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Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

La vremea
sãrbãtorilor de iarnã,

Sã privim spre viitor,
cu încredere, voinþã de mai bine
ºi bucurie în suflete.
Prof.univ.dr.
Aurelian BONDREA
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine
Rectorul Universitãþii Spiru Haret
Preºedintele Televiziunii România de Mâine

În numele Fundaþiei România de Mâine, al Universitãþii
Spiru Haret ºi al Televiziunii România de Mâine, cu prilejul
Crãciunului ºi al Anului Nou 2004, adresez studenþilor ºi
cadrelor didactice, cercetãtorilor, oamenilor de culturã,
întregului personal, telespectatorilor Televiziunii România de
Mâine ºi cititorilor revistei Opinia naþionalã, ai publicaþiilor
editate, tuturor românilor, calde ºi sincere felicitãri, precum
ºi alese urãri de sãnãtate, succese în activitatea profesionalã
ºi viaþa personalã, prosperitate ºi pace.

La mulþi ani !

NICOLAE
IORGA
Sã ne plecãm frunþile
în memoria acestui
român de geniu
Prof.univ.dr. Ioan SCURTU
S-au împlinit, recent, 63 de ani de la moartea lui N.Iorga,
iar mass-media româneascã a uitat sã-ºi aducã aminte de
acest moment tragic din istoria noastrã. De aceea, credem
necesar sã rememorãm pe scurt evenimente care au condus la
odiosul asasinat.
În ziua de 28 noiembrie 1940, Preºedinþia Consiliului de
Miniºtri a dat publicitãþii un scurt comunicat, în care se
menþiona: În seara zilei de 27 noiembrie a.c. profesorul
Nicolae Iorga a fost ridicat de cãtre necunoscuþi de la locuinþa
sa din Sinaia. Mãsurile grabnice luate în cursul nopþii de cãtre
autoritãþi pentru aflarea ºi eliberarea fostului prim-ministru
au rãmas fãrã rezultat. În dimineaþa zilei de 28 noiembrie a.c.
Legiunea de jandarmi Prahova a gãsit corpul neînsufleþit al
profesorului Nicolae Iorga în comuna Strejnic (jud.Prahova),
strãpuns de 6 gloanþe de revolver. Guvernul este în cãutarea
vinovaþilor, cãrora li se vor aplica sancþiuni, potrivit
prevederilor în vigoare.
În realitate, autorii nu erau necunoscuþi. În noaptea de 26/27
noiembrie fuseserã împuºcaþi în celulele închisorii Jilava un numãr

de 64 deþinuþi, între care un fost prim-ministru ºi alþi demnitari.
Fãptaºii erau desemnaþi chiar în comunicatul guvernului:
legionarii care lucrau la aceastã deshumare [a lui Corneliu
Z.Codreanu] au pãtruns în închisoare ºi au împuºcat pe unii dintre
deþinuþii politici aflaþi acolo. Deci legionarii...
Cu certitudine, asasinatele din 26-27 noiembrie 1940 au avut
un caracter politic, vizând lichidarea fizicã a celor care de-a lungul
anilor au adoptat o atitudine ostilã Germaniei hitleriste ºi Miºcãrii
Legionare. Nicolae Iorga s-a detaºat prin vehemenþa cu care a
criticat politica revanºardã a liderilor de la Berlin, precum ºi
activitatea Miºcãrii Legionare ºi, mai ales, a cãpitanului acesteia,
Corneliu Zelea Codreanu.
(Continuare în pag. 4)

Omagiul adus
de profesorii
ºi studenþii
Universitãþii
Spiru Haret
patriei noastre
ºi istoriei sale,
la marea
aniversare,
este exprimat
cu rigoare
ºtiinþificã
ºi vibraþie
spiritualã
în albumul
a cãrui copertã
o reproducem
alãturat
În curând, în librãrii

Ministerul Culturii
ºi Cultelor
ne informeazã
cã în anul 2004

ªtefan cel Mare
va fi comemorat
cu manifestãri
ºi acþiuni culturale
de o amploare
deosebitã.
Detalii în pagina 8

Puncte de vedere
Asumarea de cãtre statele aspirante la
aderare, între care ºi România, a marilor
proiecte ºi misiuni care vor defini
identitatea europeanã ºi euro-atlanticã a
secolului XXI, prin participarea la
proiectele Convenþiei europene ºi la noile
misiuni ale Alianþei Nord-Atlantice, nu
este conjuncturalã, ci este un rezultat al
istoriei ultimului deceniu. Aceastã asumare
a noului loc în istoria continentului nostru
este urmarea cristalizãrii unei mase critice
la încheierea tranziþiei post-comuniste în
Europa Centralã ºi de Est. Dupã un lung
ºir de cicluri întrerupte ale istoriei,
România, alãturi de celelalte þãri candidate
la aderare, se reîntoarce la marea familie
europeanã, la valorile care dau identitatea
ºi fibrã europeanã naþiunii române.
Contribuþia României la noile misiuni
ale Alianþei se distinge prin valoarea
adãugatã ºi are trei atribute esenþiale: o
puternicã dimensiune regionalã, o sinergie
cu eforturile de integrare în U.E. ºi un
rãspuns direct, convingãtor, la nivel global.
Ne-am consacrat deja locul ca aliaþi de
facto ºi acþionãm umãr la umãr, alãturi de
statele membre N.A.T.O., accelerând în
acelaºi timp pregãtirile de aderare.
Reformele militare au consistenþa ºi
rigoarea unui proiect solid ºi temeinic,
fiind menite sã dezvolte o forþã flexibilã
ºi uºor de manevrat, perfect integrabilã în
noile misiuni N.A.T.O.
La nivel conceptual, putem influenþa
forma viitorului Europei prin viziunea
istoricã ºi a tradiþiilor noastre, prin educaþia
ºi deschiderea noastrã, prin armonia
noastrã inter-etnicã, prin experienþa unei
democraþii câºtigate cu greu într-un timp
uimitor de scurt. Sã nu uitãm cã, in ultimii
10-15 ani, cetãþenii noºtri au fãcut un efort
imens pentru a parcurge traseul reformelor
succesive. De la logica marxist-leninistã
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la cultura de tranziþie. Apoi, la cultura de
economie de piaþã ºi funcþionarea statului
democratic. Apoi, racordarea la ritmul
pregãtirilor de aderare. Desprinderea de
vechea mentalitate a vizat, în tot acest timp,
logica Uniunii Europene ºi chiar cultura unei
viitoare Europe Unite. Aceastã adaptare
continuã ne-a întãrit în hotãrârea noastrã de
a reuºi accesul definitiv în sistemul
instituþional european ºi euro-atlantic.
De prea multe ori, în ultimii ani,
ne-am raportat cu detaºare faþã de Estul
continentului nostru, gândindu-ne cã
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Estului cãtre Uniunea Europeanã. De aici,
o imensã responsabilitate, nu numai faþã
de Vestul Europei, dar ºi o imensã
responsabilitate faþã de viitorul partenerilor
estici ai Uniunii Europene.
Toate aceste atuuri ºi considerente
politice ºi strategice constituie mesaje pe
care diplomaþia publicã româneascã
trebuie sã le comunice lumii cu
responsabilitate,
creativitate
ºi
profesionalism.
Nu foarte multã lume poate defini
esenþa diplomaþiei publice româneºti, care

Diplomaþia publicã
ºi comunicarea
Conf.univ.dr. Simona MICULESCU,
decanul Facultãþii de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
aceasta ne va consolida identitatea
apartenenþei noastre vestice. Dar evoluþiile
din ultimele luni ne-au arãtat cât de
importantã este nu atât stabilirea
referenþialului geografic al raportãrii
noastre la Vest sau la Est, ci, mai degrabã,
cã putem avea un rol, ca þarã de conectare
a Estului faþã de Vest. Edificarea Europei
Unite va însemna nu atât geografie, cât
valori comune ºi pragmatism. România va
marca, într-un viitor apropiat, o parte din
graniþa de est a Uniunii Europene, pânã la
care valorile europene ºi euro-atlantice dau
sens ºi substanþã funcþionãrii instituþiilor
democraþiei ºi economiei de piaþã.
Dar tot aºa trebuie sã recunoaºtem cu
pragmatism cã România va reprezenta
poarta de acces a intereselor economice ale

constã în comunicarea intereselor ºi a
idealurilor României cãtre publicul din
strãinãtate, deci dincolo de guverne.
Unii se tot întreabã: De ce avem nevoie
stringentã de diplomaþie publicã? Cel mai
important motiv mi se pare a fi faptul, din
ce în ce mai evident, cã influenþa opiniei
publice asupra factorilor de decizie este în
creºtere permanentã ºi sistematicã în
întreaga lume. Cetãþenii din þãrile
democratice au învãþat sã exercite, în tot mai
variate feluri, presiuni asupra guvernelor lor.
Pe de altã parte, tot mai multe þãri sunt în
curs de democratizare, deci vor deveni
subiecte ale puterii opiniei lor publice.
Aceastã tendinþã nu are ºanse sã se
diminueze, ci, dimpotrivã, se va
intensifica. Chiar ºi societãþile cele mai

închise acordã mai multã atenþie opiniei
publice decât altã datã. Pe mãsurã ce
influenþa opiniei publice creºte, diplomaþia
publicã trebuie sã gãseascã modalitãþi de
a se consolida.
O datã cu creºterea importanþei opiniei
publice, proporþia deciziilor luate de
guverne în spatele uºilor închise a început
sã scadã. Din ce în ce mai mulþi lideri
folosesc mass-media (în loc de telegramele
secrete tradiþionale), pentru a se adresa altor
lideri sau altor publicuri din lume  C.N.N.
fiind canalul de comunicare consacrat în
acest sens.
În mod similar, cetãþenii uzeazã de
demonstraþii publice (de ex., în faþa unor
ambasade) pentru a-ºi exprima puncte de
vedere, adresate direct sau via mass-media,
unor guverne strãine. Liderii mondiali au
început sã ocoleascã circuitele închise ale
diplomaþiei tradiþionale, pentru a vorbi direct
la telefon, cum o fac, de exemplu, preºedintele
american George Bush ºi premierul britanic
Tony Blair, în mod obiºnuit.
Pe de altã parte, diplomaþia suportã, în
prezent, transformãri la fel de profunde ca
ºi cele care au consacrat-o, ca ºi arta ºi
ºtiinþa în secolul al XVI-lea. Dintr-o serie
de
motive,
inclusiv
revoluþia
telecomunicaþiilor, luarea de decizii de
politicã externã (ºi în alte domenii) începe
sã se deplaseze dinspre guvern înspre
societate. Afacerile externe nu mai aparþin
în exclusivitate câtorva elite, ci ele implicã,
din ce în ce mai mult, activitatea la nivel
regional, naþional, cea a organizaþiilor
neguvernamentale, a comunitãþilor
oamenilor de afaceri ºi a altor factori.
Analiºtii politici pronosticheazã un
adevãrat cutremur emoþional, cultural ºi
politic ca rezultat al acestor schimbãri.
(Continuare în pag. 2)
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Informare  formare
o relaþie profund marcatã
de modernitate
Prof.univ.dr. Ioan ªERDEAN
Într-un articol precedent pe aceeaºi
temã (revista Opinia naþionalã, nr. 359) am
tratat, în douã capitole, raportul dintre
informare ºi formare sau dintre instrucþie
ºi educaþie, precum ºi unitatea organicã
dintre aceste concepte. Astãzi, din aceeaºi
perspectivã, ne vom referi la procesul
transformãrii informaþiei morale în acte de
conduitã corespunzãtoare.
Pentru a-ºi putea exercita funcþionalitatea
lor acþional-practicã în plan psihologic,
informaþiile morale trebuie sã fie trãite
afectiv, sã devinã, în cele din urmã,
convingeri. În aceste condiþii apare, cu totul
fireascã, întrebarea: cum se transformã
informaþiile în convingeri? Convingerile nu
sunt simple reprezentãri ºi noþiuni referitoare
la cerinþele morale. Ele sunt idei care au pus
stãpânire pe sentimentele ºi voinþa
individului, devenind pentru el adevãrate
principii de acþiune, instrumente pedagogice
de lucru. Temeiul acestor instrumente nu
constã doar în a-i pune pe cei ce învaþã sã-ºi
însuºeascã maxime, reguli, precepte morale,
în speranþa cã, în cele din urmã, acþionând
din convingere vor învãþa cu mai multã
sârguinþã, se vor comporta disciplinat
º.a.m.d. Convingerile exprimã acceptare,
aderare totalã, participare efectivã la
învãþarea unor valori sociale. Relaþia dintre
cunoºtinþe, convingeri, comportament poate
fi redatã prin formula: prin cunoºtinþe la
convingeri ºi la comportament, iar apoi,
invers: comportament  convingeri 
cunoºtinþe. Cunoºtinþele generatoare de trãiri
emoþionale (de sentimente) se contopesc în
convingeri care, întãrite apoi prin
comportament, deschid calea spre un nou
ciclu al acestui proces, la indici calitativi
superiori. În procesul repetãrii, al exersãrii
actelor morale, comportamentul întãreºte
convingerile, ajungându-se la o nouã
semnificaþie valoricã ºi afectivã a normelor
morale. Prin urmare, relaþia dintre cunoºtinþe,
convingeri ºi comportament este reversibilã.
În întregul proces de formare a
comportamentului moral-civic, un rol cu totul
de excepþie îl au sentimentele, mai ales
atunci când acestea devin însuºiri stabile ale
personalitãþii. Dupã opinia noastrã, în
condiþiile în care asistãm la o acumulare a
informaþiilor într-un ritm fãrã precedent de
accelerat, problemele integrãrii acestora în
conþinutul învãþãmântului ºi cele cu privire
la gãsirea ºi folosirea celor mai adecvate
strategii didactice de transmitere ºi receptare
a lor de cãtre cei ce învaþã au devenit atât de
acute încât preocuparea pentru valorificarea
potenþialului educativ (formativ) al
cunoºtinþelor este lãsatã pe un loc cu totul
secundar. În multe cazuri, aceastã preocupare
lipseºte cu desãvârºire (cu toate cã, de fapt,
e sublimã!). Uneori acest lucru se petrece
aproape cu bunã ºtiinþã, considerându-se cã
problemele muncii educative se rezolvã doar
prin fel de fel de activitãþi extradidactice. Se
pierde din vedere un adevãr la care ne-am
mai referit: educaþia (formarea) se realizeazã,
în primul rând, prin instrucþie (prin
informare). Pe de altã parte, grija unilateralã
doar pentru respectarea informaþiilor, fie ele
ºi de ordin moral, duce de cele mai multe ori
la neglijarea, aproape totalã, a cultivãrii
sentimentelor, generatoare de convingeri,
adevãratul temei al conduitei morale. Din

(Continuare din pag. 1)
În paralel cu evoluþia procesului luãrii
deciziilor se desfãºoarã ºi cea a revoluþiei
tehnologice - mai ales tehnologia informaþiei -,
precum ºi a efectului acesteia asupra ordinii
sociale. Mi se pare deosebit de relevant, în
acest sens, modul în care progresele
tehnologiei informaþiei au afectat, de-a lungul
anilor, în S.U.A.  lidera incontestabilã a
revoluþiei telecomunicaþiilor , reacþiile
oficiale ºi umane faþã de diverse rãzboaie:
alãturi de alte mijloace, S.U.A. a aflat ºi învãþat
despre rãzboiul civil de acum 130 de ani prin
fotografii, despre primul rãzboi mondial, prin
filme documentare, despre cel de-al doilea
rãzboi mondial, prin buletine de ºtiri
radiofonice, despre rãzboiul din Vietnam, prin
intermediul televiziunii, despre evenimentele
din Piaþa Tien an men, prin fax, despre
evoluþiile din fosta Iugoslavie, prin e-mail, iar
atentatul sângeros de la 11 septembrie 2001 a
putut fi urmãrit live pe World Wide Web.
Cu fiecare avans al tehnologiei, oferta
informaþionalã a devenit din ce în ce mai
consistentã, publicul interesat a devenit mai
larg, iar opinia publicã s-a raliat mai rapid ºi
mai puternic în întreaga lume.
Diplomaþia publicã cuprinde în
nemãrginirea ei multe elemente importante
 determinarea unor schimbãri de atitudine,
reunirea ºi reconcilierea unor persoane cu
puncte de vedere diferite, convingerea
publicului strãin de validitatea ºi soliditatea
politicilor noastre ºi, în general, crearea unei
percepþii pozitive ºi a unei mai bune înþelegeri
a civilizaþiei noastre de cãtre naþiunile de pe
alte meridiane. Dupã cum spunea analistul
american David Newsom, În lumea de azi,
relaþia între politica externã ºi ceea ce se
declarã în mod public este inseparabilã.
Realizarea proiectului unor declaraþii de presã
poate reprezenta cea mai importantã decizie
politicã a zilei în stabilirea prioritãþilor ºi în
determinarea cursului acþiunii.
Ca sã privim lucrurile dintr-o perspectivã
concretã, sã contemplãm ceea ce ar trebui sã
întreprindã þara noastrã pentru a-ºi spori
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aceastã cauzã, conþinuturi de informaþii cu
mari resurse afective ºi, în cele din urmã,
comportamentale rãmân total nevalorificate.
Mulþi indivizi, tineri, mai puþin tineri, chiar
vârstnici trec, fãrã sã simtã nimic, pe lângã
realitãþi ale vieþii sociale, ale naturii, ale
gândirii umane, fãrã sã trãiascã emoþii,
sentimente de dragoste, de admiraþie, de
stimã ºi respect faþã de ceea ce este frumos,
mãreþ, nobil, sublim, încântãtor. Pe alocuri,
parcã a dispãrut din vocabularul uzual
asemenea expresii; mulþi indivizi, de toate
vârstele, trec fãrã sã-ºi exteriorizeze, fie ºi
într-o manierã simplã, o trãire afectivã, o
emoþie, un sentiment de bucurie, de
satisfacþie, de mulþumire faþã de obiecte de
mare preþ, uneori cu valoare de simbol, faþã
de acte vãzute sau auzite, cu profunde
rezonanþe. Se creeazã câteodatã impresia cã
unele persoane sunt strãine de existenþa
acestei dimensiuni inestimabile a educaþiei.
Mai ales cã sentimentele sunt de o mare
diversitate, din punctul de vedere al surselor
care le genereazã. Cãci ele, sentimentele, nu
se limiteazã la ceea ce oferã domeniul
moralei. Existã sentimente din aria educaþiei
intelectuale (satisfacþia, bucuria manifestatã
pentru orice achiziþie la care este angajat
intelectul uman). Existã sentimente estetice,

