional Român Central. În tren urmau
sã mai fie discutate unele amãnunte ale
modului în care trebuia sã se desfãºoare
Adunarea. La aceastã discuþie, delegaþii
proeminenþi din Bihor erau solicitaþi
sã-ºi spunã pãrerile. Baciul Ioan dorea,
la rândul sãu, sã fie înspþit de asociatul
sãu în politicã ºi în afaceri juridice de la
Beiuº. De aceea îl ruga pe Nicolae sã
coboare ºi el la Arad.
Coborârã deci împreunã cu dr. Aurel
Lazãr, cu pãrintele vicar Roman
Ciorogariu ºi cu episcopul Demetru Radu.
Cei doi ierarhi erau însoþiþi de preoþi ºi
de monahi.
Nu aºteptarã însã prea mult pânã ce
trenului de la Oradea i se dãdu plecarea.
În locul sãu fu tras un tren special. Un
pluton de gardã, format din ofiþeri ºi
soldaþi care îndeplineau misiuni pe
lângã Consiliul Naþional Român
Central, se încolonã pe traseul de la
intrarea în garã pânã la vagoanele trase
la peron. Sub privirile tuturor celor ce
aºteptau acolo, soldaþii luarã poziþii
stabilite din timp.
Ceva mai târziu, membrii Consiliului
Naþional Român Central coborârã din
câteva automobile venite în ºir din oraº
ºi oprite la treptele din faþa gãrii. Nicolae
îi urmãri dominat de o stare sufleteascã
ambiguã  entuziasm amestecat cu
judecata lucidã.
Tipograful
Iosif
Jumanca,
socialistul, era la fel de hotãrât ºi
energic ca atunci când îl cunoscuse la

Budapesta. Îl însoþeau tovarãºul sãu
Enea Grapini, conducãtorul muncitorilor forestieri, ºi domnul Teodor
Mihali. Domnul ªtefan Cicio-Pop
coborî împreunã cu fostul deputat
Alexandru Vaida-Voevod, care purta, ca
întotdeauna, niºte ochelari subþiri cu
ramã de aur, ºi cu socialistul Tiron
Albani. Le urmarã în grup domnii Iosif
Renoiu ºi Aurel Vlad la care se adãugã
energicul Ion Flueraº. Ultimii care
coborârã erau domnii Vasile Goldiº ºi
Basiliu Surdu. Îi întâmpinã domnul
Aurel Lazãr cu bihorenii sãi. Urmarã
strângeri de mâini ºi cuvinte de bunã
întâlnire. În ultimul moment, în faþa
gãrii mai apãru însã încã un automobil
din care coborârã episcopul ortodox
Ioan Papp al Aradului însoþit de domnul
Iuliu Maniu, secretarul general al
Partidului Naþional Român. Mulþimea
izbucni în aplauze.
Trenul special, cu membrii Consiliului
Naþional Român Central ºi cu celelalte
persoane invitate, la care se adãugau
ofiþerii ºi soldaþii din corpul de gardã,
porni spre Alba-Iulia cu puþin înainte de
ora ºase. Afarã era încã întuneric.
Luminile gãrii se pierdurã treptat în
depãrtare ºi ceaþã.
La fel ca în trenul care îl adusese de
la Oradea la Arad, Nicolae nu se þinu
de baciul Ioan. Nimeri într-un
compartiment cu necunoscuþi. Erau
câþiva funcþionari, secretari, stenografi
ºi telegrafiºti, care lucrau la sediul
Consiliului Naþional Român Central, ºi
doi ofiþeri din plutonul de gardã. Dupã
ce fãcurã cunoºtinþã, vorbirã aproape tot
timpul despre situaþia politicã la ordinea
zilei ºi îndeosebi despre eventualitatea
încheierii unor tratate de pace cât mai
grabnice. Stãpânit mai departe de
pornirea de a judeca totul din
perspectiva lui detaºatã, Nicolae se
pãstrã rezervat. În mod cu totul straniu,
amintirea Laurei îl invada tocmai în
momentele în care se înþelegea cã
oamenii se bucurã mai intes. Retrãia
atunci scene rãzleþe, nesigure, de la
întâlnirile cu ea. Vorbi puþin. ªi nu spuse
nimic care sã trezeascã interesul
tovarãºilor sãi de compartiment.
Prin gãri, pe unde trenul special oprea
uneori, atitudinea lui gravã se risipea sub
impresia scenelor uluitoare la care îi era
dat sã asiste. De fiecare datã, mii ºi mii
de bãrbaþi ºi femei în straie de sãrbãtoare,
cu preoþii lor în veºminte sfinte, cu
cocarde, steaguri tricolore, cântece ºi
discursuri înflãcãrate þineau sã-ºi
mãrturiseascã adeziunea la decizia de
unire cu Þara care urma sã fie luatã la
Alba-Iulia.
Li se rãspundea scurt de cãtre unul
dintre membrii Consiliului Naþional. În
timp ce vorbitorii îºi þineau
discursurile, clopotele bisericilor mai
apropiate sau mai depãrtate bãteau fãrã
întrerupere.
În garã la Alba-Iulia sosirã abia cãtre
searã. Îi aºtepta o companie de
infanteriºti care dãdu onorul. Mulþimile
venite de foarte departe tãlãzuiau de-a
lungul ºinelor de cale feratã, pe strãzi,
în toate direcþiile. Neîncetat soseau însã
noi ºi noi grupuri tocmai din Maramureº
sau din Banat, iar altele  de pe aproape,
din satele ºi oraºele Albei, Hunedoarei,
Sibiului ºi îndeosebi ale Munþilor
Apuseni. [...]

17-24 noiembrie 2003

pag.6

OPINIA NAÞIONALÃ 375-376

Consultaþie pentru studenþi

Particularitãþi ale iluminismului românesc
Specific veacului al XVIII-lea, denumit, de altfel, ºi
secolul luminilor, iluminismul european îºi întinde
rãdãcinile pânã în veacul al XVII-lea, iar coroana pânã în
cel de-al XIX-lea. Orientare ce susþine perfecþionarea omului
ºi progresul istoriei prin ºtiinþã, iluminismul îºi are originea
în cele douã mari direcþii filosofice de dupã 1600,
empirismul ºi raþionalismul, întrucât ambele vizau o
metodologie care sã asigure progresul ºtiinþelor ºi, prin
aceasta, propãºirea omului ºi comunitãþii umane. Deºi
conturatã de la începutul gândirii moderne, teza primatului
ºtiinþei se amplificã ºi genereazã un întreg curent filosofic,
iluminismul, abia dupã 1700, pentru cã abia atunci apare ºi
se generalizeazã problema unui nou model de om ºi
societate. Dat fiind cã secolul luminilor nu produce decât
parþial restructurãrile socio-umane scontate, ideologia
iluministã, va fi reafirmatã viguros ºi în secolul urmãtor, în
perioada revoluþiilor de la 1848 ºi a formãrii statelor
naþionale.
Iluminismul în general oferã o nouã perspectivã socioumanã în raport cu renascentismul. De la idealul renascentist
al omului polivalent ºi de o moralitate laicizatã ºi de la
proiectul unui stat, care trebuie sã þinã seama ºi sã se
serveascã de diferiþi factori reali, fie extraistorici (clima),
fie intraistorici (de la legi, poliþie ºi armatã ºi pânã la religie),
iluminismul trece la idealul unei fiinþe umane, al unui stat
ºi al unei societãþi întemeiate pe ºtiinþã. Am observat cã
nici iluminismul nu pierde aspiraþia renascentistã spre
multilateralitate, dar, de regulã, se considerã cã diferitele
forme ale culturii trebuie sã fie fundamentate raþional, pe
ºtiinþã ºi, mai pe larg, pe o filosofie ºtiinþificã. Unificate
prin accentul pus pe ºtiinþã ºi, în genere, pe teorie, diferitele
etape ºi concepþii iluministe se disting, în principal, prin
problemele specifice adoptate, prin obiectivele urmãrite ºi,
mai ales, prin faptul cã identificã, alãturi de teorie, ºi alþi
factori de progres, precum ºi prin modul în care acordã teoria
cu aceºti factori. Astfel, secolul luminilor nu propune alte
mijloace de progres decât cele teoretice ºi, în genere,
culturale, în schimb, secolul revoluþiilor burghezodemocratice ia în considerare ºi lupta practicã.
De inspiraþie europeanã, dar ancorat în relaþiile
autohtone, iluminismul românesc a fost nu numai receptiv
la ideile iluministe europene, ci ºi creator. Momentele sale
de originalitate sunt reprezentate în secolul al XVIII-lea de
ªcoala ardeleanã, iar în veacul urmãtor de ideologia
paºoptistã ºi de cea unionistã ºi postunionistã.
În general, deosebirea dintre iluminismul paºoptist ºi cel
al ªcolii ardelene priveºte obiectivele urmãrite ºi mijloacele
preconizate.
Iluminiºtii ªcolii din Blaj au pus pe prim plan problema
naþionalã (egalitatea în drepturi a naþiunii române cu celelalte
naþiuni din imperiul austriac), cãreia i-au subsumat problema
socialã (critica iobãgiei, a exploatãrii crunte la care erau
supuºi mai ales iobagii români). Ca mijloc de rezolvare
s-au pronunþat pentru ridicarea culturalã a maselor ºi o
politicã reformistã a unui despot luminat.
Paºoptiºtii din principatele dunãrene ºi-au fixat ca
obiective de primã urgenþã problemele politice (desfiinþarea
statului feudal) ºi pe cele economice (înlãturarea iobãgiei)
ºi ca sarcinã imediat urmãtoare  unirea principatelor.
Revoluþionarii din Transilvania au urmãrit simultan
problema naþionalã (ºi anume autoadministrarea
Transilvaniei de cãtre români) ºi pe cea socialã. În ce priveºte
mijloacele de atingere a scopurilor propuse, cei mai radicali
dintre paºoptiºtii români au susþinut nu numai luminarea
maselor, ci ºi ridicarea acestora la lupta practic-politicã.
Dincolo de deosebirile amintite, între cele douã etape
iluministe au existat ºi asemãnãri. Pentru a susþine drepturile
românilor la demnitate naþionalã ºi socialã, pentru a-i
mobiliza ºi, totodatã, pentru a conºtientiza puterile imperiale
de justeþea revendicãrilor româneºti, corifeii ªcolii ardelene
au dezvoltat argumentele istorice ºi filologice pe care le
folosiserã ºi cronicarii, ºi Cantemir, privind originea romanã
a poporului român ºi a limbii române ºi continuitatea
românilor pe teritoriile locuite înainte de daci. Aceleaºi

