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Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

24 Ianuarie 1859

O zi de aur
a veacului
Prof.univ.dr. Dan BERINDEI
Membru al Academiei Române
Ziua de 24 Ianuarie 1859 se înscrie
prestigios în calendarul naþiunii. A fost atunci
o zi de împlinire ºi de biruinþã. O tânãrã naþiune
modernã, întemeiatã pe rãdãcinile unei istorii
îndelungate, a soluþionat o problemã
fundamentalã a existenþei ei istorice ºi totodatã
a rezolvat o problemã europeanã, care
frãmânta de mai mulþi ani cancelariile ºi
diplomaþia continentului. Timp de ºapte ani,
ziua de 24 Ianuarie avea sã fie ºi sãrbãtoare
naþionalã ºi în perioada urmãtoare s-a înscris
printre momentele cele mai de seamã ale
devenirii României moderne.
Învãþãturã fundamentalã a revoluþiei din
1848, lucru sesizat de Nicolae Bãlcescu, care
a propus întregirea lozincii revoluþionare
Dreptate-Frãþie prin cuvântul Unitate  el
vãzând în Unire, în perioada exilului sãu,
condiþia de bazã a mersului ascendent al
naþiunii române  lupta pentru ºtergerea
nefirescului hotar de la Milcov s-a impus
dominant în cel de-al ºaselea deceniu al
veacului al XIX-lea. Ideea realizãrii unitãþii
celor douã principate, a Moldovei ºi a Þãrii
Româneºti, a cuprins toate straturile ºi
categoriile sociale, devenind catalizatorul ºi
trãsãtura de unire a unui complicat proces
istoric. Unirea a ajuns pe buzele tuturor
românilor ºi ea a fost cântatã în Hora Unirii,
adevãrat imn al unitãþii naþionale,
respingându-se palidele încercãri ale
separatismului, ai cãrui puþini adepþi s-au
dovedit a fi stipendiaþii unor puteri strãine.
De la începutul miºcãrii unioniste ea s-a
încadrat unor mutaþii esenþiale desfãºurate

pe plan internaþional. În anii 50 ai secolului
al XIX-lea, atenþia marilor puteri a fost
concentratã spre problemele Europei de SudEst ºi de data aceasta nu s-a asistat numai la
un rãzboi ruso-turc, ci Imperiul otoman s-a
bucurat de susþinerea celor douã mari puteri
ale Occidentului, Franþa ºi Anglia, cãrora
avea sã li se alãture, în 1855, ºi Piemontul.
Rusia a trebuit sã facã faþã unei coaliþii care
avea sã sfârºeascã prin a o înfrânge. Rãzboiul
Crimeii a avut loc din 1853 ºi pânã în 1856,
dar din 1855 mersul cãtre pace a devenit
evident. Conferinþele de la Viena, la care au
participat, în imperiul Austriei, rãmas neutru,
cele douã pãrþi aflate în conflict, au oferit
coaliþiei prilejul de a-ºi exprima condiþiile
de pace, care priveau în primul rând
problema Mãrii Negre, cea a Dunãrii ºi cea
a Principatelor dunãrene. Cãderea
Sebastopolului ºi moartea þarului Nicolae I
au determinat Rusia sã accepte aceste condiþii
prealabile exprimate în Conferinþele
amintite. Drumul spre pace a fost în
consecinþã deschis spre sfârºitul anului 1855.
Congresul de la Paris a ridicat, în 1856,
problema Mãrii Negre, declaratã neutrã, Rusia
trebuind sã-ºi retragã flota de rãzboi din apele
ei ºi, totodatã, cea a Dunãrii. Marele fluviu a
fost supus unui regim de internaþionalizare
apropiat de cel aplicat în 1815 marilor cursuri
de apã ale Occidentului. A fost creatã o
Comisie europeanã a Dunãrii, grupând marile
puteri, o alta a riveranilor trebuind sã se
îngrijeascã de porþiunea fluviului cuprinsã
între izvoare ºi Isaccea, de unde ºi pânã la