Un demers
în sfera instruirii
ºi a educaþiei
cãci, vorba unui mare filosof al antichitãþii
(Confucius), toate lucrurile au frumuseþea
lor, dar nu oricine o vede. Or, frumosul
existã pretutindeni, începând cu frumosul din
Univers, din sistemul nostru solar: frumosul
cerului înstelat, cu lunã plinã, frumosul
rãsãritului sau apusului de soare, continuând
cu frumosul din natura terestrã, a cãrei
exuberanþã ºi mãreþie încântã nu doar
simþurile celui care îl percep direct, ci ºi, mai
ales, latura afectivã a existenþei umane.
Dintotodeauna omul, pe lângã valoarea de
întrebuinþare pe care a dat-o bunurilor pe care
le-a creat, a sporit valoarea acestora ºi prin
dimensiunea frumosului.
Faþã de aceastã imensã bogãþie de surse
generatoare de sentimente se poate pune
întrebarea al cãrei rãspuns e, din capul locului,
afirmativ: oare chiar nu sunt în stare toate
persoanele, indiferent de vârstã, sã fie în stare
a trãi sentimente dintre cele mai diverse, din
toate sursele pe care le oferã realitatea supusã
procesului cunoaºterii? ªi atunci ...?
Cultivarea sentimentelor, indiferent de
sursa care le genereazã, este o problemã nu
doar de conþinut, ci ºi de ordin metodologic.
Cãci, dupã aprecierea noastrã, chiar dacã nu
poate fi vorba de metode ºi soluþii specifice
pentru formarea ºi cultivarea sentimentelor,
chiar dacã se folosesc aceleaºi tehnici
didactice, se impune o precizare: procesul
formãrii sentimentelor este deosebit de cel
al formãrii noþiunilor ºtiinþifice, cum de altfel
sunt diferite ºi din punctul de vedere al

vizibilitatea în þãrile membre ale U.E. unde
opinia publicã are un rol covârºitor.
Pornim, în acest demers, de la premisa cã
România, ca ºi celelalte state candidate la
Uniunea Europeanã, trebuie sã îºi dezvolte
permanent o strategie comunicaþionalã, pentru
a fi cunoscutã ºi acceptatã de cãtre cetãþenii
statelor membre. În condiþiile lipsei de interes
a cetãþenilor europeni faþã de extindere,
realizarea unei strategii de comunicare a
României cu adresabilitate directã cãtre
membrii U.E. devine stringentã. O asemenea
strategie ar trebui sã se structureze, conform
specialiºtilor din Ministerul Integrãrii
Europene, pe douã direcþii:
 una generalã, cu scopul de a atrage
atenþia tuturor cetãþenilor din Uniune asupra
României;
 a doua, mai specificã, orientatã spre
grupuri de state membre, în funcþie de
dorinþele ºi sensibilitãþile cetãþenilor acestora.
Accentul ar trebui sã cadã pe îndeplinirea
criteriilor politice, pe faptul cã România nu
se constituie într-un pol de instabilitate
pentru restul Europei.
Din punct de vedere al criteriilor
economice, România trebuie sã punã accent
pe creºterea economicã înregistratã în ultima
perioadã ºi pe faptul cã poate fi un mare
potenþial de dezvoltare ºi pentru piaþa unicã
europeanã.
Principala problemã pe care trebuie sã o
rezolve România este, însã, cea a imaginii sale
în rândul cetãþenilor U.E. Luând ca reper unul
din cele mai recente Eurobarometre, þara
noastrã nu este cunoscutã, în general, ca
figurând printre statele candidate, populaþia
U.E. nominalizând, de obicei, printre þãrile
aflate în discuþia privind extinderea, Norvegia,
Elveþia, Albania, Bulgaria, sau chiar Maroc,
dar nu se spune nimic despre România.
Probabil, situaþia României este unicã, din acest
punct de vedere, þinând seama de adevãrul cã
toate celelalte state candidate sunt menþionate.
În cadrul diverselor sondaje efectuate
recent, dar mai ales în cazul Eurobarometrului,
s-a observat cã þãrile candidate sunt cunoscute
ºi datoritã potenþialului lor turistic (Malta,
Cipru, Turcia etc.), iar atitudinea faþã de

definirii lor. Astfel, dacã o noþiune, indiferent
de domeniul din care este extrasã, se învaþã
pe baza unei scheme metodice adecvate,
sentimentele nu se cultivã, nu se dezvoltã prin
învãþare propriu-zisã. Sentimentele, de
fapt, nu se învaþã, ele se trãiesc. Trãirea unui
sentiment se realizeazã, se asigurã prin
crearea unei ambianþe specifice, bazatã pe
anumite informaþii care au în conþinutul lor
resurse educative (formative) ºi care au
menirea de a genera, de a dezvolta sentimente
corespunzãtoare respectivei secvenþe de
conþinut.
Dacã o noþiune, o definiþie, în general un
concept pot fi repetate, dacã pentru
cunoaºterea lor cei ce învaþã, fie cã primesc
ca temã, fie din proprie iniþiativã, recurg la
memorare prin repetiþie (fireºte, pe baza
înþelegerii sensului, a ceea ce se repetã),
sentimentele nu se repetã, nu se reproduc în
aceeaºi manierã. Ele nu sunt declanºate la
comandã, la cerere. Ar fi de-a dreptul aberant
ca, spre exemplu, elevii, studenþii, toþi cei ce
învaþã sã primeascã, drept temã, sã trãiascã
un sentiment. Sentimentele nu se învaþã,
ele se trãiesc (scuzaþi reluarea). Procesul
reproducerii unui sentiment este foarte
complex. Retrãirea unor emoþii, a unor
sentimente presupune recrearea unor situaþii
similare cu altele, care au generat acel sentiment ºi care a mai generat trãiri identice.
Sentimentele au, prin excelenþã, un
caracter efectiv, ele sunt orientate concret spre
persoane, fapte, evenimente, locuri, obiecte
etc.; nu se schimbã de la o zi la alta, decât
dacã, eventual, s-a schimbat sursa care le-a
provocat. De aceea sentimentele nu pot fi
stãpânite aºa uºor. Dacã în formele organizate
ale activitãþii de învãþãmânt, indiferent de
nivelul acestora, se pot formula anumite
cerinþe pentru cei care învaþã, în scopul
realizãrii unor sarcini didactice, de învãþare,
sentimentele nu pot fi declanºate la
comandã. Ceea ce înseamnã cã formarea ºi
cultivarea lor þine atât de conþinutul
informaþiilor, care încorporeazã în ele valori
formative (educative), cât ºi de modul în care
acestea sunt dezvãluite celor ce învaþã, de cãtre
profesor sau prin efortul lor propriu, atât sub
raportul înþelegerii lor intrinsece, cât ºi al
sentimentelor pe care le pot genera. Cãci, aºa
cum se ºtie, nu pot fi separate ºi utilizate ca
atare, tehnici didactice care sã vizeze, pe de o
parte, înþelegerea unor noþiuni ºtiinþifice, iar
pe de altã parte, cultivarea unor sentimente.
Problema care se pune în faþa formatorului,
indiferent de nivelul de vârstã al celor ce
învaþã, este aceea de a selecta ºi folosi
asemenea tehnici ºi strategii didactice, încât
sã se poatã asigura, într-o unitate perfectã,
ambele þinte amintite mai sus, ale unui proces
care este unic: procesul de învãþãmânt.

Un ideal al ºcolii muzicale româneºti
Prof.univ.dr. H.C. Victor GIULEANU
Prof.univ.dr. Carmen STOIANOV,
decanul Facultãþii de Muzicã
Existã, între gândurile încredinþate de
Lucian Blaga hârtiei ºi, prin ea, nouã,
contemporanilor sãi din alte timpuri, o amintire
încãrcatã de emoþie: cea a zilei în care viitorul
filosof a participat, alãturi de familia sa, la
mãreþul act al Unirii. Scria Lucian Blaga:
Seara, în timp ce ne întorceam, cu aceeaºi
trãsurã, la Sebeº, atât eu, cât ºi fratele meu ne
simþeam purtaþi de conºtiinþa cã «pusesem
temeiurile unui alt Timp», cu toate cã n-am
fãcut decât sã «participãm», tãcuþi ºi
insignifianþi, la un act ce se realiza prin puterea
destinului. Faptul de la rãscrucea zilei, cu tãria
ºi atmosfera sa, ne comunica o conºtiinþã
istoricã. Fãrã îndoialã, gânduri ca ale sale au
însoþit pe mulþi din cei ce au participat la marile
evenimente istorice din care, peste veacuri,
printr-un neasemuit efort de neuitat a
rãdãcinilor noastre ºi de glorificare a unitãþii
de limbã, de culturã ºi de neam, s-a reunit
aceastã glie.
Nu mai puþin, compozitorii au ºtiut sã dea
mãsurã Cânturilor Unirii, fãcând din ele
martore peste timp ale aceluiaºi timp de
conºtiinþã istoricã la care se referea Lucian
Blaga. Existã, între partiturile create de
compozitorii noºtri, o importantã serie de
lucrãri în care se oglindeºte percepþia
evenimentului fãrã seamãn de la 1918 într-o
formã muzicalã pertinentã. Conjugatã cu seria
de evenimente ce a preludiat-o  respectiv acel
1848 prezent în toate provinciile locuite de
suflare româneascã, apoi actul Unirii de la
1859, cucerirea Independenþei de Stat  lupta
pentru reîntregirea neamului consfinþitã prin
actul Marii Uniri apare oglindã într-o salbã de
piese muzicale ce dau mãsura reflectãrii  în
conºtiinþa muzicienilor  a evenimentelor
istorice fundamentale care au fãptuit  la
propriu  dreptatea la scarã istoricã.
Se poate reconstitui astfel rolul pe care
evenimente de acest gen l-au jucat pe scena
istoriei ºi în conºtiinþa creatorilor de muzicã,
sensibili seismografi, dornici sã transpunã în
sonor vibraþia patrioticã resimþitã la nivelul
frãmântãrilor de conºtiinþã ºi al participãrii
directe la eveniment, de la proiectarea acestuia,
la realizarea lui fapticã sau cântarea ºi
glorificarea împlinirii.
Modalitatea nu este singularã, ci se alãturã
exemplelor de notorietate, atât în plan naþional,
cât ºi internaþional, într-o Europã zguduitã de
bãtãlii sau confruntãri, redate muzical de pana
maeºtrilor, fie cã aceºtia se numeau Jannequin
(cu Bãtãlia de la Marignan), Beethoven (cu
impozanta sa Eroica), Ceaikovski (Uvertura
1812) sau frescele muzicale ale celei de-a doua
conflagraþii mondiale.
Evident, creaþia muzicalã româneascã le-a
stat alãturi, cu raportare directã la evenimentele
trãite de neamul nostru în vicisitudinile istoriei,
de la nivelul creãrii rapsozilor populari, în acele
legendare figuri ce dau viaþã baladelor noastre,
dar ºi la cel al creatorilor care au simþit nevoia

sã se raporteze la marile prefaceri ce au
frãmântat conºtiinþa neamului, în aspiraþiile
sale de libertate ºi afirmare deplinã.
Asemenea lucrãri au punctat ºi magistrala
evenimentelor istorice prin care s-a evidenþiat
rolul culturii muzicale de preludiere a actului
istoric în sine, de pregãtire a conºtiinþelor, de
unire a lor în ideea comunitãþii în simþuri, prin
personalizarea imaginilor muzicale ce redau
faptul istoric; pornind de la exemplul
folclorului  expresie durabilã a unitãþii de
limbã muzicalã la nivelul provinciilor
româneºti, despãrþite artificial secole la rând,
accentele noilor cântece în expresia lor coralã,
vocalã ºi chiar instrumentalã se constituie într-o
impresionantã frescã din care desprindem
conotaþii ºi culori nebãnuite: între acestea, se
cer menþionate nu doar lucrãrile ce devin
cortinã a evenimentului sau susþin
legitimitatea abordãrii lui fie ºi pe calea
armelor, ci, mai cu seamã, lucrãrile ce îi cântã
împlinirea sau îi omagiazã amintirea. Cu alte
cuvinte, ne propunem sã facem o radiografie
(nu completã!) din triplã perspectivare: 1 
preludierea evenimentului de la 1 Decembrie
1918 din Câmpia Libertãþii; 2  actul istoric în
sine cu reflectarea sa muzicalã în conºtiinþa
compozitorilor contemporani lui ºi 3 
rememberul peste arcul de timp pe care îl
conferã perspectiva istoricã, nevoia
compozitorilor contemporani nouã de a aminti
generaþiilor ce au succedat actului Unirii,
reverberaþiile în timp ale mãreþului arc de
triumf muzical. Muzica se aflã, aºadar, într-o
situaþie privilegiatã ºi specialã.
Un loc aparte îl ocupã, în preocupãrile
compozitorilor noºtri, reînvierea unei veritabile
galerii de portrete, axate pe personalitãþile
nepereche ale miezului de veac: Nicolae
Bãlcescu, Avram Iancu, la care se adaugã figura
lui Tudor din Vladimiri, a domnului primei Uniri
 Mihai Viteazul  ºi chiar glorioasa amintire a
marelui ªtefan, menitã sã îmbãrbãteze
conºtiinþele. Lor le sunt dedicate înaripate pagini
de hronic muzical, lor ºi destinului lor istoric
surprins în ecouri muzicale.
Nu mai puþin, trebuie reamintit efortul
compozitorilor noºtri de a pãstra vie, în oraºele
din interiorul brâului carpatic, amintirea faptelor
de glorie ale românilor din regat; avem în
vedere, cu precãdere, un întreg repertoriu de
cântãri, pentru Seminarul pedagogic din Sibiu,
datorat lui Timotei Popovici, repertoriu din care
nu lipseau cântecele pe versurile marilor noºtri
poeþi Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri sau
ªtefan Octavian Iosif, alãturi de versul popular:
Cântecul gintei latine, Mama lui ªtefan cel
Mare, Ultima Noapte a lui Mihai Viteazul ºi
atâtea altele.
Anunþatã parcã, de geneza ºcolii muzicale
naþionale româneºti, Unirea de la 1918
confirmã principiile estetice originale, a cãror
esenþã poate fi regãsitã doar în vigoarea
melosului nostru popular. De fapt, înfãptuirea

Marii Uniri nu mai era  de mult  doar o
nãzuinþã; cu mai bine de jumãtate de secol
înainte, se reconfirmase în fapt gândul de
veacuri al celor de dincoace ºi de dincolo de
Milcov, momentul în sine, prin creaþiile de mare
rãsunet, adoptate de românii de pretutindeni ce
luau astfel act de existenþa unui tandem creator:
poetul Vasile Alecsandri ºi compozitorul
Alexandru Flechtenmacher.
La distanþã de mai bine de jumãtate de veac,
visul desãvârºirii unitãþii naþionale a României,
dã mãsurã unor lucrãri corale, definitorii pentru
cultura noastrã. Avem în vedere seria
Rãsunet -elor lui Ion Vidu, Imnul Unirii de
Timotei Popovici sau cel semnat de Sabin
Drãgoi, Sus, inima, români de Nicolae Oancea,
ca ºi seria de imnuri dedicate noului profil de
þarã, România unitã.
Vibrante, acordurile maiestuoase ale unui
fond de cântãri ce aduc omagiu acelor înaintaºi
ce au fãptuit actul istoric al Unirii stau mãrturie
pentru nevoia de a resimþi mereu ºi mereu,
aceeaºi conºtiinþã istoricã de care vorbea
Lucian Blaga; astfel, au intrat deja în repertoriul
curent, lucrãri ca Visul României de Constantin
Arvinte, Cântec pentru Marea Unire de
Gheorghe Bazavan, Flacãra Unirii de
Laurenþiu Profeta, Alba Iulia de Emil Lerescu,
La zi de sãrbãtoare a Unirii de Florin Comiºel,
Fãuritorilor Unirii de Theodor Bratu.
Numitorul comun al tuturor acestor creaþii îl
constituie melodica avântatã, caracterul
mobilizator, conþinutul când evocator, când
bãrbãtesc, dinamic, plin de robusteþe.
În sfera vocal-instrumentalã, cantata de
camerã Imnele Transilvaniei, dãltuitã în sonor
cu migala artizanului ce nu ocoleºte nici
sugestia folcloricã, nici sonul madrigalesc de
Tudor Ciortea pe trei poeme semnate de Ioan
Alexandru este structuratã tripartit, articulaþiile
sale fiind veritabile efigii ale Marii Uniri:
Patria, Origine ºi Imnul Alba Iuliei. Aceeaºi
eleganþã, dublatã de laconismul aproape
simbolic al expresiei muzicale încifrate în
motivica lor, poartã ºi lucrãri ca oratoriul
Cantus Transylvaniae (modelat pe fragmente
din celebrul text latin de la 1791 din Supplex
libellus valachorum) de Cornel Þãranu,
Simfonia a II-a, cu subtitlul Memorandum de
Vasile Herman, Clopotele Alba Iuliei de
Nicolae Beloiu, al cãrei subtitlu este un
veritabil poem adus neamului  Dangãt ºi
cânturi pentru jertfe ºi împliniri. Alte creaþii,
ca Simfonia XIX de Wilhelm Berger, Concertul
pentru fagot ºi orchestrã de Liviu Dãnceanu
sau opera Noaptea cea mai lungã de Doru
Popovici, sunt ºi ele dedicate aceluiaºi mãreþ
eveniment, reflectând ecoul pe care Marea
Unire l-a avut ºi îl are în inima, rotundã ca þara
împlinitã prin Unire, nu doar în cuget ºi
simþiri, ci ºi în creaþia de preaplinã simþire a
compozitorilor noºtri, care înþeleg sã cinsteascã
în acest mod idealul ºcolii naþionale româneºti,
prin opere de eternã dãinuire.
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aderarea acestora este pozitivã (Turcia, în
unele cazuri, întâmpinã rezerve). În aceste
condiþii, România ºi-ar putea proiecta
strategia de comunicare ºi spre o mai
accentuatã popularizare a turismului
românesc, care are un imens potenþial.
Un alt punct asupra cãruia România
trebuie sã insiste este îndeplinirea criteriilor
politice, având în vedere cã majoritatea
cetãþenilor U.E. sunt extrem de sensibili la
acest capitol (germanii, francezii, olandezii,
grecii, danezii, suedezii, finlandezii,
belgienii, austriecii, portughezii, italienii pun
pe primul loc, cu peste 70 de procente,
îndeplinirea acestor criterii).

politice (de ex., adoptarea legii împotriva
discriminãrii, singura de acest gen adoptatã
de þãrile din Europa de Est).
Eurobarometrul demonstreazã, de
asemenea, cã, pentru majoritatea cetãþenilor
Uniunii Europene, criteriile economice nu
constituie cel mai important subiect. Cu toate
acestea, campania de comunicare trebuie sã
þinã cont în mod specific de segmentele
opiniei publice pentru care acest lucru este
important (germanii, suedezii, spaniolii,
portughezii), cu accent pe creºterea
economicã din ultima perioadã, pe facilitãþile
acordate investitorilor prin Legea

Diplomaþia publicã
ºi comunicarea
Strategia comunicaþionalã se poate
structura, aºadar, pe urmãtoarele coordonate:
 respectarea drepturilor omului;
 instaurarea valorilor democratice;
 respectarea drepturilor minoritãþilor
(mai ales în cazul Suediei, Finlandei, Italiei
sau Spaniei, unde problematica minoritãþilor
a fost rezolvatã satisfãcãtor, cu drepturi
destul de largi acordate acestora);
 drepturile acordate minoritãþii rrome
(discriminarea pozitivã în domeniul
educaþiei, condiþiile pentru pãstrarea
identitãþii culturale etc.);
 progresele înregistrate în îmbunãtãþirea
condiþiei copiilor instituþionalizaþi (având în
vedere sensibilitatea europenilor faþã de acest
subiect);
 protecþia animalelor (campania privind
câinii vagabonzi, care poate mobiliza vedete
sau personalitãþi europene ºi care poate
atrage atenþia în mod pozitiv asupra
României);
 progresele legislative înregistrate de
actualul Guvern în domeniul drepturilor

Investiþiilor Directe ºi pe posibilitatea de
creare a unui mediu economic perfect
integrabil în Uniunea Europeanã.
Cetãþenii europeni sunt foarte preocupaþi
de migraþia forþei de muncã din þãrile
candidate, care, în momentul aderãrii, pot
ocupa locurile de muncã ale cetãþenilor din
statele membre, ducând la o creºtere a
ºomajului. Mai ales opinia publicã din Franþa,
Danemarca, Germania, Suedia, Finlanda,
Belgia, Austria, Portugalia ºi Italia este
îngrijoratã de acest fenomen. Temerile privind
acest subiect trebuie îndepãrtate mai ales prin
accentuarea ideilor cuprinse în cadrul unor
studii realizate de specialiºti din Austria,
Germania, care demonstreazã cã migraþia
forþei de muncã nu va fi un fenomen
îngrijorãtor ºi nu va afecta populaþia actualelor
state membre. Pe aceastã temã se pot organiza
seminarii, conferinþe, întâlniri directe cu
cetãþenii statelor U.E., provocarea unor
dialoguri între toate nivelurile sociale care sã
determine un curent favorabil extinderii.