argumente vor fi preluate ºi de iluminiºtii de la 1848, care
le vor corobora cu altele, dar cu aceeaºi finalitate.
Iluminismul paºoptist nu constituie un bloc omogen,
nediferenþiat: profilul sãu fiind mult mai complex. În ce
priveºte obiectivele ºi mijloacele preconizate, au cuprins o
orientare radicalã, revoluþionare (reprezentatã de Nicolae
Bãlcescu, Avram Iancu, Eftimie Murgu, Cezar Bolliac), una
moderatã (I. Heliade Rãdulescu, M. Kogãlniceanu, Simion
Bãrnuþiu, Gheorghe Bariþ º.a.) ºi una conservatoare.
În continuare, vom analiza douã din particularitãþile
filosofice ale variantei radicale ºi semnificaþiile lor europene,
aºa cum rezultã din gândirea lui Nicolae Bãlcescu.
Prima se referã la raportul dintre teorie ºi practicã. Ca
toþi paºoptiºtii iluminiºti radicali, fie români, fie strãini,
Bãlcescu a susþinut ºi el cã teoria trebuie dublatã de acþiunea

deja istoria prin ideile ºi lupta claselor sociale pentru anumite
forme de proprietate, precum ºi prin relaþiile de proprietate,
care genereazã anumite interese economice ºi, prin acestea,
anumite idei politice adecvate lor.
În legãturã cu amintita înþelegere a raportului dintre teorie
ºi practicã, trebuie spus cã la gânditorul român punerea pe
prim plan a teoriei politice nu înseamnã o ignorare sau
diminuare a rolului social al filosofiei, care constituie forma
supremã a teoriei. De altfel, însuºi punctul de vedere al
interacþiunii politicului ºi economicului este un punct de
vedere filosofic, care, la rândul sãu, este integrat de Bãlcescu
într-un orizont filosofic mai larg. Potrivit concepþiei lui
fiosofice iluministe, pentru a-ºi institui un stat democratic
ºi a trece la împroprietãrirea cetãþenilor, popoarele trebuie
sã cultive nu numai idei politice adecvate, ci ºi o viziune
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revoluþionarã a maselor. Concepþia sa se particularizeazã
prin faptul cã supune cei doi termeni unui raport dialectic,
ajungând sã susþinã punctul de vedere al interacþiunii. Pe de
o parte, el afirmã cã teoria trebuie sã precedeze practica
ºi s-o orienteze. Pe de altã parte, susþine cã ºi practica
determinã teoria. În acest sens, aratã cã sentimentele ºi ideile
de independenþã ale poporului nostru sãlãºluiesc în sufletul
sãu nu numai prin suvenirea faptelor mari, ci ºi prin
ameliorarea vieþii lui economice ºi politice.
Conexiunea dintre teorie ºi practicã se relevã a fi ºi mai
puternicã în mãsura în care Bãlcescu nu mai considerã cei
doi termeni în general, ci se referã la teoria politicã,
exprimatã de acþiunea politicã ºi, respectiv, la viaþa
economicã. În aceastã privinþã, gânditorul român este
influienþat de istoricii francezi ai Restauraþiei, care explicau

mai largã, filosoficã, ºi anume sã ajungã la gândul cã
Dumnezeu le-a menit dreptãþii ºi frãþietãþii ºi cã a sãdit aceste
meniri în sufletul lor, ca ºi în sufletul omului individual.
Aºadar, particularizându-se prin faptul cã dialectizeazã
raportul dintre teorie ºi practicã, iluminismul sãu are în
vedere îndeosebi teoria politicã ºi filosofia.
O a doua particularitate a iluminismului paºoptist, afirmat
de Bãlcescu, constã în considerentul cã luminarea maselor
trebuie sã fie nu numai teoreticã  fie politicã, fie filosoficã
sau de alt gen , ci ºi moralã. Educaþia moralã era absolut
necesarã, pentru cã românii nu puteau sã realizeze o revoluþie
politicã ºi una economicã, precum ºi unitatea ºi independenþa
þãrilor române fãrã sã dovedeascã înalte virtuþi civice,
inclusiv spirit de sacrificiu. De fapt, iluminismul lui Bãlcescu
se distinge nu atât prin exigenþa unei educaþii morale, cât

prin faptul cã nu reduce educaþia moralã la cea teoreticã. În
opoziþie cu un intelectualism excesiv, el înþelege faptul cã
morala îºi are surse specifice, ireductibile la intelect, cã cele
trei facultãþi caracteristice omului  înþelegerea, inima
ºi voinþa  sunt distincte unele de altele. Prin urmare, omul
nu progreseazã moral prin simpla acumulare de cunoºtinþe,
ci prin educarea specificã a conºtiinþei sale morale.
În aceastã privinþã, concepþia sa este consonantã cu ideile
pe care le susþinuserã în veacul anterior J. J. Rousseau ºi
Imm. Kant. Chiar dacã nu va fi citit direct pe cei doi filosofi,
ideile primului le va fi întâlnit în cultura francezã în spiritul
cãreia se formase, iar ideile celuilalt  la dascãlul sãu de la
liceul Sfântul Sava, Eftimie Murgu, cu care studiase filosofia
ºi în particular.
Ideea importanþei ºi autonomiei valorii morale avea însã
o origine mai îndepãrtatã, chiar dacã nu generase de la
început o întreagã poziþie axiologicã autonomistã. De
inspiraþie medievalã, ideea îºi fãcuse loc ºi în gândirea
modernã. Sub forma unei ordini a inimii ºi, deci, a unei
distincþii nete între gândire ºi afectivitate, fusese susþinutã
la medievali de Sfântul Augustin, iar la începutul perioadei
moderne de Blaise Pascal. Dar, chiar dacã într-un mod
atenuat sau chiar confuz, ºi ceilalþi gânditori moderni, fie
empiriºti, fie raþionaliºti, concepuserã facultãþile umane ºi,
prin urmare, valorile întemeiate pe ele ca relativ autonome.
În fond, numai Spinoza vorbise de o distrugere a
sentimentelor prin gândire. Dar la el ºi, mai ales, în Secolul
luminilor se considerã cã acordul dintre facultãþile omeneºti
ºi cel dintre valori trebuie sã fie dominate de raþiune ºi,
respectiv, de valorile teoretice. Aºadar, este meritul lui
Rousseau ºi al lui Kant de a fi teoretizat un acord al
teoreticului ºi practicului (aici, în sens de moral), în care
fiecare component sã rãmânã autonom. Este ºi meritul
iluministului român de la 1848 de a susþine, se pare
independent de cele douã autoritãþi folosofice, un asemenea
acord axiologic în condiþiile în care predominã încã teza
primatului teoretic. Este interesant de urmãrit în ce mãsurã
teza importanþei unei morale autonome este susþinutã ºi de
ceilalþi iluminiºti români.
Iluminismul revoluþionar românesc s-a inspirat din
nevoile þãrilor române ºi, totodatã, din experienþa filosoficã
europeanã nu numai prin particularitãþile pe care le-am
analizat, ci ºi prin viziunea sa de ansamblu asupra omului
ºi istoriei. Asemenea marilor iluminiºti Rousseau ºi Kant al
cãror spirit filosofic radical l-au valorizat cel mai mult,
revoluþionarii de la 1848 plecau de la premisa cã omul a
ieºit bun din mâinile creatorului, fiind înclinat spre dreptate
ºi frãþie, ºi cã s-a înstrãinat de esenþa sa divinã prin
necunoaºtere. Relevarea ºi revelaþia esenþei autentic umane
le-ar permite oamenilor ºi popoarelor sã ºi-o recucereascã
ºi sã-ºi reaºeze raporturile lor interne ºi externe, potrivit
spiritului de dreptate ºi frãþietate.
Iluminismul a intrat în substanþa gândirii filosofice
contemporane în principal sub forma preþuirii acordate
teoriei ºi culturii în general. Într-o vreme de reaºezare a
raporturilor sociale, cum este perioada pe care ºi noi, românii,
o traversãm, ideile iluministe în general, cele iluministrevoluþionare în special sunt de un profund ecou actual. Sã
ne gândim numai la importanþa teoriei ºi a moralei. Lipsa
teoriei filosofice, economice, politice ºi sociale în general
duce la dezorientare, la trenarea reformelor, la incoerenþã ºi
haos. Prezenþa ei, dar în condiþiile în care este nesocotitã de
cãtre factorii de decizie, are acelaºi efect. Absenþa conºtiinþei
morale duce la speculã, la corupþie, la abandonarea muncii
cinstite producãtoare de bunuri, la înrãirea relaþiilor intra ºi
intergrupale, în faþa acestei alternative nu putem decât sã
invocãm necesitatea unitãþii dintre teorie, moralã, culturã ºi
practicã.
Din punctul nostru de vedere, acest sfârºit de mileniu
necesitã un nou luminism, care sã nu mai fie exclusiv
teoretic, ci sã prezinte un caracter axiologic cuprinzãtor
promovând toate valorile în autonomia ºi, cum ar fi spus
Cassirer, în unitatea lor funcþional-dinamicã.