O altã temere a cetãþenilor europeni este
legatã de faptul cã extinderea va duce la
creºterea criminalitãþii organizate ºi a traficului
de droguri (englezii, grecii, danezii, germanii,
suedezii, finlandezii ºi luxemburghezii sunt
preocupaþi în proporþie de peste 50 % de acest
subiect, care reprezintã unul dintre motivele de
îngrijorare ºi de reticenþã faþã de primirea de
noi membri). În aceste condiþii, succesele
înregistrate în ultima perioadã de Poliþia de
frontierã în lupta cu crima organizatã, traficul
de fiinþe umane ºi de droguri pot face subiectul
unor campanii de comunicare, direcþionate mai
activ spre aceste zone. Identificarea ºi
condamnarea unor reþele internaþionale de
traficanþi de fiinþe umane sau de droguri sunt
subiecte care pot fi aduse uºor în atenþia presei
occidentale. În condiþiile în care activitatea
Poliþiei române este corelatã cu cea a
organismelor europene, ºansa ca acest fenomen
sã fie mediatizat de presa occidentalã, România
fiind adusã în atenþia opiniei publice europene,
creºte considerabil.
În þãrile cu o pondere semnificativã a
agriculturii, unde una dintre principalele
cauze ale reticenþei populaþiei faþã de
extindere este posibilitatea dispariþiei
fermelor mici ºi mijlocii (Spania, Franþa,
Finlanda), campania de informare poate fi
concentratã pe popularizarea potenþialului
economic al României ºi creºterea nivelului
de investiþii bilaterale, mai ales în domeniul
agricol. În acest sens, se pot organiza întâlniri
sectoriale între fermierii români ºi cei
spanioli sau francezi, în vederea realizãrii
unor parteneriate care sã ducã la dezvoltarea
durabilã a agriculturii proprii ºi comunitare.
În campania de comunicare se pot introduce
ºi elemente referitoare la elaborarea ºi
susþinerea unor poziþii comune privind
politica agricolã din statele membre ºi
candidate.
O altã problemã extrem de importantã
pentru cetãþenii unor state din Uniune
(Franþa, Olanda, Marea Britanie, Grecia,
Danemarca, Luxemburg, Portugalia, Italia)
este cea legatã de protecþia mediului. În
aceste condiþii, România va trebui sã punã

accent pe progresele înregistrate în domeniul
protecþiei mediului, a retehnologizãrii
întreprinderilor (eventuala închidere a unor
întreprinderi poluante), în paralel cu mãsuri
drastice care sã elimine poluãrile accidentale.
În ceea ce priveºte mediile de
comunicare, pentru majoritatea cetãþenilor
Uniunii, cel mai utilizat mediu de comunicare
prin care se pot obþine informaþii cu caracter
politic este televiziunea (peste 50%).
Internetul este un mediu de comunicare mult
mai puþin folosit de cãtre cetãþenii Uniunii
Europene (33%), comparativ cu S.U.A.
Conferinþele, seminariile, întâlnirile directe
sau virtuale pot fi o altã cale de comunicare
pentru emiterea mesajelor despre România,
nediferenþiate sau diferenþiate, în funcþie de
grupurile þintã cãrora se adreseazã.
Acest crochiu de strategie de comunicare
în contextul integrãrii europene ºi euroatlantice demonstreazã încã o datã faptul cã
avem nevoie de diplomaþia publicã pentru cã
diplomaþia nu mai înseamnã doar câºtigarea
cu abilitate ºi pe ascuns a unor avantaje asupra
adversarilor sau negocierea încrâncenatã a
unor tratate în spaþiile închise ale unei sãli
dintr-un minister. Diplomaþia a devenit o artã
a încheierii unor acorduri pragmatice între
entitãþi ale cãror avantaje reciproce prevaleazã
ºi sunt create printr-un efort de cooperare
transparent. Pentru o astfel de diplomaþie,
sprijinul opiniei publice este esenþial.
Michael Morley este de pãrere cã azi
trãim în satul global, prezis acum 30 de
ani de filosoful ºi cercetãtorul în domeniul
comunicãrii Marshall McLuhan, pentru cã
lumea contemporanã este animatã de forþele
enunþate la vremea respectivã de McLuhan:
supravieþuire, putere, pace, mândrie, profit,
la care Morley adaugã tehnologie,
privatizare, desfiinþarea protecþionismului,
cãlãtorii, standardizare, educaþie, impactul
mass-mediei.
Iar eu aº adãuga la aceste forþe ºi
integrarea, opinia publicã ºi comunicarea 
o triadã fundamentalã, care defineºte
actualele eforturi consistente ºi creative ale
diplomaþiei publice româneºti.
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INFORMAÞIA CONTABILÃ ªI PIEÞELE DE CAPITAL
Importanþa unei informaþii constã în impactul acesteia
asupra deciziilor viitoare, putând afirma cã valoarea ei, din
punct de vedere contabil, depinde de rezultatele scontate
obþinute de utilizatori ca urmare a folosirii informaþiilor
pertinente.
Dintre categoriile de utilizatori ai informaþiilor financiarcontabile, amintim: acþionarii, creditorii, clienþii, salariaþii,
managerii, statul ºi organismele sale publice, publicul larg.
Cererea de informaþii contabile are drep scop adoptarea unor
decizii precum: vânzarea, cumpãrarea sau deþinerea
acþiunilor, majorarea sau diminuarea nivelului creditelor,
achiziþionarea produselor firmei, cererea de creºtere a
salariilor sau schimbarea locului de muncã, impactul
economic ºi social al firmei etc.
Intermediarii pe pieþele financiare (analiºti financiari,
investitorii instituþionali) ºi-au întãrit poziþia pe piaþa
financiarã internaþionalã, ca participanþi direcþi în tranzacþiile
cu titluri de valoare, jucând de asemenea un rol important
în descifrarea conþinutului informaþiilor contabile pentru
investitorii obiºnuiþi, dat fiind limbajul specific ce
caracterizeazã conturile anuale.
Cea mai largã categorie de utilizatori potenþiali ai
informaþiilor contabile publicate în documentele de sintezã
o reprezintã investitorii. Întrucât grupurile de utilizatori au
un nivel educaþional diferit, sunt eterogene, între ele existând
anumite conflicte de interese, este important ca guvernul ºi
profesia contabilã, în calitate de organisme ce elaboreazã
legi, acte normative, standarde, sã conlucreze armonios în
scopul producerii unor informaþii care sã corespundã cât
mai bine cerinþelor utilizatorilor.
Conform normelor IASC  Comitetul Internaþional de
Standarde Contabile  caracteristicile calitative ale
informaþiilor contabile trebuie sã fie: inteligibilitatea,
relevanþa (pertinenþa), fiabilitatea ºi comparabilitatea.
Inteligibilitatea se referã la uºurinþa cu care utilizatorii
înþeleg informaþia contabilã. În acest sens ei trebuie sã
dispunã de o bunã cunoaºtere a contabilitãþii ºi a activitãþilor
economice, un factor important fiind ºi modul de prezentare
a conturilor anuale.
O informaþie contabilã este relevantã (pertinentã) atunci
când este utilã adoptãrii deciziilor economice de cãtre
utilizatori, facilitând evaluarea evenimentelor trecute,
prezente ºi viitoare sau corectarea evaluãrilor trecute.
Informaþiile referitoare la performanþele ºi poziþia
finanaciarã a întreprinderii sunt utilizate pentru realizarea
previziunilor în domenii de mare interes pentru beneficiari:
evoluþia preþurilor titlurilor de valoare, plata dividentelor ºi
a salariilor, solvabilitatea întreprinderii.
Fiabilitatea presupune cã informaþia contabilã nu conþine
erori sau elemente care sã conducã la interpretãri eronate.
Aceastã calitate a informaþiei contabile oferã o imagine
fidelã a tranzacþiilor, astfel încât utilizatorii sã poatã avea
încredere în ea.
Comparabilitatea trebuie sã ofere utilizatorilor
posibilitatea de a compara în timp documentele de sintezã
contabilã în vederea identificãrii tendinþelor performanþelor
ºi poziþiei financiare aferente firmei, precum ºi conturile
anuale ale diferitelor întreprinderi.
Informaþia contabilã trebuie ajustatã periodic, în funcþie
de variaþia puterii generale de cumpãrare a monedei. De
asemenea, informaþiile contabile trebuie sã prezinte anumite
elemente de care utilizatorii sunt interesaþi: politicile contabile
utilizate, metodele de evaluare, prezentarea situaþiei financiare
ºi patrimoniale (principalele informaþii privind profitul, cifra
de afaceri, viteza d rotaþie a stocurilor etc.)
Informaþiile sunt din ce în ce mai abundente ºi mai
sofisticate, conturile anuale sunt prezentate într-un limbaj
specific, astfel cã ne gãsim în situaþia în care informaþia
financiar-contabilã nu este utilizatã la maxim ca urmare a
neînþelegerii acesteia de cãtre utilizatori.
Informaþiile contabile nu pot fi simplificate foarte mult,
soluþia posibilã fiind creºterea rolului intermediarilor
instituþionali ºi analiºtilor financiari care sã facã informaþiile
accesibile publicului larg.
Putem clasifica utilizatorii informaþiilor contabile dupã
criteriul relaþiei în care se aflã cu societatea respectivã în
utilizatori interni, cum ar fi managerii ºi salariaþii societãþii
sau reprezentanþii legali ai acestora, utilizatori externi
precum acþionarii, creditorii, clienþii, furnizorii ºi utilizatori
intermediari - analiºtii financiari.
Între diferitele categorii de utilizatori existã o concurenþã
acerbã, condiþia adoptãrii unor decizii eficiente fiind
cunoaºterea exhaustivã, investitorul optând pentru modelul
care îi maximizeazã profitul, bazându-se pe previziunile
analiºtilor financiari. Aceºtia au un rol important în formarea
deciziei de investiþii, ajutând ºi la înþelegerea informaþiilor
din conturile anuale.
Pentru acþionarii unei companii, cele mai utile documente
financiar-contabile sunt cele care conduc la maximizarea
valorii posibile a acþiunilor companiei pe pieþele de capital,
ºi nu cele care oferã o imagine sincerã a acestora.
Maximizarea se poate realiza fie prin obþinerea unor profituri
viitoare mai ridicate, fie prin diminuarea nivelului datoriilor
pânã la nivelul la care nu este afectatã situaþia financiarã a
firmei, fie prin procurarea capitalului împrumutat cu costuri
mai scãzute.
O creºtere continuã nu se poate realiza, ca urmare a
competiþiei privind atragerea consumatorilor, a restricþiilor
de pe diferitele pieþe, a saturaþiei consumului unui produs
sau serviciu. Se încearcã astfel utilizarea unor metode de
cosmetizare a informaþiilor. Acestea pot fi percepute în mod
diferit, conducând la decizii costisitoare pentru investitori.
Posesorii de capital se pot afla în situaþia de a nu recunoaºte
modificãrile din conturile anuale, acceptând un risc mai mare,
fãrã a fi remuneraþi suplimentar (în cazul în care companiile
doresc majorarea profitului, are loc ºi o creºtere a riscurilor,
dat fiind faptul cã sunt mãrimi direct proporþionale).
În þãrile în care pieþele de capital joacã un rol important
în desfãºurarea tranzacþiilor economice, rolul contabilitãþii
este acela de a furniza informaþii necesare alegerii metodelor
care sã conducã la creºterea preþului titlurilor de valoare.
Analiºtii financiari pot obþine avantaje substanþiale din
furnizarea informaþiilor referitoare la unele aspecte privind
diferitele ramuri economice ºi economia naþionalã în

ansamblul sãu. Chiar ºi cei mai sceptici participanþi pe
pieþele de capital pot fi convinºi sã investeascã prin
promisiunea unor câºtiguri viitoare ridicate. Furnzorii de
capital doresc sã deþinã permanent informaþiile cele mai
actuale referitoare la performanþele companiilor, informaþii
care vor fi obþinute prin analiza conturilor anuale.
Scopul principal al analizei conturilor anuale îl constituie
conturarea unei imagini de ansamblu atât asupra
profitabilitãþii, eficienþei ºi riscurilor aferente firmei,
existente la un anumit moment, cât ºi asupra tendinþei de
evoluþie a acestora într-un interval de timp.
De asemenea, analiza financiarã, prin instrumentele sale,
realizeazã elaborarea de previziuni cu privire la evoluþia
viitoare a activitãþii economice,diagnosticheazã starea
financiarã ºi evalueazã echipa managerialã. Pe lângã toate
acestea stã la baza adoptãrii deciziilor pertinente ºi obiective,
eliminând deciziile intuitive ºi bazate pe subiectivism.
Performanþele firmei sunt reflectate prin intermediul
indicatorilor de profitabilitate ºi lichiditate. Indicatorii
de profitabilitate evalueazã capacitatea firmelor de a realiza
profit. Acþionarii sunt interesaþi prioritar de profitabilitate,
indiferent cã firma urmãreºte maximizarea profitului sau
alt obiectiv. Un nivel ridicat al profitabilitãþii ne indicã
abilitatea echipei manageriale de a utiliza rapid informaþiile
de care dispune. Dintre indicatorii de profitabilitate cei mai
importanþi amintim: rata rentabilitãþii economice  ROE
(calculatã ca raport între profitul brut sau net ºi capitalul

 Rata dividendului, calculatã ca raport între dividendul
brut (inclusiv impozitul pe dividende) ºi preþul curent al
acþiunii, reflectã mãsura în care previziunile referitoare la
câºtigul acþionarilor corespund realitãþii.
Dividendul brut
Preþul curent al acþiunii
 Câºtigul pe acþiune, calculat ca raport între câºtigul
destinat dividendelor (mai puþin celor preferenþiale) ºi
numãrul acþiunilor ordinare, exprimã modul în care
interesele acþionarilor pot fi afectate de evoluþia firmei
Profitul destinat dividendelor
Numãrul de acþiuni ordinare
 Preþul pe acþiune, raportat la câºtigul pe acþiune,
reflectã riscul investiþiei în funcþie de evoluþia companiei
Preþul pe acþiune
Câºtigul pe acþiune
 Valoarea activelor pe acþiune, calculatã ca raport între
activele nete ºi numãrul acþiunilor emise, exprimã în ce mãsurã
valoarea actualã a acþiunilor este susþinutã de activele firmei
Active nete
Numãrul de acþiuni emise
În evaluarea companiilor pe baza analizei financiare,
principalul document de sintezã care stã la baza furnizãrii
informaþiilor îl constituie bilanþul contabil. Acesta prezintã
însã anumite inconveniente, cum ar fi: evaluarea pe bazã
de costuri istorice, existenþa unor variaþii în masa monetarã,
mai ales în perioadele inflaþioniste, inexistenþa unor posturi
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propriu)  care mãsoarã gradul de recuperare a investiþiei
proprietarilor, oferind informaþii referitoare la eficienþa
utilizãrii capitalului investit, rata de revenire a capitalului
(raportul dintre vâzãri sau profitul brut ºi capitalul utilizat),
rata marginalã a profitului (raportul dintre profitul brut sau
net ºi volumul vânzãrilor).
Indicatorii de eficienþã reflectã efectele economice
generate de folosirea resurselor implicate. Eficienþa unui
agent economic poate fi apreciatã prin calculul creanþelor
comerciale (vânzãri/creanþe comerciale), datoriilor
comerciale (datorii comerciale × 365/ achiziþii totale),
raportãrii volumului vânzãrilor la valoarea activelor (fixe,
nete curente sau totale), vitezei de rotaþie a stocurilor, care
reflectã numãrul de rotaþii ale stocurilor într-un ciclu
economic.
Întrucât orice activitate economicã este însoþitã de riscuri,
ºi investitorii de pe pieþele de capital vor trebui sã ia în
considerare un potenþial risc. Riscurile aferente pieþelor de
capital pot fi grupate în douã categorii: riscul de piaþã
(sistematic) ºi riscul de firmã (nesistematic). Acesta din urmã
poate fi evidenþiat prin intermediul indicatorilor de lichiditate
ºi solvabilitate.
Indicatorii de lichiditate reflectã capacitatea firmei de
a face faþã obligaþiilor de platã pe termen scurt, ºi, la rândul
lor, se grupeazã în 3 categorii:
 ratele lichiditãþii curente (raportul dintre activele
curente ºi datoriile curente);
 ratele lichiditãþii immediate (raportul dintre activele
curente mai puþin valoarea stocurilor ºi datoriile curente);
 ratele de lichiditate bazate pe cash-flow (raportul dintre
cash-flow ºi datoriile curente sau totale).
Indicatorii de solvabilitate reflectã abilitatea
companiilor de a-ºi onora la scadenþã datoriile pe termen
lung. Se include aici rata de îndatorare (capacitatea firmei
de a-ºi finanþa activitatea prin intermediul surselor proprii
sau atrase) ºi rata de acoperire a dobânzilor (mãsura în
care veniturile pot sã scadã, fãrã ca aceastã scãdere sã
determine probleme financiare pentru firmã, ca urmare a
incapacitãþii de a-ºi onora dobânzile).
Alãturi de indicatorii prezentaþi anterior, existã o serie
de indicatori ai burselor de valori care se bazeazã pe
combinarea informaþiilor contabile cu anumite elemente din
cadrul pieþelor de capital, ºi care furnizeazã informaþii
concludente pentru investitorii interesaþi de performanþele
companiilor. În aceastã categorie de indicatori sunt cuprinºi:

bilanþiere în care sã fie reflectate resursele interne create de
firmã (experienþa angajaþilor), imposibilitatea relevãrii prin
intermediul conturilor anuale a influenþei unor factori
nemonetari asupra activitãþii firmei.
Toate aceste inconveniente ºi limite ale bilanþului contabil
ar putea fi înlãturate prin ajustarea periodicã a informaþiilor
contabile, care sã permitã o mai bunã reflectare a realitãþii,
sau prin adoptarea normelor contabile internaþionale, care
fac posibilã compararea între diferitele þãri.
Cercetãtori precum Lee ºi Tweedie, Arnold ºi Moizer,
Day au ajuns la concluzia cã în evaluarea capitalului firmei
cea mai importantã sursã de informaþie o constituie conturile
anuale. Studiile recente întreprinse de Gniewosz, Breton ºi
Taffler aratã cã cea mai importantã sursã de informaþii pentru
participanþii pe pieþele de capital o reprezintã contractele
încheiate de firme ºi vizitele la sediul acestora.
În concluzia studiului întreprins de Day, în 1986, se
evidenþiazã semnificaþia documentelor de sintezã contabilã
în evaluarea companiilor. În adoptarea deciziilor cu
caracter investiþional, contul de profit ºi pierdere este
considerat cel mai important document, utilitatea cea mai
mare având-o datele referitoare la dividendele ºi
profitabilitatea companiei.
Nu existã o unanimitate de pãreri referitoare la utilitatea
informaþiilor contabile în cadrul pieþelor de capital.
În ultima perioadã, s-a constatat modificarea obiectivului
contabilitãþii, informaþiile fiind prezentate cu precãdere
investitorilor, în special acþionarilor, ºi nu managerilor ºi
creditorilor.
Printre elementele conceptuale nou apãrute amintim:
creºterea importanþei contului de profit ºi pierdere, ca urmare
a extinderii ºi diversificãrii marilor corporaþii în paralel cu
dezvoltarea metodologiilor ºi tehnicilor contabile, nevoia
de aderare a bilanþului contabil la principiul permanenþei
metodelor, necesitatea unor conturi anuale complete, care
sã cuprindã informaþii financiare relevante.
Cercetãrile contabile întreprinse în anii 70  80, al
cãror scop a fost studierea în profunzime a naturii
informaþiilor contabile, testarea teoriilor existente ºi
elaborarea altora noi, au fost îndreptate cu precãdere cãtre:
influenþa informaþiilor contabile în procesul individual de
adoptare a deciziilor, consecinþele de naturã diferitã
(economicã, politicã) ale aplicãrii standardelor contabile,
impactul schimbãrilor economico-sociale în cadrul teoriei
ºi practicii contabile.

De o importanþã deosebitã s-a dovedit a fi cercetarea
empiricã referitoare la legãtura dintre informaþia contabilã
ºi modificarea preþurilor titlurilor de valoare.
Existã însã numeroase controverse între teoriile
contabile, datorate atât disputelor metodologice dintre
teoreticieni,cât ºi naturii politice a procesului de elaborare
a normelor contabile. Cercetãtorii au ajuns la concluzia cã
oamenii, la fel ca managerii ºi contabilii, acþioneazã conform
propriilor interese, atenþia contabilitãþii focalizându-se în
prezent asupra utilizatorilor informaþiei contabile mai
degrabã decât asupra producãtorilor acesteia.
Cele mai importante caracteristici ale unei teorii contabile
sunt: valoarea acesteia pentru utilizatori, în funcþie de costul
previziunilor eronate fãcute ca urmare a deciziilor adoptate pe
baza acestei teorii, capacitatea de mãsurare a riscului asociat
deciziilor (Hendrikson) ºi competiþia dintre diferitele teorii.
Importanþa informaþiei financiare rezidã în
maximizarea produsului intern brut (PIB), ca urmare a
alocãrii optime a unor resurse limitate, precum ºi în
posibilitatea investitorilor de a deþine un portofoliu optim
de titluri de valoare, la un nivel acceptat de risc.
În momentul în care o informaþie relevantã este reflectatã
în preþul titlurilor de valoare, puntem spune cã piaþa de
capital este eficientã.
Preþul titlurilor de valoare înregistreazã o miºcare
oscilatorie liberã pânã în momentul atingerii punctului de
echilibru dintre cerere ºi ofertã. Acesta se va modifica din
nou ca urmare a noilor informaþii potenþiale a schimba
previziunile investitorilor pânã când se creeazã o nouã stare
de echilibru. Astfel, orice informaþie relevantã este imediat
înglobatã în preþul titlului de valoare. Preþul curent al
titlurilor reflectã valoarea economicã a acestora, pe baza
informaþiilor disponibile. Pentru ca o piaþã sã fie eficientã,
informaþiile relevante trebuie incluse cât mai rapid în preþul
titlurilor de valoare.
Întrucât nu existã o metodã directã de comensurare a
profitului adus de utilizarea informaþiilor contabile pe pieþele
de capital, vor trebui luate în considerare costurile producerii
informaþiilor, evaluãrii acestora, costurile unor surse
alternative de informaþii, costurile suportate de investitori
dacã îºi produc singuri informaþia.
De asemenea, se pune accentul pe necesitatea reducerii
costurilor aferente informaþiei contabile ce stã la baza
calitãþii deciziilor adoptate, obþinerea unor informaþii
contabile îmbunãtãþite, o mai bunã alocare a resurselor în
economie, fiind destul de important modul în care indivizii
utilizeazã informaþia.
Cercetãrile vizând legãtura dintre informaþia contabilã
ºi procesul de adoptare a deciziilor au condus la urmãtoarele
concluzii privind relaþia dintre informaþia contabilã ºi pieþele
de capital:
 informaþiile nerelevante afecteazã în mod negativ
performanþa decizionalã;
 cu cât informaþia este mai relevantã, cu atât creºte
capacitatea de înþelegere a acesteia de cãtre utilizatori;
informaþiile contabile trebuie sã fie îndreptate cãtre un public
cât mai larg;
 în funcþie de modul în care este utilizatã informaþia,
utilizatorii fac faþã complexitãþii deciziilor.
Documentele de sintezã contabilã, ca surse
informaþionale ale pieþelor de capital sunt importante ºi
numai dacã ne referim la posibilitatea confirmãrii sau
infirmãrii previziunilor privind performanþele întreprinderii.
Normele ºi standardele contabile încearcã sã faciliteze
înþelegerea documentelor de sintezã contabilã ºi sã
diminueze posibilitãþile de fraudã sau de cosmetizare a
realitãþii, dar nu reduc incertitudinile legate de evoluþia
viitoare a firmelor ºi nici a valorilor mobiliare cotate la bursã.
În condiþiile unei activitãþi complexe la nivelul
companiei, sunt adoptate metode noi pentru a rãspunde
cerinþelor informaþionale suplimentare, astfel încât
utilizatorul trebuie sã ºtie cã este imposibilã cunoaºterea
tuturor obiectivelor manageriale la nivelul informaþiilor
raportate, oricât de profundã ar fi activitatea de auditare a
conturilor anuale.
În vederea determinãrii efectului informaþiilor financiarcontabile asupra pieþelor de capital, este necesarã ºi
prezentarea rezultatelor unor cercetãri empirice.
În ultimele decenii, cercetarea empiricã ºi-a îndreptat
atenþia în special asupra investitorilor ºi deciziilor adoptate
de aceºtia, care trebuie sã se bazeze pe informaþii relevante
puse la dispoziþia publicului larg de cãtre companii; sunt
adoptate acele decizii care satisfac cel mai bine interesele
prezente ºi viitoare ale investitorilor actuali ºi potenþiali.
Informaþiile relevante sunt furnizate prin intermediul
documentelor de sintezã contabilã, în cadrul cãrora sunt
prezentate ºi riscurile asociate diferitelor investiþii, în funcþie
de flexibilitatea în alocarea resurselor.
Pe pieþele internaþionale de capital s-au realizat
cercetãri empirice privind influenþa informaþiilor
financiar-contabile asupra formãrii preþurilor, utilizând
ca metode de cercetare testele statistice referitoare la
corelaþiile dintre variabile ºi s-a constatat cã cercetarea
empiricã are anumite limite, ºi anume: lipsa informaþiilor
suficiente, care conduce la speculaþii bursiere ºi la
creºterea gradului de instabilitate pe pieþele de capital;
accesul redus la informaþiile confidenþiale ale firmei
pentru majoritatea participanþilor pe piaþa de capital;
conturile anuale nu pot prevedea cu certitudine
evenimentele; nu existã un model teoretic care sã ofere
soluþii posibile cu privire la influenþa informaþiilor
financiare asupra modului de determinare a preþului
titlurilor de valoare.
În concluzie, putem afirma cã informaþiile financiarcontabile sunt elaborate ºi publicate în scopul adoptãrii
deciziilor investiþionale optime de cãtre beneficiari; în acest
sens, este absolut necesarã înþelegerea informaþiilor din
conturile anuale. Ca urmare a complexitãþii ºi limbajului
specific, un rol important în descifrarea conþinutului
bilanþului contabil îl au analiºtii financiari ºi investitorii
investiþionali. În ultimele decenii, aceºtia
ºi-au întãrit
poziþia pe piaþa financiarã internaþionalã, devenind cel mai
extins grup de participanþi în tranzacþiile cu titluri de valoare,
fapt demonstrat ºi de cercetãrile empirice referitoare la
gradul de înþelegere a informaþiilor contabile.
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Sã ne plecãm frunþile
în memoria acestui român
de geniu
(Continuare din pag.1)
Dupã cum este bine cunoscut, N.Iorga
a fost unul dintre fãuritorii României
Întregite, sau a României Mari, cum i se
spunea pentru a marca momentul 1918,
când la vechiul Regat s-au alãturat
Basarabia, Bucovina ºi Transilvania.
Profesorul a avut fericirea de a prezida
ºedinþa Adunãrii Deputaþilor din 29
decembrie 1919, când s-au votat legile de
ratificare a actelor de Unire. A militat apoi,
în toatã perioada interbelicã, pentru
consolidarea României, împotriva forþelor
revizioniste ºi revanºarde. Una dintre
cãrþile sale se intitula sugestiv: În lupta
cu absurdul revizionism maghiar. În
multe articole ºi discursuri a luat atitudine
împotriva politicii agresive de revanºã
promovatã de Adolf Hitler, dictatorul
Germaniei. În martie 1935, N.Iorga a
refuzat sã participe la recepþia oficialã datã
de Legaþia Germaniei la Bucureºti,
afirmând cã, fiind unul care este legat de
libertatea de gândire, cãpãtatã prin atâtea
secole de luptã, nu putea accepta dictatura
lui Hitler. Evident, Berlinul nu a uitat
niciodatã un asemenea afront ºi l-a înscris
pe lista neagrã.
N.Iorga a luat atitudine energicã
împotriva lui Corneliu Zelea Codreanu, care
preconiza lichidarea regimului democratic
din România ºi instaurarea unui regim
totalitar. Aflându-se la guvern, Iorga a
stãruit pentru dizolvarea Miºcãrii Legionare
(Garda de Fier), în martie 1932, fapt ce i-a
atras ura membrilor acestei organizaþii.
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Ameninþat cu moartea în repetate
rânduri, N.Iorga nu a renunþat la poziþia
sa. La 26 martie 1938, când Corneliu
Z.Codreanu i-a adresat o scrisoare prin
care-l acuza de necinste sufleteascã,
profesorul s-a adresat justiþiei. A fost un
act sugerat de ministrul de interne Armand
Cãlinescu ºi poate chiar de regele Carol al
II-lea, aflaþi în mare rivalitate politicã cu
Codreanu. Savantul ºi-a dat seama cã
intrase pe un teren minat, astfel cã la 17
aprilie a cerut încetarea acþiunii justiþiei,
deoarece acuzatul nu-ºi dã seama de
faptele sale. Dar procesul ºi-a urmat
cursul, iar în ziua de 19 aprilie cãpitanul a
fost condamnat la 6 luni închisoare. Apoi,
în mai 1938, i-a fost intentat un nou proces,
de aceastã datã deoarece complota
împotriva siguranþei statului, în urma
cãruia a primit 10 ani muncã silnicã.
În noaptea de 29/30 noiembrie 1938,
Codreanu a fost asasinat din ordinul lui
Cãlinescu, principalul stâlp de susþinere a
regimului autoritar al lui Carol al II-lea.
Replica a venit dupã un an, la 21 septembrie,
1939 când legionarii l-au asasinat pe primul
ministru Armand Cãlinescu. La 6
septembrie 1940, Carol al II-lea a fost
obligat sã abdice ºi a scãpat ca prin minune
de atentatul pus la cale de legionari, care au
tras cu mitraliera asupra trenului cu care
fostul suveran pãrãsea România.
Generalul Ion Antonescu, devenind
Conducãtorul Statului, a format la 14
septembrie un guvern bazat pe Miºcarea
Legionarã. Presa noului regim a declanºat
o campanie extrem de violentã împotriva
lui N.Iorga ºi a tuturor celor care, de-a

Dreptul social european, generat de
normele adoptate în cadrul celor douã
organizaþii europene, Consiliul Europei
ºi Uniunea Europeanã, are o importanþã
de netãgãduit pentru viaþa economicosocialã a statelor bãtrânului nostru
continent.
România este membrã a Consiliului
Europei de mai bine de zece ani,
ratificând un numãr de 75 de convenþii
ºi acorduri europene ºi semnând alte
19 asemenea instrumente, aflate  în
prezent  în procedurã de ratificare.
Apropierea momentului în care
România va face parte integrantã din
Uniunea Europeanã, la orizontul anului
2007, antreneazã cu sine ºi necesitatea
desãvârºirii procesului de armonizare
a legislaþiei interne cu acquis-ul comunitar, dar ºi de implementare deplinã a
structurilor instituþionale cerute de statutul de membru al Uniunii Europene.
Pe de altã parte, este evident cã normele comunitare trebuie sã fie cunoscute
ºi însuºite de cãtre cei care urmeazã sã beneficieze de aplicarea acestora, respectiv,
de cei ce îºi vor desfãºura activitatea, sã sperãm, începând cu 2007, în spaþiul
social european.
Tocmai acestor imperative, al cunoaºterii ºi al analizei critice, rãspunde
prezentul demers ºtiinþific, pe care autorii îl supun atenþiei cititorilor.
Cartea a apãrut recent la Editura Fundaþiei România de Mâine ºi s-a bucurat
de succes cu prilejul lansãrii la Târgul Gaudeamus  Carte de învãþãturã

Cu prilejul apariþiei acestei publicaþii studenþeºti,
ne-am adresat lectorului universitar Marin STOIAN, de
la Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism, care a rãspuns
întrebãrilor noastre.
 Apariþia în peisajul jurnalismului studenþesc a acestei
publicaþii reprezintã un veritabil eveniment universitar. Ce
anume raþiuni, didactice ºi practice, au stat la baza apariþiei
acestei publicaþii ºi cum s-a integrat noua activitate în
complexul proces de specializare?
Numind Atelierul studenþesc un eveniment, adresaþi
realizatorilor lui o laudã pe care, cel puþin parþial, o ºi meritã.
Dezirabil ar fi însã, sã coborâm evenimentul în viaþa cotidianã
a Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism, întrucât existenþa unui
ziar-ºcoalã în activitatea unei facultãþi de profil, departe de a fi
numai o întâmplare fericitã, este, mai degrabã, o necesitate.
Pentru cã, oricât de frumoasã ar fi teoria presei, ºi oricât de
temeinic ar fi ea însuºitã, proba ultimã a eficienþei procesului
de învãþãmânt, a calitãþii acestuia este textul tipãrit. Aºa cã
integrarea acestui gen de activitate în procesul de învãþãmânt
nu este o problemã, decurgând aproape de la sine.
 De fapt, cuvântul tipãrit, cu mirajul sãu inconfundabil,
reprezintã un exerciþiu, o modalitate de exprimare a opiniilor,
un teritoriu de formare ºi afirmare în cariera publicisticã. Cum
au privit studenþii ºansa de a fi autori ai unor articole,
interviuri, reportaje, de a se afirma în paginile laboriosului
Atelier studenþesc ºi cum au fost descoperiþi cei cu realã
vocaþie profesionalã?
Pentru studenþi, prezenþa într-o publicaþie care circulã printre
profesorii ºi colegii lor este atât un semn al certificãrii opþionale
pentru profesia aleasã, cât ºi un spor de responsabilitate, de grijã
pentru adevãrul ºi frumuseþea textului scris.
Studenþii care semneazã în acest prim numãr al Atelierului
sunt printre cei mai buni studenþi ai fostului an I, iar textele
publicate au fost elaborate în seminariile cursului de Genuri
ziaristice. O atracþie irezistibilã a constituit-o, de pildã, evocarea
personalitãþii copleºitoare a savantului, cãrturarului român,
ministru al instrucþiunii timp de aproape un deceniu, care a fost
Spiru Haret, al cãrui nume îl poartã emblematic universitatea
noastrã ºi cãruia studentul Mihai Pãtrãºcanu i-a consacrat un

Prof. univ. dr. Mihaela MINULESCU,
decanul Facultãþii de Sociologie-Psihologie
lungul anilor, au luat atitudine împotriva
legionarilor ºi, mai ales, a lui Codreanu.
Eliminat din Universitate la 9 octombrie,
sub motiv cã depãºise vârsta pensionãrii,
profesorul s-a retras la Vãlenii de Munte
ºi apoi la Sinaia, hotãrât sã scrie o operã
nepereche: Istoriologia umanã. Era ºi a
rãmas cel mai vast proiect conceput
vreodatã de o minte omeneascã. N-a apucat
însã decât sã-i schiþeze planul, deoarece a
fost ridicat de la masa de lucru de o echipã
de legionari ºi împuºcat în preajma
localitãþii Strejnic de lângã Ploieºti.
În afarã de comunicatul Consiliului de
Miniºtri, presa  aflatã sub o drasticã
cenzurã legionarã  nu a publicat nici un
cuvânt despre marele dispãrut. Dar
teribila veste a fãcut rapid înconjurul
globului. În timp ce rectorul legionar
P.P.Panaitescu a refuzat sã accepte

arborarea drapelului în bernã pe clãdirea
Universitãþii din Bucureºti, un numãr de
47 universitãþi ºi instituþii superioare de
învãþãmânt ºi culturã din întreaga lume
ºi-au plecat steagurile în memoria lui
N.Iorga.
Personalitate proteicã, N.Iorga ºi-a
depãºit cu mult epoca în care a trãit. Fire
vulcanicã, savantul a fost admirat de cei care
l-au înþeles ºi a fost urât de pigmei. ªi-a iubit
cu fervoare patria, dar nu a trecut cu vederea
nimicnicia unora dintre compatrioþii sãi. A
fost cel mai universalist istoric român, fiind
ales vicepreºedinte al Comitetului
Internaþional al Istoricilor, dar s-a
considerat, întotdeauna, profesor ºi nu
bãtrân al naþiei sale. A fost un om între
oameni ºi mai mult decât atât. Sã ne plecãm
frunþile în memoria acestui român de geniu,
trecut la cele veºnice acum 63 de ani.