ATENEUL STUDENÞILOR DE LA SPIRU HARET

A fost inaugurat Cercul ºtiinþific A învãþa sã înveþi, sã fii ºi sã devii
A-i învãþa pe tineri sã înveþe
reprezintã, astãzi, idealul
fundamental al ºcolii de toate
gradele, principala ei motivaþie
ºtiinþificã, socialã ºi moralã. Iar un
asemenea obiectiv îºi sporeºte
complexitatea ºi urgenþa pe mãsurã
ce avansãm în timp, pe linie
istoricã, dar ºi individualã. Istoricã,
pentru cã ritmul de cunoaºtere
sporeºte vertiginos, în proporþii
necunoscute anterior, dar ºi pe linie
individualã, dat fiind faptul cã nici
o persoanã nu mai poate accede la
condiþia deplinei competenþe fãrã
capacitatea de a învãþa necontenit,
pânã în cea din urmã etapã a vieþii.

Aºa se ºi explicã identitatea, intens
perceputã astãzi, dintre a învãþa sã
înveþi ºi a învãþa sã devii, cu
corolarul a învãþa sã fii, sã exiºti.
Principiul cartezian Cogito, ergo sum,
înnobilat cu valenþele sensibilitãþii
moderne, specifice artei, revine tot mai
intens în actualitatea educaþionalã,
solicitat îndeosebi de tineri.
Tocmai acest atribut juvenil
explicã faptul cã la recenta inaugurare
a Cercului ºtiinþific studenþesc A
învãþa sã înveþi, sã fii ºi sã devii,
organizat de Departamentul pentru
pregãtirea personalului didactic, din
cadrul Universitãþii Spiru Haret,
participarea tinerilor a depãºit toate

previziunile (motiv pentru care, în
faþa exodului de studenþi veniþi de la
toate facultãþile, organizatorii s-au
vãzut nevoiþi sã schimbe sala iniþial
programatã cu alta mai încãpãtoare).
Fireºte, interesul sporit, participarea
masivã din partea studenþilor se
explicã deopotrivã prin tematica
însãºi a cercului, bine aleasã, dar ºi
prin faptul cã la Universitatea Spiru
Haret, întreaga activitate are ca
obiectiv transformarea studentului în
subiect, în coautor al procesului de
pregãtire. Dialogul devine astfel
modalitate esenþialã de comunicare,
dar ºi metodã curentã de lucru,
inclusiv în programele de cercetare

ºtiinþificã, la realizarea cãrora
participã ºi studenþii.
ªi tocmai virtuþile dialogului viu,
deschis, cu trimitere la multe
discipline din planul de învãþãmânt, au
transformat prima reuniune a cercului
ºtiinþific amintit într-o dezbatere
universitarã de calitate. Meritul revine
organizatorilor, care au difuzat din
timp tematica reuniunii, însoþitã de
bibliografie orientativã ºi de extrase din
unele texte fundamentale (raporturi
UNESCO), cu punctarea ideilor ce se
cer a fi dezbãtute; dar, nu mai puþin,
succesul sesiunii se datoreazã ºi
studenþilor prezenþi, care au dovedit
deopotrivã curaj, priceperea

argumentãrii, lecturã bogatã, dar ºi
reflecþie proprie pe marginea ei. În felul
acesta, expunerile introductive,
succinte, dar dense, datorate prof. univ.
dr. ªtefan Costea, directorul
Departamentului pentru pregãtirea
personalului didactic, prof. univ. dr.
Ioan ªerdean, prof. univ. dr. Paula
Constantinescu, prof. univ. dr.
Emilian M. Dobrescu, lector univ. dr.
Mihaela Þãranu, s-au oferit ca
jaloane, dar ºi ca incitaþii, ca
provocãri pentru dezbaterile care au
urmat, inclusiv pentru o seamã de
referate la care s-au angajat studenþii
dupã ce au aflat cã cele mai bune
dintre acestea vor fi tipãrite într-un

serial de viitoare Anale ale
Cercului ºtiinþific A învãþa sã
înveþi, sã fii ºi sã devii.
O datã cu adoptarea hotãrârii de
a-ºi þine ºedinþele periodic, cercul
ºtiinþific amintit a fixat, drept
tematicã pentru reuniunea
urmãtoare, Condiþiile ºi factorii
muncii intelectuale, cunoaºterea,
autocunoaºterea ºi resursele
personalitãþii. Totodatã, a fost
distribuitã o bibliografie adecvatã.
Prin toate aceste preliminarii,
reuniunile viitoare ale cercului
ºtiinþific, subsumate genericului
ambiþios de Ateneu al studenþilor
de la Spiru Haret, se anunþã tot
mai vii ºi mai interesante. (M.I.)
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Televiziunea România de Mâine

transmite cursuri pentru studenþii înscriºi la forma de
Învãþãmânt la Distanþã a Universitãþii Spiru Haret
La ore din zi ºi din noapte, prin tvRM,

FACULTATEA LA TINE ACASÃ!

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
VINERI
21 noiembrie 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 (7). Politica promoþionalã.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei
10:35 Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (8).
Politica comercialã externã a României cu Uniunea Europeanã.
Autor: asistent univ. Mãdãlina Spânu
11:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (8). Civilizaþia europeanã în pragul
epocii moderne. Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
12:15 Introducere în ºtiinþa politicii (7). Interesul naþional.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
13:10 Istorie anticã universalã (2). Limbile ºi populaþiile Orientului antic.
Autor: lector univ.dr. Rodica Ursu
13:30 Istoria veche a românilor (1). Introducere.
Autor: lector univ.dr. Vasile Dupoi
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria medie europeanã (2). Structuri politice în Evul Mediu
timpuriu. Autor: lector univ.dr. Ecaterina Lung
14:35 Istoria contemporanã a românilor (2). Viaþa politicã interbelicã
1918  1940. Autor: asistent univ.drd. Teodora Stanciu
15:35 Hidrologie (2). Circuitul apei în naturã. Autor: prof.univ.dr. Ion Zãvoianu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte fãrã frontiere  magazin cultural
16:30 Forum IT. Training pentru viitor: Drumul spre specializare.
Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Cântã Maria Dragomiroiu.
Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul. Somnul.
Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
20:00 Viaþa de student în campusul Universitãþii Spiru Haret.
Emisiune de Alina Motoc ºi Mugur Popovici
21:00 Academica. Poluarea 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? Soliste: Ana Pioaru ºi Norica Enache.
Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 Tinerii ºi sportul (film documentar)
23:50 24 de ore
00:20 Introducere în marketing (7). Politica promoþionalã.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei (r)
00:50 Istoria medie europeanã (2). Structuri politice în Evul Mediu
timpuriu. Autor: lector univ.dr. Ecaterina Lung (r)
01:20 Introducere în ºtiinþa politicii (7). Interesul naþional.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu (r)
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Istoria contemporanã a românilor (2). Viaþa politicã interbelicã
1918  1940. Autor: asistent univ.drd. Teodora Stanciu (r)

SÂMBÃTÃ
22 noiembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Aspecte ale folosirii numeralului.
Pluralul substantivelor. Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
10:30 Pe plaiuri româneºti. Muzicã popularã cu interpreþii:
Niculina Stoian, Mariana Ionescu, Constantin Mãgureanu,
Victoriþa Lãcãtuºu, Maria Loga, Petricã Stoian  Mâþu,
Vasilica Dinu. Realizator: Theodora Popescu
11:00 ªcoala de sâmbãtã. Angajat de la vârsta pubertãþii.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Miºcarea cooperatistã în agricultura
româneascã  istorie ºi evoluþie. Emisiune în direct,
de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. Controlul climei.
Realizator: Alexandru Mironov (r)
14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00 Societate ºi culturã. Calendarul lunii noiembrie.
Emisiune de prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
16:00 Caleidoscop. Cântece cu Ionela Prodan, Andreea Zeller,
Georgiana Panã, Ioana State. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte-þi arta! Arta de a râde serios. Invitat Albert Poch.
Emisiune de Marina Roman  Boiangiu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul. Ulcerul.
Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 O melodie pentru fiecare. Liana Lungu la voce ºi pian,
Nicolae Banciu la orgã. Emisiune de Dumitru Cucu
19:30 ªtiinþã ºi tehnicã (film documentar)
20:00 Gala muzicii culte. Deschiderea stagiunii muzicale la Parlament.
Emisiune de Mihai Darie
21:00 Film artistic românesc. Luchian  prefaþã cu regizorul
Nicolae Mãrgineanu (în dialog cu Ion Bucheru)
22:30 Café  concert. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Autostar. Concurs Off Road. Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Muzicã popularã. Cântã Maria Ghinea, Ileana Domuþa,
Maria Costin Murgoci, Maria Lobonþ, Mitriþã Creþu
ºi Ana Strâmtoreanu. Emisiune de Theodora Popescu.
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare

DUMINICÃ
23 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. Festivalul de folk pentru copii Toamna baladelor.
Emisiune de Carmen Cintezã
11:00 SOS glandele endocrine. Hipofiza. Realizator: Ioan Pop De Popa
12:00 Agricultura, încotro? Miºcarea cooperatistã
în agricultura româneascã  istorie ºi evoluþie.
Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)
13:00 Week-end magazin. Eu sunt ultimul romantic? Realizator Marcel
Dragomir; Cvartet de saxofoane. Realizator: Mihai Darie;
Stil ºi frumuseþe. Realizator: Irina Haideþ; Oaspeþi la tvRM.
Invitaþi: Frank Düpree. Moderator: Carmen Stoianov
16:00 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan
17:00 Club internaþional. Despre televiziune cu ambasadorii Braziliei
ºi Algeriei. Emisiune de Ioana Nitobe
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Cafeneaua literarã artisticã. În dialog scriitorii: Nicolae Dan
Fruntelatã ºi Corneliu Leu. Emisiune de Vlad Leu
18:30 Actualitãþi
19:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti. Plasticã: Margareta
Sterian; Literaturã: Ion Creangã, Mircea Eliade; Naturã:
Acolo unde trãiesc uliul ºi ºoimul. Realizator: Ion Bucheru
20:00 Cântecul ºi casa lui. Muzicã popularã cu Radu Ciordaº
ºi Lãcrãmioara Rãileanu. Interviu Lia Cosma, director adjunct
Muzeul Satului din Bucureºti. Emisiune realizatã de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Arsene Lupin, ep. 1  Herlock Sholmes lanseazã
o provocare (Franþa)

22:30 Forum IT. Software-ul generaþiei 4D.
Invitaþi: prof.univ.dr. Caspar de Bok  Universitatea Ultrecht,
Marian Pandilicã  Director General, ViRTech Studio.
Emisiune realizatã de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Muzicã popularã. Dorica Raþiu ºi Constantin Pârvu.
Realizator Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare

LUNI
24 noiembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei,
interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept civil. (8) Actul juridic civil. Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
10:55 Drept constituþional (7). Drepturi, libertãþi ºi îndatoriri fundamentale.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean
11:50 Drept financiar public (6). Bugetul public naþional ºi procedura bugetarã.
Autor: lector univ.dr. Radu Stancu
12:20 Drept roman (3/3). Izvoarele dreptului roman.
Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
13:00 Drept civil (4). Sinteze. Autor: lector univ.dr. Mariana Rudãreanu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria statului ºi dreptului român (9). Statul ºi dreptul român în perioada
interbelicã. Autor: conf.univ.dr. Florin Negoiþã
14:40 Teoria generalã a dreptului (1). Introducere. Dreptul ºi statul.
Autor: prof.univ.dr. Costicã Voicu
15:20 Drept penal (5). Aplicarea legii penale în spaþiu 1.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Nistoreanu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Jurnal european
16:30 Not yet but soon (limba englezã pentru începãtori). Realizator: Doru Enache
17:00 Palatul Cotroceni (film documentar)
17:30 Muzicã popularã. Soliºti: Niculina Stoican, Vasilica Dinu,
Victoriþa Lãcãtuºu, Maria Loga, Mariana Ionescu, Petricã Stoian  Mâþu,
Constantin Mãgureanu, Vasile Ciobanu. Realizator: Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Abandon de familie. Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ora melomanului. Întâlnire cu opera. Solistã: Mihaela Agachi.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Dincolo de arenã. Emisiune în direct, de Mugur Popovici
21:00 Academica: Culturã fãrã tranziþie. Ideea Unirii  permanenþã a istoriei
româneºti. Invitat: prof.univ.dr. Nicolae Georgescu,
prof.univ.dr. Virgiliu Trodorescu. Realizator: Nicolae Dan Fruntelatã
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 constituþional (7). Drepturi, libertãþi ºi îndatoriri fundamentale.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean (r)
01:10 Drept financiar public (6). Bugetul public naþional ºi procedura bugetarã.
Autor: lector univ.dr. Radu Stancu (r)
01:35 Drept civil (4). Sinteze. Autor: lector univ.dr. Mariana Rudãreanu
02:20 Program muzical nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Istoria statului ºi dreptului român (9). Statul ºi dreptul român în perioada
interbelicã. Autor: conf.univ.dr. Florin Negoiþã (r)
05:30 Drept penal (5). Aplicarea legii penale în spaþiu 1.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Nistoreanu (r)

MARÞI
25 noiembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei,
interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Bazele contabilitãþii (4). Teorie ºi model privind contul.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
11:00 Bazele informaticii (8). Comenzi MS DOS. Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº
11:30 Biroticã (8). Formatarea tabelelor; efect de calcul în tabel.
Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel
12:10 Geografia economiei mondiale (7). Geografia agriculturii mondiale.
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur
13:15 Economie politicã (11). Mondoeconomia. Creºterea ºi dezvoltarea
economicã. Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria economicã a României (1/1). Instituþionalizarea economiei de
piaþã în România. Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
14:40 Sociologie economicã (6). Determinarea socio-economicã a comunicãrii.
Autor: prof.univ.dr Emilian Dobrescu
15:15 Bazele informaticii (2). Arhitectura calculatoarelor personale.
Autor: lector univ.dr. Silviu Bârzã
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte fãrã frontiere  informaþii ºi evenimente
culturale
16:30 Repere româneºti. Regia naþionalã a pãdurilor (I).
Emisiune de Silvia Frimu (r)
17:00 Contemporani în Bucureºti (film documentar)
17:30 Videoteca muzicii populare. Concert vocal - instrumental.
Soliºti: Vasile Nãsturicã (vioarã), Florentina Ciobanu, Nunuþa Luþescu,
Georgeta Tilã. Realizator: Dumitru Cucu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Drepturile succesorale ale soþului supravieþuitor.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Antilele franceze (film documentar)
20:00 Fairplay. Ce fac valorile sportului românesc peste hotare. Talk-show
pe probleme de actualitate ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
21:00 Academica: Învãþãmânt. Implicaþiile Marii Unirii în învãþãmantul
românesc. 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 Bazele contabilitãþii (4). Teorie ºi model privind contul.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin (r)
01:15 Geografia economiei mondiale (7). Geografia agriculturii mondiale.
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur (r)
02:20 Program muzical nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Bazele informaticii (2). Arhitectura calculatoarelor personale.
Autor: lector univ.dr. Silviu Bârzã (r)
05:30 Sociologie economicã (6). Determinarea socio-economicã a comunicãrii.
Autor: prof.univ.dr Emilian Dobrescu (r)

MIERCURI
26 noiembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei,
interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Fundamentele psihologiei (1/1). Introducere. Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu
10:35 Istorie socialã (8). Sincronism ºi marginalizare.
Autor: prof.univ.dr. Florian Tãnãsescu
11:00 Neuropsihologie (8). Curs neuropsihologie.
Autor: conf.univ.dr. Corneliu Stanciu
11:30 Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie (3). Ancheta pe bazã de
interviu. Autor: lector univ.dr. Beatrice Manu
11:55 Informaticã pentru sociologie (4). Introducere în folosirea programului
Excel. Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu
12:55 Fundamentele psihologiei (1/2). Introducere. Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu
13:15 Logicã generalã (2). Aspectele gândirii rezolutive.
Autor: lector univ.dr. Gabriel Iliescu
14:00 ªtiri tvRM

14:10 Teoria comunicãrii (8). Opinia publicã. Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
15:05 Psihologie experimentalã (11). Demonstraþii experimentale în
laboratoarele de psihologie (III). Autor: prof.univ.dr. Nicolae Lungu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Lumea de mâine. Roboþi ºi nanotehnologii. Realizator: Alexandru Mironov
17:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Aspecte ale folosirii numeralului.
Pluralul substantivelor (II). Emisiune de Valeriu Marinescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Partaj voluntar. Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ani de liceu. O emisiune cu ºi despre elevii ªcolii Centrale
din Bucureºti. Realizatori: Alina Motoc ºi Mugur Popovici
20:00 Repere româneºti. Regia naþionalã a pãdurilor (II).
Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte. Recital de pian Roberto Satta  Italia (partea II).
Emisiune de Mihai Darie
21:00 Academica: România în lume. Relaþii diplomatice ºi economice ale
României cu þãrile Asiei Centrale ºi Caucazului. Emisiune în direct,
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 Informaticã pentru sociologie (4). Introducere în folosirea programului
Excel. Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu (r)
01:15 Fundamentele psihologiei (1/2). Introducere.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu (r)
01:35 Logicã generalã (2). Aspectele gândirii rezolutive.
Autor: lector univ.dr. Gabriel Iliescu (r)
02:20 Program muzical nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Neuropsihologie (8). Curs neuropsihologie.
Autor: conf.univ.dr. Corneliu Stanciu (r)
05:30 Metode ºi tehnici de cercetare în sociologie (3). Ancheta pe bazã de
interviu. Autor: lector univ.dr. Beatrice Manu (r)

JOI
27 noiembrie 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 vechi (11). Cãrþile populare româneºti.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
10:25 Teoria literaturii (2). Limbajul ºtiinþific; limbajul poetic.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
10:55 Etnografie ºi folclor (1). Colindatul ºi pluguºorul.
Autor: Andreea Brãiloiu
11:20 Limba latinã (9). Numeralul (II). Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga
11:55 Limba românã (6/2). Ortografia limbii române (II).
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
12:35 Lingvisticã generalã (1). Introducere. Autor: prof.univ.dr. Zamfira Mihail
12:55 Limba francezã (curs practic) (1). Lecþie introductivã.
Autor: asistent drd. Mariela Constantinescu
13:30 Limba spaniolã (10). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria literaturii române (5). Mihail Kogãlniceanu ºi Dacia literarã (II).
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
15:00 Istorie ºi civilizaþie francezã (1). Vestigii ale vieþii ºi civilizaþiei franceze.
Autor: lector univ.dr. Liana Repeþeanu
15:35 Etnografie ºi folclor (2). Riturile de trecere. Autor: Andreea Brãiloiu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Economia pentru toþi. Noua Constituþie în perspectiva aderãrii
la Uniunea Europeanã. Invitat: prof.univ.dr. Andrei Popescu,
secretar de stat în Ministerul Integrãrii Europene. Emisiune
de conf.univ.dr. Mariana Baicu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Cântã: Angela Magheru, Victoriþa Cicã,
Maria Matei, Aurel ªuteu, Aurel Serafim. Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar cinematografic. Ventura zis Lino (Franþa)
21:00 Academica: Implicaþiile economice ale Marii Uniri.
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 Limba latinã (9). Numeralul (II). Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga (r)
00:55 Limba românã (6/2). Ortografia limbii române (II).
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma (r)
01:35 Istoria literaturii române vechi (11). Cãrþile populare româneºti.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)
01:55 Lingvisticã generalã (1). Introducere. Autor: prof.univ.dr. Zamfira Mihail (r)
02:20 Program muzical nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Istorie ºi civilizaþie francezã (1). Vestigii ale vieþii ºi civilizaþiei franceze.
Autor: lector univ.dr. Liana Repeþeanu (r)
05:35 Limba spaniolã (10). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione (r)

VINERI
28 noiembrie 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 (1). Conþinutul ºi funcþiile marketingului.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei
10:30 Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (1).
Comerþul internaþional de bunuri în a doua jumãtate a secolului XX.
Autor: asistent univ. Mãdãlina Spânu

11:30 Sesiunea ºtiinþificã omagialã dedicatã împlinirii
a 85 de ani de la Marea Unire din 1918  organizatã de
Fundaþia România de Mâine  Universitatea Spiru Haret
 transmisiune directã
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria medie europeanã (3). Refacerea imperiului.
Autor: lector univ.dr. Ecaterina Lung
14:40 Istoria contemporanã a românilor (5). Regimul politic 1958  1974.
Autor: asistent univ.drd. Teodora Stanciu
15:05 Folclor muzical (4). Organologie popularã.
Autor: lector univ.dr. Otilia Pop Miculi

Opinia

naþionalã

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

15:35 Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (1). Introducere.
Autor: asistent univ.drd. Gabriela Ungureanu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte fãrã frontiere  magazin cultural
16:30 Forum IT. Instrumente electronice de platã.
Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Interpreþi: Ileana Melian, Nicolae Mihai Gruia,
Maria Ghinea, Vasile Petruºan, Elena Pãdure. Emisiune de
Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul. Somnul.
Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 Dialog juridic. Evoluþia legislaþiei dupã Actul Unirii.
Emisiune de Corneliu Turianu
20:00 Viaþa de student în campusul Universitãþii Spiru Haret  Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport. Emisiune de Alina Motoc 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. Muzicã popularã cu Radu Ciordaº ºi Lãcrãmioara
Rãileanu. Interviu Lia Cosma, director adjunct Muzeul Satului din
Bucureºti. Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 Film documentar românesc
23:50 24 de ore
00:20 Introducere în ºtiinþa politicii (8). Securitatea naþionalã ºi internaþionalã.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu (r)
01:10 Introducere în marketing (1). Conþinutul ºi funcþiile marketingului.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei (r)
01:40 Folclor muzical (4). Organologie popularã.
Autor: lector univ.dr. Otilia Pop Miculi (r)
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Istorie anticã universalã (4). Tipuri de proprietate ºi structuri sociale.
Autor: lector univ.dr. Rodica Ursu (r)
05:30 Istoria medie europeanã (3). Refacerea imperiului.
Autor: lector univ.dr. Ecaterina Lung (r)

SÂMBÃTÃ
29 noiembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei,
interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Aspecte ale folosirii numeralului.
Pluralul substantivelor (II). Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
10:30 Pe plaiuri româneºti. Muzicã popularã cu interpreþii: Ana Almãºana,
Mia Dan, Mitriþã Creþu, Anghelina Timiº. Realizator: Theodora Popescu
11:00 ªcoala de sâmbãtã. Nu-mi place singurãtatea! Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Miºcarea cooperatistã în agricultura
româneascã  istorie ºi evoluþie (II). Emisiune în direct
de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. Roboþi ºi nanotehnologii.
Realizator: Alexandru Mironov (r)
14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00 Societate ºi culturã. Calendarul lunii noiembrie.
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
16:00 Caleidoscop. Folk cu Victor Socaciu. Cântece de neuitat cu
Ionela Prodan. Horaþiu Mãlãele, caricaturist. Cornelia Marinescu.
Tursi, chitarã clasicã. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte  þi arta! Conceptul de patriotism în arta contemporanã.
Invitaþi: Alexandru Condeescu, critic literar, directorul Muzeului
Literaturii Române ºi Pavel ªusarã, critic de artã. Emisiune de
Marina Roman  Boiangiu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul. Rãutatea ca boalã.
Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 O melodie pentru fiecare. Liana Lungu, voce ºi pian, Nicolae Banciu, orgã.
Emisiune de Dumitru Cucu
19:30 Arta design-ului (I) (film documentar)
20:00 Gala muzicii culte. Codex Caioni de Doru Popovici, cu Orchestra
Carmelos din Italia. Dirijor: Modest Cichirdan. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Film artistic românesc. Pintea  prefaþã cu Mircea Moldovan, regizor
(în dialog cu Ion Bucheru)
22:30 Café  concert. Formaþia Stelian Ungureanu. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Autostar. Daune morale. Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Muzicã popularã. Cântã: Maria Bosneanu, George Nucã, Maria Zamfira,
Gabriel Zãvoianu, Cristina Udrea, Ion Lupu. Emisiune de Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare

DUMINICÃ
30 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. Realizator: George Nicolau
12:00 Agricultura, încotro? Miºcarea cooperatistã în agricultura româneascã
 istorie ºi evoluþie (II). Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)
13:00 Week-end magazin. Spectacol omagial cu ocazia Marii Unirii 
Cântecele Unirii
16:00 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan
17:00 Club internaþional. De Ziua României. Emisiune de Ioana Nitobe
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Cafeneaua literarã artisticã. În dialog scriitorii: Nicolae Dan Fruntelatã
ºi Corneliu Leu. Emisiune de Vlad Leu
18:30 Actualitãþi
19:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti. Margareta Sterian; Ion Creangã,
Titu Maiorescu; Acolo unde trãiesc uliul ºi ºoimul. Realizator: Ion Bucheru
20:00 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Cântece de petrecere ºi romanþe cu
Elena Meriºoreanu, Aneta Stan, Gheorghe Sãrac, Gheorghe Turda.
Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Arsene Lupin, ep. 2  Victor de la Brigada Mondenã (Franþa)
22:30 Universul cunoaºterii. Emisiune realizatã de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Muzicã popularã. cu Viorica Flintaºu, Cristina Gheorghiu, Ion Lupu,
Nicolae Rotaru. Realizator Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare
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Cercetarea ºtiinþificã
la Universitatea Spiru Haret
SEMNE BUNE
LA ÎNCEPUT DE DRUM