ÎN LOC DE TESTAMENT
BRAD BÃTRÂN
A fost tãiat un brad bãtrân
Fiindcã fãcea prea multã umbrã
ªi-atuncea, din pãdurea sumbrã
Se auzi un glas pãgân:
O, voi, ce-n soare cald trãiþi
ªi aþi rãpus strãmoºul nostru
Sã nu vã strice rostul vostru
De ce sunteþi aºa grãbiþi?
În anii mulþi cât el a fost
De-a lungul ceasurilor grele
Sub paza crengilor rebele
Mulþi au aflat un adãpost.
Moºneagul, stând pe culme drept,
A fost la drum o cãlãuzã
ªi-n vremea asprã ºi ursuzã
El cu furtunile-a dat piept.
Folos aduse cât fu viu
ªi mort acuma, când se duse
Ce alta poate-a vã aduce
Decât doar încã un sicriu?
x

x

Prelegerea inauguralã în cadrul
Masteratului de Psihoterapie analiticã a
fost susþinutã de o personalitate marcantã
a Europei contemporane, remarcabil om
de ºtiinþã ºi eseist, doamna Annick de
Souzenelle din Franþa.
Spirit liber, matematician ºi
psihoterapeut, un cercetãtor acerb pe calea
lãmuririi (cu sensul lui C. Noica) multor
dintre ne-înþelegerile sau înþelegerile greºite
ale unor texte vechi, doamna Annick de
Souzenelle este ºi autoarea unor cãrþi
remarcabile care constituie o veritabilã
hermeneuticã ºi sunt deja surse bibliografice
pentru studenþii ºi profesorii din România
precum: Simbolismul corpului uman, 1991,
apãrutã în traducere în 1999; Egiptul
interior sau cele 10 plãgi ale sufletului,
1991, tradusã în 2000; Litera, cale a vieþii;
simbolismul literelor ebraice, 1993; Yov pe
calea luminii, 1994, Alianþã a focului: o
lecturã creºtinã a textului Genezei, 1995;
Femininul fiinþei: pentru a pune capãt pãrþii
lui Adam, 1997; Oedip interior sau prezenþa
verbului în mitul grec, 2001, Manifest
pentru o mutaþie interioarã, 2002.
Prelegerea a avut ca subiect Dubla
identitate a omului ºi s-a concentrat pe
vocaþia omului de a gãsi sãmânþa divinã
din el ºi de o valorifica, deoarece, am
refulat aceastã identitate divinã, am ucis-o,
iar omul contemporan este la o rãscruce,
între re-descoperirea ontologicului ºi
cãderea definitivã în condiþia de obiect.
Omul este arhetipal. Într-un univers în care
fizica ºi metafizica sunt aspecte, instanþe
ale aceleiaºi realitãþi, orice fiinþã vie este
o încarnare necesarã a arhetipurilor care îi
susþin manifestarea specificã. Fiecare
organ, structurã, funcþie sau mecanism nu
este decât o manifestare aparentã, pe un
anume plan, a arhetipurilor vitale
fundamentale. Ritualurile, miturile,
legendele ºi cãrþile sacre ale omenirii
vorbesc simbolic de acest adevãr esenþial.

Profesoara Annick de Souzenelle reia
cãrþile tradiþional  sacre, limbajele secrete,
simbolurile, ritualurile ºi miturile ºi ne
oferã o nuanþatã repunere în ordinea sacrã
a acestor conþinuturi. Sã te cunoºti pe tine
însuþi, sã ºtii cã existã, cum ar spune ºi
Jung, douã conºtiinþe, a sufletului, sinele,
ºi a identitãþii asumate, eul, ºi sã reuºeºti
sã-þi reiei axa verticalã a legãturii eu  sine,
înþelegând cã lumea ºi omul sunt mãrturie
a infinitãþii posibilitãþilor divine. Omul
exterior trãieºte azi doar în planul pieþei
economice, la dispoziþia cãrãmizilor false
ale vieþii ºi rãmâne în registrul animal,
biologic, privat de conºtiinþa unitãþii. În
acest registru carnea ºi-a pierdut
sacralitatea, viaþa. Omul interior este
piatrã. În ebraicã, cuvântul piatrã
semnificã cel ce este fiu al tatãlui ºi astfel
întemeiazã rãdãcina comunã a tuturor
oamenilor, conºtiinþa apartenenþei la
creator, Unul. Când depãºim dialectica
bine  rãu ºi avem conºtiinþa ieºirii din
tenebre pentru a intra în Luminã, pentru a
construi Lumina în interiorul nostru,
schimbãm nivelul de conºtiinþã ºi, plecând
simbolic spre cerurile care sunt înlãuntrul
nostru, construim pãmânturi noi.
În acest demers spre interior, ne spune
autoarea, ne putem vindeca de condiþia
orizontalã, de aripile false care se topesc
sub lumina solarã. Oedip se mântuie de
necunoaºtere, de lipsa de conºtiinþã, de
blestemul neautenticitãþii, în mãsura în
care, orbit, rupt de tenebrele aparenþei, îºi
gãseºte lumina interioarã.
Ca mesaj spre cei porniþi spre studiul
profunzimilor psihice în cãutarea lânii de
aur, Annick de Souzenelle încheie: Ceea
ce doresc din suflet este ca studiile
dumneavoastrã în psihologie sã vã dea o
mai bunã ancorare pentru a putea gãsi
legãtura cu ontologicul, pentru a deveni
conºtienþi de sãmânþa divinã din fiecare
om, pentru a redeveni fiinþe ale luminii.

x

În zilele de crudã foamete
Fiindu-le lehamite
În marginea þãrii întregi
Au vrut s-ucidã pe moºnegi
Iar ei au zis: Nu fiþi pãgâni,
Rãbdaþi puþin pe cei bãtrâni.
De-a lungul cãii morþilor
Ei sunt în pragul porþilor.

Nicolae IORGA

(Versuri scrise de N. IORGA cu o zi înainte de a fi asasinat, noiembrie 1940)

Debut promiþãtor
editorial, riguros documentat. Luminarea poporului este cea mai
înaltã datorie a oamenilor luminaþi ºi patrioþi  a spus marele om
de ºtiinþã, care înainte de a se stinge din viaþã, în 1912, scria: Plec
din viaþã cu mulþumirea cã nu mi-am pierdut vremea ºi cã mi-am
îndeplinit datoriile pe cât puteam sã le îndeplinesc în împrejurãrile
în care am trãit ºi în marginea puterilor mele fizice ºi intelectuale.
Un mesaj tulburãtor, un îndemn pe care studenþii facultãþii noastre
sunt chemaþi sã-l împlineascã.
 Este, într-adevãr, o ºansã sã te afirmi încã de pe bãncile
facultãþii, sã participi la anumite evenimente, manifestãri, nu doar
ca simpli martori, ci cu dorinþa arzãtoare de a le putea relata, a

dar unitare din perspectivã culturalã. În viziunea autoarei acestei
mini-cronici cele trei cãrþi produc asocierea prielnicã dintre
literaturã, stilisticã publicisticã, menitã parcã sã ne ajute la
identificarea, la regãsirea, la consolidarea propriei
personalitãþi. Ea îºi exprimã convingerea cã tripla lansare de
carte, din Aula Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism a beneficiat
din plin de receptivitatea studenþilor participanþi la eveniment,
având rezonanþe ºi în rândul celor care n-au avut acest privilegiu.
Sã revenim însã la registrul tematic, care s-a structurat pe
pagini cu profil diferit  Universitaria, Portret, Spectacol,
Reportaj, Civica. Ce anume a predominat în alegerea acestuia?

le face cunoscute opiniei studenþeºti ºi nu numai, într-o percepþie
absolut personalã. Am în vedere, de pildã, însemnarea studentei
Andreea Maria DINESCU, apãrutã în pagina denumitã
semnificativ Universitaria, care a participat la tripla lansare de
carte prezentatã de prof. univ. dr. Ioan N. Roºca, decanul facultãþii.
Autorii, conf. univ. dr. Sultana Craia - Zaharia Stancu sau
aventura memoriei, conf. univ. dr. Lucian Chiºu - Prejudecata
Caracostea ºi lector univ. Marin Stoian - O sutã 69 de
Pieziºuri. Trei lucrãri înscrise în trei arii semantice diferite,

Nu a fost un demers tocmai simplu, având în vedere
complexitatea preocupãrilor didactice, studenþeºti, precum ºi
spaþiul tipografic limitat. Dar ca orice ziar-ºcoalã dintr-o facultate
de jurnalism, ºi tematica Atelierului este una care acoperã
universul vieþii studenþeºti ºi, pentru cã ziaristul este, fundamental,
un om de culturã, aplecarea spre evenimentul cultural a venit de
la sine. Deci, nu întâmplãtor studenþii noºtri au consemnat
propriile impresii despre controversatul film Maria Callas
reînvie, consacrat celebrei soprane Maria Callas, o coproducþie

europeanã, despre filmele Filantropica, Ceilalþi sunt
infernul sau despre spectacolul Oferta de servici.
 Curajul în abordarea unor subiecte de mare actualitate
pentru viaþa studenþeascã transpare din prima paginã, dubla
specializare constituind tema convorbirii realizate chiar cu
decanul facultãþii, domnul prof. univ. dr. Ioan N. Roºca.
În legãturã cu dubla specializare, pot sã vã spun cã tema
este de mare actualitate ºi de larg interes, oferind o alternativã.
ªi publicarea în paginile Atelierului studenþesc a celei mai
autorizate opinii a fost cu atât mai edificatoare cu cât se
manifestau unele tendinþe în rândul studenþilor, mai ales a
celor din anul I, de disociere, ºi nu de complementaritate între
cele douã specializãri  filosofie-jurnalism. Dar cei mai mulþi
înþeleg importanþa ambelor discipline care oferã viitorului
absolvent posibilitatea sã lucreze, chiar paralel, în domeniile
mass-media ºi învãþãmânt, în cercetare, sau în alte domenii
ale culturii, fiecare dintre cele douã grupuri de discipline
beneficiind de pe urma celuilalt. Pentru cã, un jurnalist de
valoare trebuie sã posede ºi o culturã teoreticã generalã solidã,
care sã-i permitã nu numai sã înregistreze ca atare anumite
evenimente, ci sã le perceapã adevãratele dimensiuni, sã le
interpreteze.
În acelaºi plan, al actului de curaj, dar ºi a celui de autentic
profesionalism, s-ar înscrie ºi articolele intitulate Corupþia, o
problemã mondialã de interes naþional (de Anca MITAN),
Întors pe dos (de Marius ROªU), Fapt divers (de Catrinel
DUMITRAª) º.a.
 Care au fost primele ecouri; ce concluzii se desprind dintr-o
primã evaluare ºi ce va urma dupã acest numãr de debut?
Printre profesorii ºi studenþii care au luat cunoºtinþã de
apariþia Atelierului, ecourile sunt extrem de favorabile
instituþionalizãrii lui. Ar urma, aºadar, sã facem din Atelierul
studenþesc un ziar-ºcoalã cu o apariþie periodicã, scop în care
urmeazã sã constituim o redacþie, sã stabilim modalitãþile de
lucru ºi sã trecem la treabã.
 Vã dorim, în continuare, mult succes !

Adela DEAC

15 decembrie 2003
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Permanenþe româneºti Permanenþe româneºti Permanenþe româneºti
Ioan Alexandru
Nichita Stãnescu:

Culoarea cea mai scumpã inimii mele
este culoarea limbii române
Prof.univ.dr. Ion Dodu BÃLAN

Plecat dintre noi în eternitate, la 13 decembrie 1983, scriitor de
notorietate, Nichita Stãnescu, care se nãscuse la 31 martie 1933, a
lãsat literaturii române volume precum: Sensul iubirii (1960), O viziune
a sentimentelor (1964), Dreptul la timp (1965), 11 elegii (1966), Roºu
vertical (1967), Alfa (1967), Oul ºi sfera (1967), Laus Ptolemaei (1968),
Necuvintele (1969), Un pãmânt numit România (1969), Mãreþia frigului
(1972), Clar de inimã (1973), Poetica magna (1978), Operele
imperfecte (1979). Nichita e un poet al cuvântului ºi necuvântului, al
meditaþiei, al ideilor, al pasiunii, al sentimentelor surprinse în geneza
lor tainicã, un poet care construieºte plastic într-un spaþiu spiralat, de
abstracþiuni. Cuvintele iau câte o datã la el forma surprinzãtoare a
necuvintelor, cum se ºi intituleazã unul din volume. Unii exegeþi
socotesc, poate prea sever, cã îl pândeºte însã o anume steriotipie, ca ºi
pe Marin Sorescu. Viaþa, evoluþia acestor poeþi i-au contrazis.
Pe marele poet de mai târziu, pe studentul în filologie, Nichita
Hristea N. Sãnescu, de la Ploieºti, l-am cunoscut prin 1952.
Un an blestemat pentru câþiva studenþi, buni prieteni, care au avut
parte, ca ºi mine, de o excludere din UTM pentru rãtãcire ideologicã,
pentru citirea ºi susþinerea poeziei putrefacþiei a lui Tudor Arghezi ºi
a liricii mistice a lui Lucian Blaga ºi a celei naþionale a lui Goga.
Într-o asemenea atmosferã, cu un suflet rãnit ºi înspãimântat de
ameninþãri, am citit primele poezii ale lui Nichita, pe care, ulterior, în
1953/54, pe când eram redactor la Viaþa Româneascã, le-am citit
împreunã cu altele.
Nichita venea cu îndrãznealã împotriva unui curent liric fad,
fãþarnic, proletcultist ºi slugarnic faþã de modelele dogmatice ale unui
infructuos realism socialist. Împotriva limbajului poetic, de iascã ºi de
câlþi, fãrã nici o rezonanþã în sufletul cititorilor, Nichita venea ca un
liric ºi cugetãtor original, îndrãzneþ, care presupunea despãrþirea insului
de propria vorbire, o rupere de banalitãþi, de falsitãþi, de truisme ºi
lene de gândire. Astfel vorbirea din cântecul sãu a devenit cu totul
altceva decât lirica oficialã.
În anii studenþiei, având faima de mare versificator, Nichita scria
Argoticele, niºte cântece de lume ploeºtene ce aminteau de Un baroc
de mahala. Pe când alþi poeþi cântau, în tonuri false, minerii din
Maramureº ºi eroismul lui Lazãr de la Rusca ºi se înãlþau epopei Doncãi,
se înfierau patronii ºi chiaburii fioroºi, se elogiau în poeme lungi cât
ºoselele naþionale, cotropitorii, are loc adevãratul debut al lui Nichita Stãnescu, cu poezii pe teme antifasciste, cu imnuri închinate pãcii, cu
versuri umaniste, care determinã un reveriment în peisajul liricii româneºti.
A fost un debut care a echivalat cu o consacrare.
Mai aveam un poet autentic, nãscut, iar nu fãcut, ºi mai aveam o Poezie adevãratã, care mergea la inima omului, plictisit de ºabloane ºi lozinci.
Mai aveam un cântãreþ-gânditor care va deveni în curând un poet naþional prin volumele sale de poezii, la care se adaugã: Mãreþia frigului
 romanul unui sentiment, Poetica magna (1978), Respirãri (1982)  (volum de eseuri cu portrete de prieteni ºi proze poematice, care marcheazã
evoluþia gândirii sale teoretice). Activitatea lui literarã atât de diversã ºi de bogatã, cu realizãri antologice, e curmatã de moartea poetului, la
Spitalul de Urgenþã, survenitã în ziua de 13 decembrie 1983. Nichita a plãtit viaþa de boem cu o moarte pretimpurie!
Câtã profeþie dureroasã în versurile poetului: Anul care urmeazã sã vinã nu mai vine ºi nu va mai veni niciodatã. Pentru Nichita, pentru
opera sa, a venit însã viitorul, eternitatea gloriei care nu moare niciodatã, de nici o boalã.
Poezia lui, cu fiecare volum, reprezintã trepte spre cunoaºterea de sine a poetului ºi a omului, în genere, spre evidenþierea tot mai puternicã,
mai originalã ºi mai expresivã a solidaritãþii umane ºi de neam, a legãturii indestructibile cu patria spiritualã, limba românã, prin intermediul
cãreia el reuºeºte sã extindã aria semanticã a unui cuvânt, realizând o comunicare liberã, originalã, într-o formulã artisticã lapidarã, creând o
manierã care devine stil stãnescian, îndrãgit în chip iconodul de unii, contestat iconoclast, de alþii.
Nimic nu-l poate izgoni, însã din Pantheonul literaturii române ºi universale.
Prin linia sa originalã, absolut insolitã, þintind sã descifreze enigmele existenþiale ale fiinþei printr-un limbaj poetic inedit ºi o sintaxã
complexã, tipic stãnescianã, poetul Nichita Stãnescu a ajuns cetãþean al Republicii Universale a Literelor, tocmai pentru cã a fost Un cetãþean
loial al patriei sale: Sunt fericit cã sunt cetãþean al României.
El a intrat în Eternitatea gloriei literare, fiind tradus în numeroase limbi, figurând, din 1981, în Petit Larousse illustré, obþinând, în 1982,
marele premiu Cununa de aur la Festivalul internaþional de poezie de la Struga. El a învins efemeritatea ºi vremelnicia, tocmai fiindcã a fost
Un Om al vremii sale. A gândit, a simþit, a iubit ºi a urât în graiul Mioriþei, pe care ºi-a pus pecetea surprinzãtoarea sa originalitate. Toate acestea
 mãrturisea el  le gândesc ºi le formulez în minunata limbã românã, deoarece, adãuga cel ce susþinea cã suntem ceea ce iubim, culoarea
cea mai scumpã inimii mele este culoarea limbii române.
El a inventat o poeticã nouã, fiind organic legat de marile tradiþii ale liricii româneºti. A inovat, nu împotriva tradiþiei, ci în ºi din interiorul
ei. Deorece el a cinstit, ca puþini alþii, patria limbii române, Omenia româneascã, Frumosul ºi Adevãrul, râsu-plânsu ca un atribut specific al
spiritualitãþii noastre. Inovator în gândirea ºi expresia poeticã, el n-a fost un ingrat iconoclast. Dimpotrivã, a venerat înaintaºii ºi ºi-a iubit
contemporanii ºi Patria Eternã.
Dispreþuitor al arivismului, al posturilor administrative, trambuline pentru saltul talentelor mãrunte, Nichita a trãit într-o nobilã boemã
eminescianã, care i-a dat independenþã ºi mãreþie de Poet naþional.
În curgerea vremii, ce ne marcheazã istoria, el a întruchipat eternitatea unei clipe în care ne-a conturat portretul nostru etnopsihologic. El a
inventat hemografia, scriind cu sine însuºi  ca sã-l parafrazãm  povestea chinuitoare a Omului, povestea eroicã a neamului nostru.