Desfãºurarea, într-un cadru organizat, a cercetãrii ºtiinþifice de cãtre
studenþii Facultãþii de Drept are, de acum, ºi tradiþie, ºi consistenþã, ºi
tocmai acest fapt a stat, în primul rând, la baza reuºitei celei mai recente
sesiuni anuale de comunicãri studenþeºti. Nucleul de cercetare, alcãtuit
din profesori, studenþi ºi proaspeþi absolvenþi ai Facultãþii de Drept
constituie aici un bun stimulent, graþie îndeosebi cercetãrilor sale pluri
ºi interdisciplinare, motiv pentru care modelul ca atare este solicitat
acum ºi de studenþii altor facultãþi ale Universitãþii Spiru Haret.
A doua premisã a reuºitei sesiunilor anuale de comunicãri ºtiinþifice
se regãseºte în buna cunoaºtere de cãtre organizatori a psihologiei
studenþeºti, în genere a psihologiei tinere, înclinatã nu numai spre
contestare, dar ºi spre unele aspiraþii generoase, iar uneori ºi spre
autodepãºire. Iatã de ce orientarea însãºi a sesiunii de comunicãri
ºtiinþifice, a cãrei temã a fost Perfecþionarea legislaþiei în viziunea
viitorilor juriºti, constituie, cum aminteam, o premisã a reuºitei.
Strâns legat de acest aspect se cuvine a fi amintitã stimularea
studenþilor în abordarea problemelor cu profunde ºi grave implicaþii
sociale, probleme, aºadar, care cad sub incidenþa Codului penal. Juristul
penalist este, astãzi, ca ºi în perspectivã, mult mai solicitat sub raport
profesional ºi moral, motiv pentru care el trebuie sã facã dovada unor
calitãþi multiple, de om al studiului intens, al meditaþiei concentrate, dar
ºi al intuiþiei psihologice, sociale ºi al concluziei logice, al ºtiinþei
comunicãrii ºi al altor însuºiri de la confluenþa ºtiinþei cu arta.
Iar toate acestea pot fi însuºite temeinic în cercul ºtiinþific tocmai
pentru faptul cã, aici, studentul este chemat nu atât sã reproducã
principiile ºi datele generale din prelegeri ºi din cãrþi, ci îndeosebi sã
elaboreze, pe baza acestora, o sintezã, întemeiatã inclusiv pe o limpede
exprimatã atitudine personalã, care sã-l defineascã asemenea unui
creator al actului juridic de înaltã valoare, refractar oricãrui spirit
corupt, conjunctural, partizan º.a.m.d. Numai în felul acesta, imperativul
latin Fiat iustitia, pereat mundus! (Sã se facã dreptate, chiar de-ar
pieri lumea!) dobândeºte un sens profund creator prin condiþionarea
oricãrei fapte umane de principiul Dreptãþii, ca supremã valoare. Aceastã
corelaþie are o mare însemnãtate astãzi, când libertatea individualã este
deseori înþeleasã fãrã atât de fireºtile ei legãturi cu dreptatea, cu toleranþa,
cu marea rãspundere individualã faþã de destinul comunitãþii naþionale
din care facem parte.
Receptive acestor cerinþe, toate cele opt comunicãri ºtiinþifice
studenþeºti, prezentate în recenta sesiune anualã a Facultãþii de Drept,
pot fi apreciate cã au dobândit un caracter de referinþã. Însãºi tematica
lor este elocventã: Traficul cu minori ºi delincvenþa juvenilã (Florentina
Marin, proaspãtã absolventã); Relaþia dintre alcool ºi criminalitatea
violentã (Alin Moldoveanu, anul al II-lea); Rolul comunitãþii în
asigurarea asistenþei postpenale a infractorilor (Nicolae Marcel
Roman, proaspãt absolvent); Reflectarea Convenþiei pentru drepturile
copilului în programele ºi strategiile de prevenire a delincvenþei juvenile
în România (Florentina Mircea, anul al II-lea); Drogurile în ºcoli ºi
delincvenþa juvenilã (Cristina Minzicu, anul al II-lea); Actualitãþi ºi
perspective în reglementarea legitimei apãrãri (Maria Leica, anul al
II-lea); Necesitatea alinierii reglementãrii recidivei din actualul Cod
Penal român la legislaþia europeanã în materie (Marius Cristi Stolea,
anul al II-lea); Competenþa organelor de urmãrire penalã (Marcel
Dobre, anul al III-lea). Metodele de investigare au inclus un instrumentar
foarte larg, sociologic, psihologic ºi chiar literar, uneori cu îndelungi ºi
fructuoase cercetãri de teren, cuprinzând anchete, interviuri, teste de
personalitate etc., semn cã viitorii juriºti, absolvenþi ai Universitãþii Spiru
Haret, vãdesc încã de azi o sensibilitate deosebitã faþã de relieful uman
al delincvenþei bunãoarã, faþã de premisele sociale ºi de consecinþele ei,
între care la loc de frunte se situeazã dreapta penalizare a infractorilor,
dar ºi reinserþia lor socialã.
Datoritã seriozitãþii cu care au fost elaborate, aceste comunicãri ºi
altele de aceeaºi naturã urmeazã sã fie reunite într-un volum de Anale
care sã aparã, asemenea altor precedate, la Editura Fundaþiei România
de Mâine. Nu ne rãmâne decât sã le urãm un destin fericit în bibliografia
de specialitate ºi un caracter exemplar pentru comunicãrile viitoarelor
sesiuni ºtiinþifice studenþeºti. Felicitãri, în calitate de coautori ai acestei
remarcabile sesiuni ºtiinþifice, li se cuvin ºi profesorilor. Coordonator:
prof. univ. dr. Gheorghe Diaconescu, decan al Facultãþii de Drept;
organizatori: conf. univ. dr. Ortansa Brezeanu, conf. univ. dr. Vasile Creþu,
prodecan, conf. univ. dr. Florin Fãiniºi, secretar ºtiinþific al facultãþii;
îndrumãtori ºtiinþifici ai studenþilor: conf. univ. dr. Petre Buneci,
prodecan, conf. univ. dr. Ortansa Brezeanu, conf. univ. dr. Ioan Griga.
În buna tradiþia universitarã, sesiunea anualã de comunicãri ºtiinþifice
studenþeºti încununeazã o perioadã de muncã asiduã ºi, totodatã,
inaugureazã o etapã proiectatã pe dimensiuni superioare. Prilejuieºte,
aºadar, o concluzie de ansamblu ºi un semn de bun augur. Ceea ce ne
îndreptãþeºte, credem, sã încheiem însemnãrile de faþã cu aceastã
previziune pentru etapa universitarã 2003-2004: Semne bune anul are!

PREMISELE REUªITEI
Spre sfârºitul anului universitar precedent, la Facultatea de Drept
a Universitãþii Spiru Haret a avut loc o remarcabilã sesiune de comunicãri
ºtiinþifice. Ea a fost organizatã de Catedra de Drept Public, având
urmãtoarea temã: Urmãrirea penalã ca fazã a procesului penal ºi
plângerea penalã  instituþie procesual penalã. Caracterul remarcabil
al acestei manifestãri ºtiinþifice se sprijinã pe mai multe elemente. Sã
reþinem, în primul rând, antrenarea masivã a studenþilor, îndeosebi din
anul al III-lea la care, din câte am înþeles, este predatã disciplina de
profil: Drept procesual penal. Spre deosebire de practica universitarã
curentã, în care activitatea din cercurile ºtiinþifice studenþeºti este
rezervatã cu precãdere tinerilor cu abilitãþi pentru cercetare, la Facultatea
de Drept a fost adoptatã o perspectivã mult mai funcþionalã ºi mai
democraticã. Respectivul cerc ºtiinþific a fost lãrgit ºi transformat astfel
într-o formulã curentã, dar superioarã, de pregãtire profesionalã a
studenþilor. A devenit astfel un fel de seminar special, cu o încãrcãturã
ºtiinþificã ºi didacticã mult mai bogatã, mai variatã, mai bine adaptatã
nu numai problemelor curente, prezente într-o prelegere sau alta, ci
îndeosebi celor de sintezã cãrora trebuie sã le facã faþã, practic, toþi
viitorii juriºti. Rezultatul: participarea masivã a studenþilor cu lucrãri
reprezentative ºi ca nivel ºtiinþific, dar ºi pentru problemele concrete cu
care se confruntã ei în pregãtirea cotidianã.

Al doilea factor stimulativ pentru reuºita acestei acþiuni se identificã
în fixarea, de cãtre respectiva catedrã universitarã, a unui cadru tematic
riguros de cercetare ºi, implicit, de integrare a problemelor abordate în
comunicãrile ºtiinþifice. Întreg acest cadru include 10 componente ale
urmãririi penale: generalitãþi privind urmãrirea penalã, competenþa
organelor de urmãrire penalã, supravegherea organelor de urmãrire
penalã, sesizarea organelor de urmãrire penalã, suspendarea urmãririi
penale, scoaterea de sub urmãrire penalã, încetarea urmãririi penale
º.a.m.d. Studenþii au ales una din aceste teme pe care au problematizato în lucrarea ºtiinþificã. Am subliniat acest cuvânt tocmai spre a evidenþia
faptul cã cele mai multe dintre lucrãri n-au fost niºte compilaþii ale
cursurilor sau ale lucrãrilor bibliografice parcurse, ci structuri tinzând
spre un bogat fond interogativ, de reflecþie personalã. Cele mai bune
dintre lucrãrile înscrise în cele 10 teme (câte una din fiecare temã) au
fost prezentate la amintita sesiune de comunicãri ºi fiecare dintre ele a
oferit astfel nucleul unei largi ºi utile dezbateri care a consacrat, de fapt,
reuºita manifestãrii ca atare. Acesta a fost ºi obiectivul ei principal: sã
le cultive studenþilor capacitatea interogativã ºi de dezbatere ca premizã
a spiritului de sintezã universitarã.
În sfârºit  dar nu în ultimul rând ca secret al reuºitei  caracterul
remarcabil al amintitei sesiuni de comunicãri ºtiinþifice se revendicã ºi din
prestaþia celor doi conducãtori ai reuniunii: prof. univ.dr. Petre Buneci,
prodecan al Facultãþii de Drept, ºi prof. univ. dr. Tudorel Butoi. Acesta a
fãcut o expunere introductivã despre eroarea judiciarã (adevãratã probã
de foc în lumea Dreptãþii) ºi iniþiativa ca atare s-a dovedit a fi foarte inspiratã
întrucât a fixat de la început standardele profesionale ºi morale sub care nu
poate coborî nici un demers juridic fãrã riscul de a transforma actul de
justiþie în contrariul lui. Din aceastã perspectivã, judecãþile de valoare
solicitate sau formulate de studenþi au devenit mult mai circumspecte, mai
riguroase, mai bine fundamentate în substanþa probelor concrete, iar prin
dialectica întrebãrilor formulate de prof. univ. dr. Petre Buneci cu referire
la aspectele fundamentale sau de amãnunt (dar un amãnunt definitoriu,
esenþial), tratate în comunicãrile studenþeºti, adevãrul, dreptatea au ieºit
mai uºor la luminã. Ceea ce nu este puþin lucru, chiar în aceastã ambianþã
de experiment universitar.
Drept este, aºadar, ca reuºita acestei sesiuni de comunicãri ºtiinþifice
sã le fie atribuitã cadrelor didactice (celor doi profesori ºi asistenþilor
George Coca, Titu Birceanu, Petre Dume), dar ºi zecilor de studente ºi
studenþi pentru care cercetarea ºtiinþificã reprezintã o componentã
esenþialã a pregãtirii lor universitare. Tocmai din perspectiva acestei
reuºite credem cã atât studenþii care au intrat în sala 101 dupã începerea
sesiunii, cât ºi cei plecaþi înaintea încheierii ei au avut numai de pierdut.
Din fericire, aceºtia nu au fost foarte mulþi.