Nichita Stãnescu (1933-1983)

Nichita Stãnescu se naºte la Ploieºti, la 31 martie 1933, dintr-un þãran român venit la oraº ºi dintr-o rusoaicã (dupã
afirmaþiile poetului). Urmeazã liceul, Sf. Petru ºi Pavel în oraºul natal, iar studiile superioare le face la Facultatea de Filologie
a Universitãþii din Bucureºti. În anul în care a absolvit facultatea (1957), viitorul poet debuteazã la Tribuna. Lucreazã ca
redactor la Gazeta literarã, la România liberã ºi ca redactor ºef adjunct la Luceafãrul. A primit multe premii pentru
poezie, între care Premiul Herder, în 1975. Moare la 13 decembrie 1983.
Volumele au apãrut în urmãtoarea ordine: Sensul iubirii, E.S.P.L.A., 1960, O viziune a sentimentelor, E.P.L., 1964, Dreptul
la timp; Editura Tineretului, 1965, 11 elegii, Editura Tineretului, 1966, Roºu vertical, Editura Militarã, 1967, Alfa, Editura
Tineretului, 1967, Oul ºi sfera, E.P.L., 1967, Laus Ptolemaei, Editura Tineretului, 1968, Un pãmânt numit România, Editura
Militarã, 1969, Necuvintele, Editura Tineretului, 1969, În dulcele stil clasic, Eminescu, 1970, Poezii (col. Cele mai frumoase
poezii), Albatros, 1970, Belgradul în cinci prieteni, Dacia 1972, Mãreþia frigului, Romanul unui sentiment, Junimea, 1972,
Cartea de recitire, Cartea Româneascã, 1972, Clar de inimã, Versuri de dragoste, Junimea, 1973, Operele imperfecte, Albatros,
1974, Starea poeziei, Minerva, 1975, Poetica Magna, Junimea, 1978, Cartea de citire, carte de iubire (în colaborare cu Gh.
Tomozei), Facla, 1980, Noduri ºi semne, Cartea Româneascã, 1982, Respirãri, Sport-Turism, 1982, Strigarea numelui (ediþie
bilingvã româno-sârbã), Facla, 1983, Amintiri în prezent, selecþie de texte de Gh. Tomozei, Sport-Turism, 1985, Ordinea cuvintelor,
vol. 1-2, Cartea Româneascã, 1985, Fiziologia poeziei (prozã ºi versuri 1957-1983), ediþie îngrijitã de Alexandru Condeescu cu
acordul autorului, Editura Eminescu, 1990, Argotice, Românul, 1992.

Luminã linã

Luminã linã lini lumini
Rãsar din codri mari de crini
Luminã linã cuib de cearã
Scorburi cu miere milenarã
De dincolo de lumi venind
ªi niciodatã poposind
Un rãsãrit ce nu se mai terminã
Linã luminã din luminã linã.

E-atâta noapte ºi uitare
ªi luminile-au pierit în zare
Au mai rãmas din veghea lor
Luminile luminilor.

Cine te-aºteaptã te iubeºte
Iubindu-te nãdãjduieºte
Cã într-o zi luminã linã
Vei rãsãri la noi deplinã
Cine primeºte sã te creadã
Trei oameni vor veni sã-l vadã.

Cel întristat ºi sãrãcit
Cel plâns ºi cel nedreptãþit
ªi pelerinul însetat
În vatra ta au înnoptat.
Luminã linã leac divin
Încununându-l pe strãin
Deasupra stinsului pãmânt
Luminã linã logos sfânt.

Luminã linã lini lumini
Rãsar din codri mari de crini

Luminã linã lini lumini
Înstrãinându-i pe strãini
Luminã linã, nuntã leac
Tãmãduind veac dupã veac.

Ioan Alexandru este poate cel mai mare poet imnic
din întreaga istorie a literaturii noastre, orice vers al
volumului  ca ºi cele ale Imnelor anterioare  cuprinde
o semnificaþie în formã parabolicã, mereu dirijatã ascendent, pânã la suprema asumare a Logosului
Edgar PAPU
IOAN ALEXANDRU (Ion ªandor) s-a nãscut la 25
decembrie 1941, în comuna Topa Micã, judeþul Cluj, din pãrinþi
þãrani. Studii la Liceul Gheorghe Bariþiu din Cluj. Facultatea
de Filologie (1963-1964 la Cluj, apoi 1964-1968, la Bucureºti).
Bursier al Fundaþiei Humboldt, studiazã în Germania (19681972). Doctor în litere (1973). Debut poetic în Tribuna
(1960); debut editorial cu volumul Cum sã vã spun (1964).
Urmeazã: Viaþa deocamdatã (1965), Infernul discutabil
(1966), Vinã (1968), Vãmile pustiei (1969), Poeme
(1970), Imnele bucuriei (1973), Imne (1975), Imnele
Transilvaniei (1976) º.a. Traduceri din Rilke, Pindar,
Cântarea Cântãrilor. Premiul Uniunii Scriitorilor (1965) ºi
al Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti (1981). Premiul ºi
medalia de aur ale marii organizaþii japoneze Soka Gakkai,
acordate pentru prima datã unui poet (1987).

Un strigãt pur ºi nealterat

Are ceva din sfiala monahilor îndrãgostiþi de litera
ºtearsã a psaltirelor îngãlbenite ºi arse de vreme. Fragil
ºi melancolic ca un mesteacãn, are vorba sfãtoasã ºi dulce
ca a þãranilor bãtrâni. Surâsul lui e garda unei timiditãþi
meditative.
L-am vãzut într-o dimineaþã traversând parcul din faþa
Casei Scânteii, abãtându-se de la aleea pietruitã, cãlcând
îndesat ºi gânditor cu mâinile la spate peste iarba umezitã
de rouã, ca un þãran ieºit în livadã.
Poezia lui ca un strigãt pur ºi nealterat e în acelaºi
timp profundã ºi directã, o metaforã hrãnindu-se din
istoria zbuciumatã a neamului ºi înãlþându-se arzând pe
dogoarea ei nestinsã. Poetizeazã istoria ºi o ridicã la

Opera pãrintelui sculpturii
moderne în viziunea
unui mare artist al imaginii
Ion Miclea a ascultat îndemnul lui Brâncuºi: el s-a uitat
îndelung ºi la operele marelui artist aflate în Muzeul parizian de
Artã Modernã, ºi la cele de la Târgu Jiu, ºi le-a vãzut sensurile
interioare care modeleazã formele. A înþeles, astfel, de ce creaþia
brâncuºianã a fost definitã deopotrivã ca poartã prin care
sculptura modernã a lumii a intrat într-o epocã nouã a complicatei
ei istorii, ºi ca revelaþie a valorilor tainice ale artei arhaice. A
înþeles cã, într-un context cultural în care multe curente artistice
insistau asupra efemerului ºi fragilului, era firesc ca febrila
nevoie a certitudinilor sã conducã arta lui Brâncuºi ºi a altor
fondatori de tradiþie spre acele forme care îºi dobândiserã statutul
într-o confruntare ce a durat secole de-a rândul. Cã întoarcerea
spre structurile strãvechi nu înseamnã neapãrat un exotism
determinat de dorinþa de originalitate cu orice preþ.
Dan GRIGORESCU
Albumul Brâncuºi la Târgu Jiu, semnat de Ion Miclea, artist al imaginii, autor al
multor albume, autentice opere de artã fotograficã, a apãrut postum la Editura
Gramar ºi a fost recent lansat la Tãrgul Gaudeamus  carte de învãþãturã.

rangul de imn grav, fãcând din ea o religie a fiinþei
noastre naþionale.
Ne întâlnim destul de des ºi de fiecare datã mã salutã
primul cu bucurie ºi uimire copilãreascã, ridicându-ºi
pãlãria cu boruri largi, oprindu-se o clipã aºa cum fac
sãtenii când se întâlnesc pe uliþã.
Cãrturar distins, vorbitor de limbi de mult uitate, acest
poet cu faþã de adolescent mã intrigã ºi mã uimeºte
deopotrivã. Niciodatã n-am vãzut un cãrturar care sã-ºi
poarte cu atâta dezinvolturã în gesturi, în sfieli, în vorba
nealteratã stema lui de þãran. Poetul acesta suav ºi sfios
ca un mesteacãn se numeºte Ioan Alexandru.

Mircea MICU
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Joi, 18 decembrie 2003, ora 19.00

Filme la tvRM

NIJINSKI, MARIONETA DOMNULUI
Regizor: Philippe Valois
Dansatori: Eric Vu An, Christine Citti, Jacques Verzier,
Georges Montillier, Reginard Huguenin.
Reprezentaþiile lui Nijinski au un loc aparte în istoria dansului.
Dar în spatele acestei pãsãri de vis de o rarã eleganþã, îºi ducea
viaþa un alt Nijinski, care în final ºi-a pierdut minþile, plonjând în
misticism.
Maniera lui Philippe Valois de a prezenta viaþa lui Nijinski
este una cu totul aparte.
Închis în cuºca sa de bolnav mintal, în care este prizonier
de la vârsta de 30 de ani, Nijinski îºi retrãieºte viaþa. În costume
ºi decoruri inspirate de operele lui Klint, Soutine, Kustodiev,
Chagall, Van Gogh, marioneta domnului, joacã într-un spectacol
baroc  reflecþie a nebuniei lui.

Sâmbãtã, 20 decembrie 2003, orele 21.00

ADELA
O producþie a Casei de Filme 5, România Film, regia Mircea
Veroiu.
Ecranizare a romanului cu acelaºi titlu de Garabet Ibrãileanu,
în viziunea de veritabilã virtuozitate plasticã a poetului imaginii
care a fost regizorul Mircea Veroiu. În acest film, el conduce cu
mânã sigurã o distribuþie din care se detaºeazã Valeria Seciu,
George Motoi, Marina Procopie, ªtefan Sileanu ºi Adrian Pintea.

Duminicã, 21 decembrie 2003, ora 21.00

Joi, 1 ianuarie 2004, orele 20:00

ARSENE LUPIN: Agenþia Barnett

ACTORUL ªI SÃLBATICII

 Episodul 5 

Regia: Jean-Luis Colmant
Actori: Georges Descrieres, Jacques Balutin, Michele
Bardollet, Teddy Bilis.
Detectivul Jim Barnett, nimeni altul decât Arsene Lupin, va
colabora cu inspectorul Bechoux pentru a da de urma comorii
regelui Dagobert, care a fost furatã din biserica Sainte Heloise, o
datã cu titlurile de rentã ale bancherului Gassire, numai cã, nici
de data aceasta, lucrurile nu sunt chiar aºa de simple precum par.

Producþie a Casei de Filme 5  România film, regia Manole
Marcus, scenariul Titus Popovici.
O impresionantã concentrare de forþe actoriceºti, printre care
Ovidiu Iuliu Moldovan, Marin Moraru, Mircea Albulescu,
Mircea Diaconu, Margareta Pogonat, Ion Besoiu etc. realizeazã
unul dintre cele mai reuºite filme spectacol ale cinematografiei
noastre, dar mai ales, un recital actoricesc de zile mari oferit
de neuitatul Toma Caragiu în cel mai reuºit rol al impresionantei
sale filmografii. Dând viaþã legendarului personaj al teatrului
de revistã Constantin Tãnase (în film: Caratase), Caragiu îºi dã
mãsura geniului sãu artistic, atât în scenele de savuroasã
comedie, cât ºi în registrul tragic al actorului  cetãþean care nu
cedeazã în faþa ameninþãrii cu moartea.

Sâmbãtã, 27 decembrie 2003, orele 20:00

Sâmbãtã, 3 ianuarie 2004, orele 21:00

MUªCHETARUL ROMÂN
Producþie a Casei de Filme 5  România film, regia Gheorghe
Vitanidis.
Film de capã ºi spadã, a cãrui acþiune foarte dinamicã 
plasatã în epoca lui Dimitrie Cantemir  îi dã posibilitatea
popularului actor Iurie Darie sã demonstreze cã nu este cu nimic
mai prejos decât confraþii sãi europeni în mânuirea sabiei ºi în
charisma ipostazei de cavaler medieval. El strãluceºte în mijlocul
unei distribuþii prestigioase, cuprinzând, printre alþii, pe Alexandru
Repan, Ioana Bulcã, George Constantin, Victor Rebengiuc, Ilarion
Ciobanu, Amza Pellea, Irina Gãrdescu.

CUIBUL DE VIESPI
Producþia România film; regia ºi scenariul (ecranizare
liberã a piesei de teatru Gaiþele de Alexandru Kiriþescu):
Horea Popescu.
Savuroasã evocare a protipendadei interbelice dintr-un oraº
provincial unde Clanul Dududleanu trãieºte ºi îºi îngroapã
morþii cu aceiaºi mentalitate de parveniþi, incapabili sã înþeleagã
ºi sã cultive binele, frumosul, adevãratele valori ale vieþii.
O prestigioasã distribuþie oferã momente de un comic irezistibil:
Tamara Buciuceanu, Coca Andronescu, Gheorghe Dinicã, Maria
Moraru, Ileana Stana Ionescu, Vivian Alivizache, Ovidiu Iuliu
Moldovan, Tora Vasilescu, Maria Ploaie, Constantin Diplan etc.

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
15 decembrie 2003

MIERCURI
17 decembrie 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). Identificarea persoanei fizice.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
11:05 Drept internaþional public (16). Mijloace paºnice de rezolvare
a diferendelor internaþionale. Autor: prof.univ.dr. Vasile Creþu
12:15 Drept penal (2). Subramurile dreptului penal.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Nistoreanu
12:50 Drept roman (5/1). Persoanele. Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
13:20 Drept roman (5/2). Persoanele. Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Drept civil (4). Contractul de vânzare  cumpãrare.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
15:25 Drept roman (19). Succesiuni. Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
16:00 Preluare Deutsche Welle. Jurnal european
16:30 Not yet but soon (limba englezã pentru începãtori).
Realizator: Doru Enache
17:00 Marea Britanie azi (I) (film documentar)
17:30 Muzicã folcloricã. Vechi melodii populare cu Iulian Mutu,
George Teodorescu, Marian Briea, Maria ªalaru,
Marius Mãgureanu, Costel Istrate, Maria Dragomiroiu.
Realizator: Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Succesiunea. Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ora melomanului. Invitat: Horia Mihail (pian).
Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Dincolo de arenã. Despre Universitatea Spiru Haret 
Câmpulung Muscel. Emisiune în direct, de Mugur Popovici
21:00 Academica: Culturã fãrã tranziþie. Producþia ºi distribuþia de film
în confruntarea cu spectatorii. Realizator: Ion Bucheru
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Drept civil (8). Identificarea persoanei fizice.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
01:20 Drept penal (2). Subramurile dreptului penal.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Nistoreanu (r)
01:50 Drept roman (19). Succesiuni. Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº (r)
02:20 Program muzical nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Drept roman (5/1). Persoanele. Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº (r)
05:30 Drept roman (5/2). Persoanele. Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº (r)

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei,
interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Psihologie socialã (2). Psihologie socialã empiricã.
Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu
10:35 Logicã generalã (2). Gândirea naturalã ºi calculul secvenþial.
Autor: lector univ.dr. Gabriel Iliescu
11:10 Introducere în mass media (2). Definiþii. Autor: prof.univ.dr. Lucian Chiºu
11:40 Informaticã pentru sociologie  psihologie (5). Serii ale unei prognoze.
Formule, referinþe relative, referinþe absolute.
Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu
12:15 Psihologie experimentalã (4). Organizarea experimentului.
Autor: conf.univ.dr. Nicolae Lungu
12:45 Sisteme logice (3/2). Logica propoziþiilor. Autor: prof.univ.dr. Cornel Popa
13:15 Psihologie judiciarã (1). Sociologia proceselor sociale.
Autor: conf.univ.dr. Tudorel Butoi
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Teorii ale presei (6). Presã ºi culturã  texte fundamentale.
Autor: prof.univ.dr. Adrian Pãunescu
15:35 Informaticã pentru sociologie  psihologie (4) Editare Word.
Autor: lector univ.dr. Cristian Pomohaci
16:00 Preluare Deutsche Welle Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Lumea de mâine. 100 de ani de zbor. Realizator: Alexandru Mironov
17:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Importanþa culturii în limba românã.
Cuvinte care ºi-au schimbat sensul. Pluralul substantivelor.
Emisiune de Valeriu Marinescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Reîncredinþarea copilului minor.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ani de liceu. Cu ºi despre elevii Liceului Iulia Hasdeu.
Realizatori: Alina Motoc ºi Mugur Popovici
20:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte. Searã de lieduri. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Academica: România în lume. Emisiune în direct, de Nicolae Mardari
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Psihologie socialã (2). Psihologie socialã empiricã.
Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu (r)
01:05 Logicã generalã (2). Gândirea naturalã ºi calculul secvenþial.
Autor: lector univ.dr. Gabriel Iliescu (r)
01:40 Introducere în mass media (2). Definiþii.
Autor: prof.univ.dr. Lucian Chiºu (r)
02:10 Informaticã pentru sociologie  psihologie (4). Editare Word.
Autor: lector univ.dr. Cristian Pomohaci (r)
02:20 Program muzical nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Sisteme logice (3/2). Logica propoziþiilor.
Autor: prof.univ.dr. Cornel Popa (r)
05:30 Psihologie experimentalã (4). Organizarea experimentului.
Autor: conf.univ.dr. Nicolae Lungu (r)

MARÞI
16 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei,
interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Bazele contabilitãþii (7). Analiza ºi funcþionarea conturilor.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
10:35 Bazele informaticii (13). Gestionarul de unitãþi periferice My Computer.
Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº
11:10 Biroticã (3). Prezentarea generalã a editorului de texte Word (II).
Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel
11:40 Geografia economiei mondiale (1). Geografia agriculturii mondiale.
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur
12:45 Istoria economicã a României (3). Formarea sistemului de credit.
Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Bazele contabilitãþii (8). Analiza ºi funcþionarea conturilor.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
14:50 Geografia economiei mondiale (2/1). Resursele umane ale Terrei.
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur
15:25 Biroticã (4). Elemente de editare a textului ºi verificare a ortografiei
documentelor. Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte fãrã frontiere  informaþii ºi
evenimente culturale
16:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
17:00 Anii romantismului (film documentar)
17:30 Videoteca muzicii populare. Foaie verde magheran.
Soliºti: Neli Florescu ºi Ion Ioniþã. Realizator: Dumitru Cucu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Legea caselor naþionalizate.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Muzeul satului, o inimã în patru anotimpuri (film documentar)
20:00 Fairplay. Fotbalul românesc în vacanþã. Talk-show pe probleme
de actualitate ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
21:00 Academica: Învãþãmânt. Realizatori: prof.univ.dr. Nicolae Radu
ºi Ilie Ciurescu
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Geografia economiei mondiale (1). Geografia agriculturii mondiale.
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur (r)
01:20 Biroticã (3). Prezentarea generalã a editorului de texte Word (II).
Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel (r)
01:50 Geografia economiei mondiale (2/1). Resursele umane ale Terrei.
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 Istoria economicã a României (3). Formarea sistemului de credit.
Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã (r)

JOI
18 decembrie 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 (12). Dimitrie Cantemir.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
10:30 Teoria literaturii (2). Limbajul ºtiinþific  limbajul poetic.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
11:05 Limba latinã (12). Tema prezentului (III). Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga
11:35 Limba românã (8/1). Normele ortografice ºi normele ortoepice.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
12:15 Limba spaniolã (curs practic) (4). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione
12:35 Istorie ºi civilizaþie francezã (7). Secolul XX.
Autor: lector univ.dr. Liana Repeþeanu
13:20 Limba francezã (curs practic) (5).
Autor: asistent drd. Mariela Constantinescu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria limbii române (1). Substratul traco  dac al limbii române.
Autor: prof.univ.dr. Grigore Brâncuº
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Economia pentru toþi. Promovarea afacerilor prin târguri ºi expoziþii.
Emisiune de conf.univ.dr. Mariana Baicu
17:30 Întâlnire cu folclorul. De pe plai moldovenesc. Soliºti: Ionel Aghiniþãi,
Elena Chiriac, ªtefan Deaconiþa, Maria Costioaia, Pamfil Roatã,
grupul vocal Dumbrava. Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Succesiunea ºi acceptarea.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar cinematografic. Nijinsky  marioneta Domnului
(Franþa)
20:00 Arhitectura Marii Britanii (film documentar)
21:00 Academica: România ºi dezvoltarea durabilã.
Realizator: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache

22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Istorie ºi civilizaþie francezã (7). Secolul XX.
Autor: lector univ.dr. Liana Repeþeanu (r)
01:10 Limba românã (8/1). Normele ortografice ºi normele ortoepice.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma (r)
01:45 Limba spaniolã (curs practic) (4). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione (r)
02:05 Istoria literaturii române vechi (12). Dimitrie Cantemir.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)
02:20 Program muzical nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Teoria literaturii (2). Limbajul ºtiinþific  limbajul poetic.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu (r)
05:35 Limba latinã (12). Tema prezentului (III).
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga (r)

VINERI
19 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei,
interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (2/1). Sfârºitul civilizaþiei antice
ºi începutul creºtinismului. Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
10:35 Introducere în ºtiinþa politicii (2/1). Partidele politice.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
11:10 Bazele informaticii (4). Sistemul de operare DOS.
Autor: lector univ.dr. Silviu Bârzã
11:45 Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (2). Tipologia
economiilor naþionale. Autor: asistent univ.drd. Gabriela Ungureanu
12:05 Introducere în marketing (2). Conþinutul ºi funcþiile marketingului.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei
12:45 Psihologia educaþiei (10). Procesualitatea actului de învãþare.
Autor: lector univ.dr. Cristea Gabriela Cãtãlin
13:20 Hidrologie (2). Circuitul apei în naturã.
Autor: prof.univ.dr. Ion Zãvoianu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria medie a românilor (4). Autohtoni ºi migratori.
Autor: conf.univ.dr. Mihail Andreescu
14:40 Istoria medie europeanã (7). Biserica în Evul Mediu.
Autor: lector univ.dr. Ecaterina Lung
15:15 Istorie anticã a românilor (1). Epoca mijlocie a pietrei sau mezoliticul.
Autor: lector univ.dr. Vasile Dupoi
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte fãrã frontiere  magazin cultural
16:30 Forum IT. Tele  student în mileniul III.
Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Interpreþi: Radu Hoarã, Angela Cãlin,
Nelu Zidaru, Angela Bãlaºa, Ion Cornea, Stelian Apostol.
Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul. Balneologie.
Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 Dialog juridic. Libertatea ºi limitele presei. Emisiune de Corneliu Turianu
20:00 Viaþa de student în campusul Universitãþii Spiru Haret  Facultatea
de Filosofie ºi Jurnalism. Emisiune de Alina Motoc ºi Mugur Popovici
21:00 Academica. Poluarea ºi protecþia mediului. Emisiune de Constantin Pintilie
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Cântece de petrecere ºi romanþe cu
Elena Meriºoreanu, Aneta Stan, Gheorghe Sãrac, Gheorghe Turda.
Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 Arta naivã (film documentar)
23:50 24 de ore
00:20 Culturã ºi civilizaþie europeanã (2/1). Sfârºitul civilizaþiei antice ºi
începutul creºtinismului. Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu (r)
00:50 Introducere în ºtiinþa politicii (2/1). Partidele politice.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu (r)
00:25 Bazele informaticii (4). Sistemul de operare DOS.
Autor: lector univ.dr. Silviu Bârzã (r)
00:55 Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (2). Tipologia
economiilor naþionale. Autor: asistent univ.drd. Gabriela Ungureanu (r)
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Istoria medie a românilor (4). Autohtoni ºi migratori.
Autor: conf.univ.dr. Mihail Andreescu (r)
05:30 Istoria medie europeanã (7). Biserica în Evul Mediu.
Autor: lector univ.dr. Ecaterina Lung (r)
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SÂMBÃTÃ
20 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei,
interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Importanþa culturii în limba românã.
Cuvinte care ºi-au schimbat sensul. Pluralul substantivelor.
Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
10:30 De pe plaiuri româneºti. Muzicã popularã cu interpreþii:
Ileana Melian, Nicolae  Mihai Gruia, Maria Ghinea,
Vasile Petruºan, Elena Pãdure. Realizator: Theodora Popescu
11:00 ªcoala de sâmbãtã. Centre de sãnãtate. Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Creºterea porcilor.
Emisiune în direct, de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. 100 de ani de zbor. Realizator: Alexandru Mironov (r)
14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00 Societate ºi culturã. Invitatã: Georgeta Filitti,
preºedinte - Fundaþia Brãtianu. Realizator: Valeriu Râpeanu
16:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte-þi arta! Despre sãrbãtorile de iarnã. Invitaþi: Rãzvan Bucuroiu,
redactor ºef  Lumea credinþei, Rãzvan Codrescu, redactor 
Lumea credinþei. Emisiune de Marina Roman  Boiangiu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul. Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 O melodie pentru fiecare. Mozaic muzical cu Ioan Cercel, Valentina
Oprina, Vasile Grãjdan, Petre Sãbãdeanu. Emisiune de Dumitru Cucu
19:30 Erupþie vulcanicã în þinuturile polare (film documentar)
20:00 Gala muzicii culte. Muzicã de camerã. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Film artistic românesc. Adela  prefaþã cu George Motoi (în dialog
cu Ion Bucheru)
22:30 Café  concert. Formaþia Sorin Petre. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Autostar. Off Road (II). Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Muzicã popularã. Soliºti: Angela Bãlaºa, Micu Spânu,
Nina Sibiceanu, Ileana Leonte, Nelu ªopterean, Lidia Filip,
Angela Cãlin, Maria ªalaru, Ileana Domuþã, Niculina Stoican,
Mitriþã Creþu. Emisiune de Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare

DUMINICÃ
21 decembrie 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 SOS glandele endocrine. Realizator: prof.univ.dr. Ioan Pop de Popa
12:00 Agricultura, încotro? Creºterea porcilor.
Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)
13:00 Week-end magazin. Salonul caricaturiºtilor. Emisiune de Dumitru
Cucu; Stil ºi frumuseþe. Realizator: Irina Haideþ; Urmaºi ai lui
Grigoraº Dinicu. Emisiune de Dumitru Cucu; Hollywood Expres.
Realizator: Leonard Henþiu
16:00 Club folk. Festivalul Floare de ger. Emisiune de Mircea Bodolan
17:00 Club internaþional. Elveþia. 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. Arta în timpul lui ªtefan cel Mare;
Glasuri în desiºuri Constantin Arseni;  Victor Brauner;  Casa lui
Cãlinescu; Realizator: Ion Bucheru
20:00 Cântecul ºi casa lui. Muzicã religioasã cu Elisabeta Turcu,
Aneta Stan, Irina Someºan, Polina Manoilã, Grupul vocal Mioriþa.
Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Arsene Lupin, ep. 5  Agentul Barnett (Franþa)
22:30 Forum IT. Tele  student în mileniul III.
Emisiune realizatã de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Cântã Polina Manoilã. Realizator Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare
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Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
Sãptãmânile 22 - 28 decembrie ºi 29 decembrie 2003 - 5 ianuarie 2004
LUNI
22 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Economia pentru toþi.
Realizator: conf.univ.dr. Mariana Baicu
11:00 Caleidoscop. Realizator: Ion Bucheru
12:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
13:00 Oameni care sunt: Ion Lucian.
Emisiune de Marina Roman Boiangiu
14:00 Program muzical. Emisiune de Dumitru Cucu
14:30 Film documentar cinematografic.
Fernandel despre Fernandel
15:30 Întâlnire cu folclorul. Realizator: Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Jurnal european
16:30 Club internaþional: China. Emisiune de Ioana Nitobe (r)
17:30 Not yet but soon (limba englezã pentru începãtori).
Realizator: Doru Enache
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Teren aferent casei de locuit.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ora melomanului. Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Gustul mierii  spectacol de teatru studenþesc
21:30 Muzicã popularã. Realizator: Theodora Popescu
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. La sfârºit de An cu deputaþii.
Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Program muzical nocturn
02:30 Show-ul de noapte. La sfârºit de An cu deputaþii.
Emisiune de George Nicolau
04:00 Program muzical nocturn

MARÞI
23 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Permanenþe etnografice  film documentar
11:00 Vacanþe active. Aviaþia sportivã. Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Întâlnire cu folclorul. Realizator: Theodora Popescu
12:30 Caleidoscop. Realizator Ion Bucheru
13:30 Oameni care sunt: Carmen Stãnescu.
Emisiune de Marina Roman Boiangiu
14:30 Muzicã de café  concert. Realizator: Dumitru Cucu
15:00 Club internaþional: Sudan. Emisiune de Ioana Nitobe (r)
16:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
17:00 Preluare Deutsche Wele. Arte fãrã frontiere  informaþii
ºi evenimente culturale
17:30 Videoteca muzicii populare. Realizator: Dumitru Cucu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Prescripþia achizitivã.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Concert Johnny Hallyday
20:00 Capodopere ale teatrului francez. Mizantropul
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Asigurarea ordinii publice
pentru sãrbãtori. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Program muzical nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Asigurarea ordinii publice
pentru sãrbãtori. Emisiune de George Nicolau
04:00 Program muzical nocturn

MIECURI
24 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Copiii României salutã Grecia (I).
Emisiune de Dumitru Cacoveanu
11:00 Icoana, imaginea Crãciunului! (reportaj eseu).
Emisiune de Marina Roman Boiangiu
11:30 Copiii colindã! Emisiune de Carmen Cintezã
12:30 Eu sunt ultimul romantic? Participã: Mirabela Dauer.
Emisiune de Marcel Dragomir
13:00 Trãieºte-þi arta! Invitat: Romulus Vulpescu.
Emisiune de Marina Roman Boiangiu
14:00 Film documentar cinematografic. Ventura zis... Lino
15:00 E vremea colindelor! Recital Fuego
15:30 Academica: Culturã fãrã tranziþie. Sacru ºi profan.
Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
16:30 Colinde religioase (I). Emisiune de Ionela Prodan
17:30 Nemuritorul Jazz
18:00 Muzicã popularã. Emisiune de Theodora Popescu
18:30 Actualitãþi
19:00 Colinde corale  Corul Facultãþii de Muzicã
al Universitãþii Spiru Haret ºi Corul Euterpe.
Realizator: Mihai Darie
19:45 Promo  muzicã
20:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Notre Dame de Paris  spectacol muzical
22:45 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
00:05 Program muzical nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
04:00 Program muzical nocturn

JOI
25 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
8:00 Spre Bethleem treceau pãstorii  slujba Naºterii Domnului
(preluare REUTERS)

9:00 Matinal. Realizator: Mugur Popovici
9:50 Credinþã ºi viaþã  Semnificaþia Crãciunului
10:00 Din darurile Crãciunului  transmisie directã:
Catedrala Metropolitanã din Atena  Catedrala Patriarhalã
din Bucureºti  Cetatea Vaticanului (Mesajul de Crãciun
al Papei Ioan Paul al II-lea)
13:30 Copiii României salutã Grecia (II).
Emisiune de Dumitru Cacoveanu
14:30 Sãrbãtorile de iarnã în satul românesc. Reportaj realizat
la Muzeul Satului ºi la Muzeul Þãranului Român.
Realizator: Marina Roman Boiangiu
15:00 Copiii ºi Moº Crãciun! Emisiune de Carmen Cintezã
15:30 Concert de Crãciun. Concert organizat cu orchestra
simfonicã a Liceului de Muzicã Dinu Lipatti.
Realizator: Dumitru Cucu
16:30 Club internaþional  ediþie specialã.
Emisiune de Ioana Nitobe
17:30 Colinde religioase (II). Emisiune de Ionela Prodan
18:00 Cântecul lui Moº Crãciun cu studenþii Facultãþii
de Muzicã. Emisiune de Marcel Dragomir
18:30 Actualitãþi
19:00 Crãciunul cu artiºti (I). Emisiune de Ionela Prodan
19:30 Medalion Tudor Gheorghe
20:30 Crãciunul în jurul lumii (film documentar)
21:15 River Dance  spectacol muzical-artistic
23:15 La zi de sãrbãtoare. Emisiune de Theodora Popescu
00:00 Capodopere ale teatrului francez Bolnavul închipuit
01:50 Program muzical nocturn

VINERI
26 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
10:00 Zile de vacanþã. Emisiune de Alina Motoc ºi Mugur Popovici
11:00 Lumea de mâine. ªtiinþa în 2003 (I).
Realizator: Alexandru Mironov
12:00 Caleidoscop. Realizator: Ion Bucheru
13:00 Muzicã popularã. Emisiune de Teodora Popescu
13:30 Oameni care sunt: Gabriela Voinea.
Emisiune de Marina Roman Boiangiu
14:30 Retrospectiva sportivã a anului 2003 (fotbal, Steaua
ºi Dinamo în cupele europene, pregãtirile ºi evoluþia
echipei naþionale a României etc.) (I).
Emisiune de Mugur Popovici
15:30 Trãiesc bine ºi petrec! Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Wele. Anul spaþial 2003
16:30 Virtuozi ai muzicii populare  Andrei ºi Meltiade Mihalache.
Emisiune de Dumitru Cucu
17:00 Forum IT. PC-ul meloman.
Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
18:00 Eu sunt ultimul romantic? Invitatã: Angela Similea.
Emisiune de Marcel Dragomir
18:30 Actualitãþi
19:00 Crãciunul cu artiºti (II). Emisiune de Ionela Prodan
19:30 Academica. Universul cunoaºterii. Omul, între înger
ºi demon (III). Emisiune de Cãtãlin Grosu
20:30 Capodopere ale teatrului francez. Femeile savante
22:30 Cântecul ºi casa lui Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 Main Street Jazz
00:00 Program muzical nocturn

SÂMBÃTÃ
27 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
9:50 Credinþã ºi viaþã  Sfântul ªtefan. Emisiune de Sorin Bejan
10:00 ªcoala de sâmbãtã. Copiii asistaþi. Emisiune de Cãtãlin Grosu
11:00 De pe plaiuri româneºti. Realizator: Theodora Popescu
11:30 Preluare Deutsche Wele. Atât de fragilã, civilizaþia...
12:00 Agricultura, încotro? 90 de ani de horticulturã.
Urãri de sãrbãtori. Emisiune în direct,
de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
14:00 Retrospectiva sportivã a anului 2003 (fotbal, Steaua
ºi Dinamo în cupele europene, pregãtirile ºi evoluþia
echipei naþionale a României etc.) (II).
Emisiune de Mugur Popovici
15:00 Capodopere ale teatrului francez. Jocul dragostei
ºi al întâmplãrii
16:45 Promo  pauzã
17:00 Trãieºte-þi arta !  ediþie specialã.
Emisiune de Marina Roman Boiangiu
18:00 Crossing Point Jazz
18:30 Actualitãþi
19:00 Crãciunul cu artiºti (III). Emisiune de Ionela Prodan
19:30 Crossing Point Jazz
20:00 Film artistic românesc. Muºchetarul român  prefaþã cu
Iurie Darie (în dialog cu Ion Bucheru)
21:45 Promo  muzicã
22:00 Gala muzicii culte. Emisiune de Mihai Darie
23:00 Autostar. Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 O melodie pentru fiecare. Emisiune de Dumitru Cucu
00:30 Doi pe un balansoar  spectacol de teatru studenþesc
00:30 Program muzical nocturn

DUMINICÃ
28 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
9:50 Credinþã ºi viaþã. Emisiune de Sorin Bejan
10:00 Lumea copiilor. Emisiune de Carmen Cintezã
11:00 Medicul vã ascultã. Înnoirile de la Spitalul Universitar.
Urãri de sãrbãtori. Invitat Sorin Oprescu.
Emisiune de George Nicolau
12:00 Agricultura, încotro? 90 de ani de horticulturã.
Urãri de sãrbãtori. Emisiune de
prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)