Mihai IORDÃNESCU

lucru, care a precedat deschiderea oficialã a Sesiunii ºtiinþifice anuale
a cadrelor didactice, îmbogãþindu-i conþinutul, relevându-i
oportunitatea, actualitatea. O demonstreazã valoroasele comunicãri
ºtiinþifice prezentate într-o manierã interesantã, interactivã, de
remarcabili profesori ai Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine
precum Elena Bãlan-Osiac, Domnica ªerban, Filip Bacalu, Adina
Barbu, Corina Cilianu, Anca Dorobanþu, Denisa Drãguºin, Oana
Ionescu, Elisabeta Nicolescu, Carmen Stoean, Adina Tudosescu.
Diversitatea tematicã ºi amploarea participãrii au fãcut necesare
organizarea alãturi de cele trei secþiuni  Lingvisticã, Literaturã ºi Studii
culturale ºi Filologie  ºi a unor subsecþiuni. Participând la lucrãrile
Secþiunii a III-a, lector univ. dr. Valeriu Marinescu, membru al
Catedrei de Filologie, a susþinut comunicarea cu tema Sentimentul
de insecuritate, oglindit în literatura românã medievalã mãrturisind
cã fiecare comunicare a demonstrat încordatele eforturi intelectuale,
neliniºtea interioarã a cercetãtorului, harul creaþiei nefiind un
privilegiu, ci un efort continuu.
Perspectiva comparativã a fost omniprezentã în toate domeniile,
efortul de a trata fiecare subiect, fiecare aspect abordat sub acest
raport fiind definitoriu pentru calitatea ºi performanþa lucrãrilor de
studii ºi de cercetare.
Precizând cât de important este ca într-o negociere partenerii de
dialog sã dispunã de reperele cele mai concludente ale cunoaºterii
individuale, ale trãirilor de ordin psiho-socio-profesional, ale mãsurii
în care aceste reprezentãri corespund caracteristicilor proprii ale
poporului respectiv, conf. univ. dr. Emilia Bondrea, în comunicarea
Imaginea sinelui ºi a celuilalt. În legãturã cu negocierea
interculturalã, a demonstrat cum se configureazã aceste corelaþii în
cazul negociatorului român ºi a celui francez.
Comunicarea susþinutã de lect. univ. dr. Luiza Marinescu,
Schopenhauer, Eminescu, Borges: index tematic al înrudirii
spirituale, s-a detaºat prin analizã adâncã ºi meticuloasã, prin viziune
originalã, susþinutã cu aplomb, subliniind marea aplecare a lui
Eminescu pentru limba sanscritã ºi pentru înþelepciunea vedicã.
Un viu interes a stârnit excelenta comunicare Hasdeu ºi Ovidius,
prezentatã de prof. univ. dr. Liviu Franga. Fãcând o paralelã între
cele douã drame ale despãrþirii (de fiicã ºi de pãmântul natal), trãite
de cei doi mari scriitori, prof. univ. dr. Liviu Franga a analizat
poeziile dovedite a fi meditaþii asupra nimicniciei vieþii ºi asupra
rolului artistului.
Argumentul valorii care a dominat lucrãrile sesiunii a fost ilustrat
în cele mai felurite chipuri, rigoarea ºtiinþificã, înaltul profesionalism
reprezentând de departe numitorul comun. În comunicarea În alt
fel despre SUNETUL  dinlãuntrul NUMÃRULUI  dinlãuntrul
LITEREI... susþinutã de prof. univ. dr. Carmen Stoianov, decanul

Expresie a calitãþii învãþãmântului,
sintezã a spiritului creator
ABORDÃRI COMPARATIVE
Conceputã ca o activitate permanentã, programaticã, nu
conjuncturalã, cercetarea ºtiinþificã desfãºuratã de cadrele didactice
de la Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine, prin registrul
tematic pe care este structuratã, consolideazã an de an elementele de
continuitate, punând accent pe aprofundarea perspectivei
interdisciplinare a obiectivelor abordate.
De fapt, Sesiunea ºtiinþificã din acest an cu tema Abordãri
comparative în limbã ºi literaturã a avut semnificaþia unei adevãrate
premiere, cum aprecia prof. univ. dr. Domnica ªerban, decanul
facultãþii în deschiderea lucrãrilor, la care au participat ºi cadre
didactice de la Facultatea de Limba ºi Literatura Românã, de la
Facultatea de Muzicã, precum ºi de la alte instituþii de învãþãmânt
superior  Universitatea Bucureºti, Universitatea Ecologicã 
reprezentând relevante elemente de continuitate a problematicii
Sesiunii ºtiinþifice desfãºurate în anul 2002 sub genericul Identitate,
pluralism, comparaþie, dar ºi prin temele noi elaborate, precum ºi
ampla participare.
Privind retrospectiv rezultatele acestor preocupãri, prof. univ. dr.
Domnica ªerban a proiectat repere ale finalitãþii unor asemenea
demersuri, în perioada de la sesiunea precedentã multe cadre didactice
parcurgând noi trepte universitare, elaborând cãrþi de referinþã sau
obþinând titluri ºtiinþifice, altele fiind admise la doctorat.
Accentul pus pe conotaþiile interdisciplinare s-a regãsit pregnant
nu numai în întreaga desfãºurare a lucrãrilor, ci începând chiar cu
alegerea atât de inspiratã a temei  Abordãri comparative în limbã
ºi literaturã  un subiect preocupant pentru foarte mulþi cercetãtori,
indiferent de segmentul de activitate pe care-l reprezenta  a apreciat
prof. univ. dr. Elena Bãlan-Osiac, prorector al Universitãþii Spiru
Haret. O temã incitantã care a adus în Sala-amfiteatru nr. 300 a
Universitãþii Spiru Haret, din Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi
Culturii peste o sutã de cadre didactice  prestigioºi profesori
universitari, conferenþiari, lectori, asistenþi ºi preparatori, de cele mai
diferite specializãri, cu o configuraþie foarte largã  din istoria literaturii
române ºi din istoria universalã, cu salturi în timp ºi în spaþiu  de la
medievalã la contemporanã ºi, respectiv, în afara spaþiului european 
Arabia ºi America. În acest fel, au fost depãºite graniþele între sferele
activitãþii de cercetare, realizându-se astfel o comunicare între domenii
diferite ºi în interiorul lor, totul pus sub semnul abordãrii comparative.
Evident, toate studiile, toate demersurile de cercetare ºtiinþificã
fundamentalã au scopuri absolut aplicative, rezultatele lor
regãsindu-se în cursuri practice, în exerciþiile folosite la clasã,
contribuind la dezvoltarea competenþei de comunicare  a remarcat
prof. univ. dr. Elena Bãlan-Osiac.
Aceeaºi tentã de originalitate a avut-o ºi organizarea unui Atelierdezbatere pe tema Fundamentele teoretice ale instrumentelor de

Facultãþii de Muzicã ºi Ioana Stoianov s-au prezentat relaþiile între
arte  muzicã, picturã, literaturã, aºa cum transpar din lucrarea Una
carta a David Tudor, de compozitorul spaniol Xavier Darias  ascund
ºi o serie de semnificative simboluri ce se lasã descifrate
cercetãtorului dornic sã le lumineze sensurile.
Comunicãri de autenticã anvergurã intelectualã au susþinut prof.
univ. dr. George Lãzãrescu  ªcoala românã la Roma; prof. univ.
dr. Zamfira Eugenia Mihail  Unitatea normei limbii române scrise
în secolul al XIX-lea (este vorba despre limba românã de dincolo ºi
de dincoace de Prut), prof. univ. dr. Ion Toma  Rolul entopicelor în
cercetarea etimologicã a toponimelor, lect. univ. dr. Ioan Lazãr 
Cultul Maicii Domnului la români.
Comunicãrile susþinute au fost urmate de dezbateri incitante, de
comentarii  fireºti, necesare. S-au pus întrebãri, s-au oferit sugestii,
s-au realizat schimburi de experienþã, s-au lansat polemici pozitive,
construindu-se doritul dialog cu accente interdisciplinare efective,
nu doar declarate, ci demonstrate cu argumente indubitabile ºi printr-o
participare relevantã din sfere atât de diferite.

CONDUITA CERCETÃTORULUI
La Facultatea de Medicinã Veterinarã activitatea de cercetare
ºtiinþificã desfãºuratã de cadrele didactice ºi de studenþi reprezintã nu
numai o preocupare pentru a realiza obiectivele înscrise în programul
adoptat, ci un efort creator pentru ca în timpul studiilor ºi investigaþiilor,
contribuþia la elaborarea unor strategii, la stabilirea diagnosticului, în
ameliorarea tratamentelor sã poatã fi cuantificatã, evaluatã. Cu timpul,
o asemenea competiþie de înalt profesionalism a devenit pur ºi simplu o
normã de conduitã, semnificaþia ºi eficienþa ei fiind remarcatã edificator
cu prilejul Sesiunii ºtiinþifice de comunicãri a cadrelor didactice ºi
studenþilor, moment de vârf pentru activitatea desfãºuratã în domeniul
cercetãrii ºtiinþifice, organic structuratã pe exigenþele procesului de
învãþãmânt, asociatã pas cu pas cu nevoile realizãrii unor rezultate de
prestigiu, performante în ambele direcþii, cum a apreciat prof. univ. dr.
Toma Coman, decanul Facultãþii.
Viziunea pluridisciplinarã asupra tratãrii fiecãrei teme, una din
exigenþele imprimate în toate fibrele activitãþii de cercetare, realizatã în
munca în echipe, formate din cadre didactice cu profil diferit, din cadrul
Facultãþii de Medicinã Veterinarã, dar ºi din cercetãtori de la institute
de cercetare din acest domeniu, reprezintã un atu puternic în dobândirea
unor rezultate care sã semnifice prin ele însele calitatea demersului
ºtiinþific. În acest fel, fiecare comunicare a exprimat rodul participãrii
pe multiplele planuri a membrilor echipei respective implicate în
efectuarea cercetãrii temei abordate.
Miºcãtoare ºi pline de acel sens unic care conferã duratã ºi aureoleazã
tradiþia ºcolii româneºti de medicinã veterinarã au fost comunicãrile
care au prefaþat Sesiunea ºtiinþificã, aducând în actualitate implicarea a

peste 50 de personalitãþi în evoluþia medicinei veterinare în ultimii 150
de ani, prezentatã de prof. univ. dr. V.V. Popa ºi virtuþile marelui om de
ºtiinþã care a fost ªtefan Furtunã, comunicare susþinutã de prof. univ.
dr. H. Rãducãnescu.
Într-o asemenea atmosferã pregãtitã pânã în cele mai mici detalii,
sesiune ºtiinþificã nu putea sã nu se detaºeze prin gradul înalt de implicare
a cadrelor didactice în efectuarea unor studii fiziopatologice, privind
protecþia unor animale, elaborarea unor programe moderne de ameliorare
a raselor, a unor strategii aplicate în patogeneza bolilor autoimune, în
realizarea cercetãrilor referitoare la parametrii fizico-climatici ai unor
preparate din carne sau proprietãþi microbiologice la carnea de porc.
Aparent, cele 45 de comunicãri ºtiinþifice, susþinute în cadrul celor trei
secþiuni pe care au fost structurate lucrãrile sesiunii, nu aveau legãturi directe
cu temele atât de specioase abordate. În realitate însã, a existat un puternic
liant care a atestat faptul cã efortul de a transforma fiecare comunicare
într-o contribuþie efectivã la înfãptuirea programului de cercetare al facultãþii,
la aprofundarea cauzelor unor maladii, formularea unor observaþii clinice
ºi paraclinice, la prezentarea unor noi parametrii în stabilirea diagnosticului
ºi tratamentului în cazul unor afecþiuni, constituindu-se în dovezi concludente
ale unor asemenea preocupãri. O atare bazã de dezbatere a oferit, de pildã,
comunicarea intitulatã Bursa Fabricius, susþinutã de prof. univ. dr. Toma
Coman, care, în urma investigaþiilor efectuate, a constatat aspecte
embriologice ale formãrii foliculilor bursali, prezentând o opinie personalã
asupra structurii histologice.
Experimentul, efectuat direct pe loturi de câte 15 pui convenþionali
supuºi stresului înfometãrii, a pus în evidenþã modificãrile histologice
ale Bursei Fabricius, prezentate în comunicarea elaboratã de profesorii
V. Cãlin, Alina Muntean, T. Petruþ, D. Cucã, T. Coman ºi C.Vior,
ceea ce a întregit imaginea asupra primei comunicãri, confirmând
concluziile formulate.
Asumarea rãspunderii pentru fundamentarea ºi elaborarea unor
programe moderne de ameliorare a taurilor, a unor strategii implicate în
patogeneza bolilor autoimune, ambiþia de a obþine date noi privind aplicarea
biotehnologiilor recent realizate, folosirea markerilor genetici ºi fiziologici,
seleniul la animale  nutriþie ºi toxicitate - sunt câteva din punctele forte ale
activitãþii de cercetare, realizate ºi în comunicãrile ºtiinþifice susþinute care
s-au impus prin eficienþã ºi consistenþã.

DEBUT PROMIÞÃTOR
Implicarea studenþilor de la facultãþile de Management FinanciarContabil, Marketing ºi Comerþ Exterior ºi Finanþe ºi Bãnci în fascinanta
activitate de cercetare ºtiinþificã, care, aici, la Universitatea Spiru Haret a
dobândit dreptul la tradiþie, în înfãptuirea programelor proprii de cercetare
ale facultãþilor, a unor contracte încheiate cu instituþii sau cu firme de profil
a devenit o realitate care ºi-a dezvãluit eficienþa mai ales cu prilejul Sesiunii
de comunicãri ºtiinþifice. Aºa se ºi explicã faptul cã majoritatea temelor
abordate sunt de mare actualitate, oportunitatea implicãrii studenþilor în
descifrarea unor fenomene mai controversate sporind interesul ºi gradul lor
de angajare în acest proces care nu a constituit nici o clipã un scop în sine.
De aici, poate, ºi numãrul mare de comunicãri ºtiinþifice  75 
susþinute cu aplomb, curaj profesional, cu multã siguranþã de studenþii
facultãþilor economice în cadrul celor cinci secþiuni ale acestei sesiuni
 Economie generalã, Strategii de marketing, Metode contabile
moderne, Finanþe-bãnci  piaþa de capital, Analiza statisticomatematicã ºi informaticã de gestiune. Ca într-o veritabilã competiþie,
au fost aduse în atenþia dascãlilor, care le-au îndrumat paºii spre acest
domeniu încã de la alegerea temei pânã la opþiunea finalã, ºi a propriilor
colegi o bogãþie de informaþii, de observaþii pertinente cu privire la
subiectul abordat, concluzii pe care orice cercetãtor cu experienþã lear putea lua în calcul în evaluarea dimensiunilor fenomenului studiat,
a factorilor care contribuie la evoluþia sau involuþia acestora. La
întrebarea deloc retoricã: De ce modernizarea finanþãrii sistemului de
învãþãmânt universitar ºi preuniversitar este atât de anevoioasã,
studenta Elena Simona Popescu a adus o mulþime de argumente pentru
a demonstra cât de complex este acest proces în care sunt implicaþi
aproape 300.000 de salariaþi ºi peste 4 milioane de copii ºi tineri,
realizat din mers, fiind suportat ºi asimilat de zeci de mii de subiecþi,
în condiþiile în care 3,4% din produsul intern brut nu acoperã nici
mãcar un sfert din necesarul anual de fonduri. În legãturã cu
controversele vizând corelaþia dintre finanþarea învãþãmântului ºi
calitatea acestuia, autoarea acestei interesante comunicãri ºi-a construit
un punct de vedere propriu, convingãtor, dupã care finanþarea
suplimentarã nu adaugã în mod automat ºi întotdeauna aceeaºi creºtere
a calitãþii, ci felul în care sunt gestionate ºi cheltuite fondurile reprezintã
un factor de departe mai important decât suma totalã a banilor.
Imbatabile au fost argumentele prezentate în comunicarea susþinutã
cu competenþã de studentul Ionuþ-Cristian Cernãianu, pe tema
Formele, evoluþia ºi direcþiile investiþiilor strãine directe. Insuficienta
promovare pe plan internaþional a ofertei României în domeniul
investiþiilor directe, instabilitatea legislativã, încheierea unor contracte
sub presiunea timpului ºi, mai ales, constrângerile financiare au generat
apariþia unor stãri de expectativã a investitorilor strãini, obligaþi sã
parcurgã hãþiºul birocratic al obþinerii a peste 30 de documente. De-a
dreptul descurajant.
Urmãrind comunicãrile ºtiinþifice prezentate de studenþi, întrebãrile
pe care ºi le puneau, precum ºi rãspunsurile pe care le clãdeau pe propriile
investigaþii, se poate ajunge lesne la concluzia cã activitatea de cercetare
în care sunt implicaþi studenþii nu este ceva conjunctural, simplu exerciþiu
didactic, ci ea presupune, pe lângã un interes real ºi pasiune ºi eforturi
permanente, serioase, pentru a ajunge la rezultate comparabile cu cele
reieºite din studiile efectuate de un cercetãtor cu experienþã.
Un impuls care le-a motivat ºi mai mult intrarea în aceastã competiþie
a fost dat ºi de stimulentele acordate studenþilor care au susþinut cele mai
valoroase comunicãri: premii ºi menþiuni în cãrþi ºi cursuri universitare,
apãrute la Editura Fundaþiei România de Mâine, în valoare de peste 11
milioane lei. Pe locul I s-au situat, de pildã, Mihaela Nazãre, cu
comunicarea Inflaþia contemporanã  rãu necesar, sau un flagel ce trebuie
combãtut?, Elena Simona Popescu, cu Analiza finanþãrii sistemului
educativ de stat, Violeta Ivanciu, cu Impactul TVA asupra costurilor
diferiþilor agenþi economici, Ionuþ-Cristian Cernãianu, cu Formele,
evoluþia ºi direcþiile investiþiilor strãine directe.
În aplauzele profesorilor ºi colegilor, studenþii premiaþi au primit
fericiþi aceste însemne ale recunoaºterii efortului depus.

Adela DEAC