13:00 Week-end magazin. Film documentar cinematografic
Martine Carol ºi Brigitte Bardot
15:00 Retrospectiva sportivã a anului 2003 (fotbal, Steaua
ºi Dinamo în cupele europene, pregãtirile ºi evoluþia
echipei naþionale a României etc.) (III).
Emisiune de Mugur Popovici
16:00 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan
17:00 Club internaþional. Emisiune de Ioana Nitobe
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Cafeneaua literarã artisticã. În dialog scriitorii: Nicolae
Dan Fruntelatã ºi Corneliu Leu. Emisiune de Vlad Leu
18:30 Actualitãþi
19:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti.
Realizator Ion Bucheru
20:00 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Arsene Lupin, ep. 6 (Franþa)
22:00 Café  concert. Emisiune de Dumitru Cucu
22:30 Film artistic. Prima zãpadã
00:15 Sãptãmâna internã
00:45 Program muzical nocturn

LUNI
29 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Zile de vacanþã. Realizatori: Alina Motoc ºi Mugur Popovici
11:00 ªcoala itinerantã: Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Caleidoscop. Realizator: Ion Bucheru
13:00 Întâlnire cu folclorul. Realizator: Theodora Popescu
13:30 Film documentar cinematografic. Sãrbãtoare la Cannes
15:00 Program muzical. Realizator: Dumitru Cucu
15:30 Preluare Deutsche Welle. Jurnal european
16:00 Film serial: Familia Thibault, ep. 1 (Franþa)
17:30 Retrospectiva sportivã a anului 2003 (jocuri sportive,
sporturi individuale, campionate ºi cupe mondiale,
Formula 1) (I). Emisiune de Mugur Popovici
18:30 Actualitãþi
19:00 Ora melomanului. Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Academica: Universul cunoaºterii. Omul între înger
ºi demon (I). Emisiune de Cãtãlin Grosu
21:00 Nemuritorul jazz
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. La pragul dintre ani. Ce s-a realizat
în 2003 ºi perspective în 2004 (I). Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Program muzical nocturn
02:30 Show-ul de noapte. La pragul dintre ani. Ce s-a realizat
în 2003 ºi perspectivele în 2004. Emisiune de George Nicolau
04:00 Program muzical nocturn

MARÞI
30 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Lumea de mâine. Genetica umanã.
Realizator: Alexandru Mironov
11:00 Oraºe româneºti: Alba Iulia
11:30 Preluare Deutsche Welle. Arte fãrã frontiere  informaþii
ºi evenimente culturale
12:00 Întâlnire cu folclorul. Realizator: Teodora Popescu
12:30 Film documentar cinematografic. 25 de ani de Premii César
13:20 Eu sunt ultimul romantic? Invitat Mihai Constantinescu.
Emisiune de Marcel Dragomir
13:50 Microcosmos  concert în iarbã (film documentar)
15:00 Trãieºte-þi arta! Invitat: Ofelia Iosub.
Emisiune Marina Roman Boiangiu
16:00 Film serial: Familia Thibault, ep. 2 (Franþa)
17:30 Retrospectiva sportivã a anului 2003 (jocuri sportive,
sporturi individuale, campionate ºi cupe mondiale,
Formula 1) (II). Emisiune de Mugur Popovici
18:30 Actualitãþi
19:00 Muzicã popularã. Emisiune de Theodora Popescu
19:30 Nemuritorul jazz (II)
20:30 Telecinemateca Estului: Amintirea unei mari iubiri
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. La pragul dintre ani. Ce s-a realizat
în 2003 ºi perspective în 2004 (II). Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Program muzical nocturn
02:30 Show-ul de noapte. La pragul dintre ani. Ce s-a realizat
în 2003 ºi perspectivele în 2004. Emisiune de George Nicolau
04:00 Program muzical nocturn

MIERCURI
31 decembrie 2003
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
10:00 Universul cunoaºterii Omul între înger ºi demon (II).
Emisiune de Dumitru Cucu
11:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
12:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
13:00 Café  concert. Realizator: Dumitru Cucu
13:30 Oraºe româneºti: Braºov
14:00 Retrospectiva sportivã a anului 2003 (jocuri sportive,
sporturi individuale, campionate ºi cupe mondiale,
Formula 1) (III). Emisiune de Mugur Popovici
15:00 Preluare Deutsche Welle
15.30 Întâlnire cu folclorul. Realizator: Theodora Popescu
16:00 Film serial: Familia Thibault, ep. 3 (Franþa)
17:30 Lumea de mâine. ªtiinþa în 2003 (I).
Realizator: Alexandru Mironov
18:30 Actualitãþi
19:00 Telecinemateca Estului: Garã pentru doi
20:15 Recital Florent Pagny
21:15 Program de Revelion

JOI
1 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
9:50 Credinþã ºi viaþã  Sfântul Vasile
10:00 Repere spirituale  transmisie directã.
Catedrala Mitropolitanã din Atena  Catedrala Patriarhalã
din Bucureºti  Cetatea Vaticanului (Mesajul Urbi et Orbi)
13:30 Forum IT. Upgrade sau un calculator nou?
Emisiune de Cãtãlina Grosu
14:30 Muzicã popularã. Realizator: Theodora Popescu
15:00 Preluare Deutsche Welle
15.30 Eu sunt ultimul romantic? Elene Cârstea.
Emisiune de Marcel Dragomir
16:00 Film serial: Familia Thibault, ep. 4 (Franþa)
17:30 Retrospectiva sportivã a anului 2003 (jocuri sportive,
sporturi individuale, campionate ºi cupe mondiale,
Formula 1) (IV). Emisiune de Mugur Popovici
18:30 Actualitãþi
19:00 Trãieºte-þi arta! Emisiune de Marina Roman Boiangiu
20:00 Film artistic românesc. Actorul ºi sãlbaticii  prefaþã cu
Dan Mihãescu (în dialog cu Ion Bucheru)
21:45 Jazz în stradã (I)
22:45 Promo
22:50 Jazz în stradã (II)
23:30 Program muzical nocturn

VINERI
2 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
10:00 Universul cunoaºterii. Omul între îngeri ºi demoni (III).
Emisiune de Dumitru Cucu
11:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
12:00 Telecinemateca Estului: Îndrãgostit la propria-þi dorinþã
13:30 Trãieºte-þi arta! Invitat: Devis Grebu.
Emisiune de Marina Roman Boiangiu
14:30 Muzicã de cafe-concert
15:00 Lumea de mâine. Proiectul Milenium.
Realizator: Alexandru Mironov
16:00 Film serial: Familia Thibault, ep. 5 (Franþa)
17:30 Preluare Deutsche Welle
18:00 Muzicã popularã
18:30 Actualitãþi
19:00 Telecinemateca Estului: Moscova nu crede în lacrimi
21:15 Academica. Universul cunoaºterii. Rãdãcini.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
22:15 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:15 Spectacol muzical - Tropicana
00:15 Program muzical nocturn

SÂMBÃTÃ
3 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
10:00 Knock Out  noutãþi din lumea artelor marþiale
11:00 ªcoala de sâmbãtã. Sãnãtatea publicã.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? La început de an agricol.
Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. ªtiinþa în 2003 (II).
Realizator: Alexandru Mironov (r)
14:00 Program muzical. Emisiune de Dumitru Cucu
14:30 Caleidoscop. Realizator: Ion Bucheru
15:00 Trãieºte-þi arta! Emisiune de Marina Roman Boiangiu
16:00 Film serial: Familia Thibault, ep. 6 (Franþa)
17:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
18:00 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul.
Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 Oaspeþi la tvRM  Corul Universitãþii Washington DC
19:30 China  portret simfonic (film documentar)
20:00 Gala muzicii culte. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Film artistic românesc. Cuibul de viespi (prefaþã cu
regizorul Horea Popescu)
23:00 Autostar. Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 O melodie pentru fiecare. Emisiune de Dumitru Cucu
00:30 Program muzical nocturn

DUMINICÃ
4 ianuarie 2004
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 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache
11:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
12:00 Agricultura, încotro? La început de an agricol.
Emisiune de prof. univ. dr. Constantin Pintilie (r)
13:00 Vocile radioului  spectacol preluat de la Radio România
cu ocazia decernãrii premiilor Radioului Naþional pe anul 2003.
Realizator Vlad Leu. Prezintã: Florian Pitiº
15:00 Cinepanorama  ediþie specialã. Emisiune de Eugen Atanasiu
16:00 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan
17:00 Club internaþional. Emisiune de Ioana Nitobe
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Cafeneaua literarã artisticã. În dialog scriitorii: Nicolae
Dan Fruntelatã ºi Corneliu leu. Emisiune de Vlad Leu
18:30 Actualitãþi
19:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti. Realizator: Ion Bucheru
20:00 Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Arsene Lupin, ep. 7 (Franþa)
22:00 Café  concert. Emisiune de Dumitru Cucu
22:30 Universul cunoaºterii. Rãdãcini.
Emisiune de Cãtãlin Grosu (r)
00:15 Sãptãmâna internã
00:45 Program muzical nocturn
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George Coºbuc

Pomul Crãciunului

Tu n-ai vãzut pãdurea, copile
drag al meu 
Pãdurea iarna doarme, c-aºa
vrea Dumnezeu,
ªi numai câte-un viscol o
bate uneori,
Ea plânge-atunci cu hohot
cuprinsã de fiori.
ªi tace-apoi ºi-adoarme, când
viscolele pier.
În noaptea asta însã vin
îngerii din cer
ªi zboarã-ncet de-a lungul
pãdurilor de brad,

ªi cântã-ncet; ºi mere ºi flori
din sân le cad.
Iar florile s-aninã de ramuri
pânã jos
ªi cântec ºi luminã ºi-aºa e
de frumos!
Iar brazii se deºteaptã, se
mirã asta ce-i,
Se bucurã ºi cântã ca
îngerii ºi ei.
Tu n-ai vãzut pãdurea,
copile drag al meu,
Dar uite ce-þi trimite dintr-însa Dumnezeu

Un înger rupse-o creangã
din brazii cu fãclii,
Aºa cum au gãsit-o, cu flori
ºi jucãrii.
Departe, într-un staul e-n
faºe-acum Iisus,
ªi îngerii, o, câte ºi câte
i-au adus:
Dar el e bun ºi-mparte la
toþi câþi îl iubesc,
Tu vino ºi te-nchinã, zi:
Doamne-þi mulþumesc.

Cum va fi comemorat ªtefan cel Mare în anul 2004
Se împlinesc 500 de ani de când legendarul Domnitor al Moldovei
a devenit un nume sacru pentru istoria tuturor românilor
Împlinirea, la 2 iulie 2004, a 500 de ani de la trecerea
în eternitate a lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt, legendarul
voievod al unei Moldove care, prin strãlucirea de 47 de
ani a mãreþului sãu Domnitor, cumulase idealurile
întregului spaþiu românesc ºi le impusese în faþa
strãinãtãþii, are semnificaþia unei sãrbãtori naþionale cu
o intensã valoare resurecþionarã. Mãreaþa comemorare
este un prilej de renaºtere spiritualã, de mândrã ºi demnã
afirmare a conºtiinþei naþionale, de asumare bãrbãteascã
a destinului nostru de popor greu încercat chiar ºi astãzi.
Dincolo de succesele obþinute pe plan intern ºi
internaþional, dar ºi de neîmplinirile care apasã dureros
asupra vieþii noastre cotidiene, actualul Guvern al
României se remarcã prin acest gest de curaj ºi de
demnitate care este instituirea Programului naþional
consacrat împlinirii a 500 de ani de la moartea lui ªtefan
cel Mare ºi Sfânt.
Este un gest de curaj prin chiar faptul cã Guvernul
nu s-a lãsat intimidat de lista cioclilor profesionalizaþi
întru denigrarea istoriei noastre, a simbolurilor noastre
naþionale, de toþi acei pocitori de idei ºi de cuvinte lezaþi
 chipurile  de faptul cã s-ar arunca pe fereastrã câteva
miliarde de lei, înstrãinaþi prin pomenirea Strãbunului.
ªi este, totodatã, un gest de demnitate prin însuºi faptul
cã un asemenea Program naþional mai atenueazã
întrucâtva durerea resimþitã din generaþie în generaþie
pentru faptul cã un echivalent al lui n-a fost posibil în
anul 1957, când s-au împlinit 500 de ani de la suirea lui
ªtefan pe Tronul Þãrii Româneºti a Moldovei. Pentru
cominterniºtii de atunci, ca ºi pentru nepoþii lor de astãzi,
rebotezaþi în tulburile ape antiromâneºti, sublima
invocaþie eminescianã din DOINA era ºi este resimþitã
ca un suprem act de condamnare. Sã le-o reamintim, încã
o datã, aici, cu acelaºi înþeles de strãvechi bocet ºi blestem
popular românesc:
(...) ªtefane Mãria Ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Las-Archimandritului
Toatã grija schitului,
Lasã grija Sfinþilor
Ia sama pãrinþilor,
Clopotele sã le tragã
Ziua-ntreagã, noaptea-ntreagã,
Doar s-a-ndura Dumnezeu
Ca sã-þi mãntui neamul tãu!

Tu te-nalþã din mormânt,
Sã te-aud din corn sunând
ªi Moldova adunând.
De-i suna din corn o datã,
Ai s-aduni Moldova toatã,
De-i suna de douã ori,
Îþi vin codri-n ajutor,
De-i suna a treia oarã
Toþi duºmanii or sã piarã
Din hotarã în hotarã (...)
Înþelesurile acestei poezii nicicând n-au avut un rãsunet
mai adânc ºi mai larg decât astãzi, când nu numai România,
ci toate popoarele din comunitatea europeanã îºi cautã ºi îºi
afirmã identitatea asemenea celui dintâi atribut ºi punct de
sprijin al dialogului ºi conlucrãrii intercomunitare ºi
interstatale. Valorile democraþiei se sublimeazã în
personalitatea fiecãrui popor care le împãrtãºeºte, ele
reprezintã un stimulent, au vocaþia cristalizãrii, nu a
pulverizãrii. Tocmai din aceastã perspectivã credem cã a
fost gânditã ºi recenta conferinþã de presã de la Ministerul
Culturii ºi Cultelor, precedatã de o substanþialã intervenþie
radiofonicã, pe aceeaºi temã, a acad. Rãzvan Theodorescu,
ministrul Culturii ºi Cultelor. Împreunã cu manifestãrile
consacrate împlinirii a 500 de ani de la moartea lui ªtefan
cel Mare ºi Sfânt, au fost comunicate mai multe
evenimente legate de Anul cultural 2004, RomâniaAnglia ºi Restaurãrile UNESCO din România. Secretarul
de Stat pentru patrimoniu, dr. Ioan Opriº, împreunã cu
alte personalitãþi din conducerea respectivului
departament au prezentat succint Hotãrârea de Guvern
nr. 1309/2003 care prevede un amplu program de
cercetãri, conservãri ºi restaurãri ale monumentelor
arhitectonice din epoca lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt
(mãnãstiri, biserici, ruine ale cetãþilor domneºti), tipãriri
sau retipãriri de documente de mare valoare istoricã ºi
lingvisticã, organizarea de expoziþii în þarã ºi strãinãtate.
O mare expoziþie va fi deschisã în Bucureºti ºi va
avea drept temã Civilizaþia epocii lui ªtefan cel Mare ºi
Sfânt, iar la New-York, într-o expoziþie consacratã
Bizanþului, românii vor expune câteva piese de referinþã
între care Steagul lui ªtefan cel Mare ºi Tetraevanghelul
de la Neamþ. De asemenea, Capela Sixtinã de la Vatican
va gãzdui o expoziþie dedicatã, în bunã parte, marelui
voevod al Moldovei, recunoscut încã din timpul vieþii

Brâncuºi la Târgu Jiu

sale ca apãrãtor al creºtinãtãþii. Aceluiaºi eveniment îi
vor fi consacrate ºi un Album omagial, precum ºi un
Repertoriu al monumentelor ºi obiectivelor reprezentative
din epoca lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt, iar cele trei
publicaþii din subordinea ministerului, respectiv Buletinul
Monumentelor Istorice, Revista Monumentelor Istorice
ºi Revista Muzeelor, vor consacra numere speciale Anului
ªtefan cel Mare ºi Sfânt. Muzeul de la Putna, Muzeul
Naþional de Istorie din Bucureºti ºi instituþii similare din
alte localitãþi sunt reorganizate ºi adaptate în vederea
omagierii lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt.
2004 va fi Anul României în Marea Britanie; manifestãrile
culturale desfãºurate aici reprezintã primul proiect de acest
gen iniþiat ºi organizat dupã al doilea rãzboi mondial, cu sprijin
de la British Council ºi de la Ambasada României la Londra.
Publicul din Marea Britanie va primi astfel mai multe mesaje
din partea culturii române, între care o expoziþie consacratã
lui Constantin Brâncuºi, pãrintele sculpturii moderne, o alta
consacratã aºezãrilor urbane ºi rurale din Transilvania, o
expoziþie de artã contemporanã româneascã ºi o expoziþie
consacratã vieþii ºi operei lui Victor Brauner. O galã de filme
româneºti va fi desfãºuratã în 2-3 oraºe din Anglia, Târgul
internaþional de carte de la Londra, din martie, anul viitor, va
oferi ºi tipãrituri româneºti, iar Teatrul Masca ºi Teatrul
Naþional din Bucureºti vor avea turnee în Anglia. Nu vor lipsi
nici interpreþii cântecului ºi jocului popular românesc ºi nici
tradiþionala noastrã gastronomie.
Banca Mondialã a prezentat, recent, Raportul de
colaborare cu Ministerul Culturii ºi Cultelor din România,
iar aprecierile incluse aici sunt pozitive. Reconstituirea
ansamblului brâncuºian de la Tg. Jiu este apreciatã ca întrunind
o înaltã calitate. Aprecieri elogioase sunt formulate ºi în
legãturã cu proiectele de reamenajare a parcului de la Tg. Jiu,
a Palatului Mogoºoaia ºi a Palatului Brâncovenesc de la
Potlogi, ca ºi cu proiectele vizând alte obiective culturale,
între care moderna Bibliotecã digitalã de manuscrise (carte
veche), cuprinzând documente din secolele 9-15.
Programele culturale legate de cele trei obiective continuã
sã fie dezbãtute, îmbunãtãþite, completate. Aºa se ºi explicã
faptul cã ele încã n-au fost introduse în reþeaua informatizatã
a Ministerului Culturii. O nouã conferinþã de presã, promisã
sã aibã loc în curând, va face cunoscute ºi alte elemente legate
îndeosebi de Programul consacrat omagierii lui ªtefan cel
Mare ºi epocii sale de glorie inclusiv culturalã.
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