Nicolae Iorga:
Învãþãminte din viaþa ºi domnia
lui Alexandru Ioan Cuza
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vãrsarea în Marea Neagrã se intra în porþiunea
rezervatã Comisiei europene. Principatele
s-au vãzut eliberate de protectoratul Rusiei,
ele fiind supuse, în schimb, garanþiei colective
a celor ºapte mari puteri ale epocii. Pentru
reorganizarea lor, în sensul unei accentuãri a
modernizãrii, participanþii la Congres au fost
de acord, în schimb, divergenþele au apãrut în
ceea ce privea problema  fundamentalã
pentru români !  a unificãrii lor.
Chestiunea Principatelor a fost dezbãtutã
fãrã a se ajunge la soluþii finale. Parte dintre
puteri  Franþa, Piemontul, Rusia ºi Prusia 
s-au pronunþat pentru unificarea celor douã
þãri, în sensul dorinþelor românilor, în timp ce
douã mari puteri  imperiile otoman ºi
habsburgic  s-au împotrivit cu înverºunare,
respingând ideea unificãrii celor douã þãri, iar
o a ºaptea putere  Marea Britanie  a fost
iniþial susþinãtoare a proiectului unitãþii
Principatelor, pentru ca apoi sã treacã, în vara
anului 1856, de partea celor douã puteri
adversare, pe care avea sã le pãrãseascã însã
din nou în primele luni ale anului 1859. În
condiþiile acestea, nu s-a putut ajunge la un
consens ºi s-a recurs la o soluþie de compromis,
în sensul unei amânãri a soluþiei ce trebuia
datã. În consecinþã, s-a decis trimiterea unei
Comisii de informare a puterilor garante în
Principate, care sã ancheteze situaþia ºi sã ia
act de dorinþele românilor, iar pentru exprimarea acestora din urmã s-a decis convocarea
a câte unui divan ad hoc în fiecare þarã.
De fapt, s-a dat prilej puternicei miºcãri
unioniste sã preia în bunã mãsurã iniþiativa.
Când a fost încercatã o falsificare a alegerilor
în Moldova pentru divanul sau adunarea ad
hoc, protestul a fost atât de puternic, încât
puterile unioniste, dând curs indignãrii
aproape unanime a românilor, au mers pânã
la întreruperea relaþiilor diplomatice cu
imperiul otoman. Întâlnirea de la Osborne
dintre împãratul Napoleon III ºi regina
Victoria a determinat depãºirea impasului,
suveranul Franþei obþinând anularea
alegerilor falsificate.

 Stimate domnule prorector, sesiunile
de examene de la Universitatea Spiru Haret
se disting prin calitatea lor de componente
ale unui sistem de pregãtire coerent,
dinamic, deschis înnoirilor valorice. Drept
urmare, sesiunile de examene, prin
rezultatele lor, sintetizeazã pregãtirea
studentului, dar, totodatã, îi ºi anticipeazã
evoluþia. Din aceastã perspectivã, ce ne
puteþi spune despre organizarea apropiatei
sesiuni de examene ca o componentã a
sistemului de pregãtire care începe prin
referate seminariale, teste, lucrãri anuale
de control ºi se încheie cu lucrarea de licenþã
ºi, eventual, cu masteratul ºi doctoratul?
 Într-adevãr, sesiunea de examene face
parte dintr-un tot, dintr-un sistem care-i

conferã substanþã ºi relevanþã. Graþie
acestui caracter sistematic, sesiunile de
examen reprezintã momente de evaluare,
dar ºi de autoevaluare a pregãtirii
studenþilor, într-un proces care, la
Universitatea Spiru Haret, se desfãºoarã
însumat pe tot parcursul anilor, prin
seminarii, teste, lucrãri practice, lucrãri de
control, referate º.a. De altfel, o datã cu
introducerea sistemului sãu de credite,
Universitatea Spiru Haret pune accent, în
acelaºi timp, pe evaluarea de pe parcursul
semestrelor (prin formele amintite) ºi pe
evaluarea prin examen (colocviu). Ceea ce
înseamnã cã nivelul calitativ al pregãtirii
universitare depinde, în mod esenþial, de
continuitatea ºi substanþa dialogului

anul comemorãrii lui

ªtefan cel Mare
ºi Sfânt
Sâmbãtã, 10 ianuarie,
preºedintele României,
Ion Iliescu, a inaugurat,
la Vaslui, manifestãrile
consacrate împlinirii a

500 de ani de la moartea
strãlucitului voievod român
Preºedintele României, Ion Iliescu, a deschis, sâmbãtã, la
statuia ecvestrã a domnitorului ªtefan cel Mare, de la Podu Înalt,
seria manifestãrilor dedicate împlinirii a 500 de ani de la moartea
domnitorului Moldovei.
Dupã ce a urcat cele 150 de trepte care preced monumentul,
preºedintele României a depus o coroanã de flori la statuia
domnitorului ªtefan cel Mare de la Podu Înalt unde a fost organizat
ºi un ceremonial militar. Ion Iliescu a rostit un discurs în care a
evocat personalitatea domnitorului Moldovei. Preºedintele Ion
Iliescu considerã cã ªtefan cel Mare ºi Sfânt este domnitorul tuturor
românilor, atât al celor din România, cât ºi al celor de dincolo de
Prut, din Republica Moldova. Moldova lui ªtefan cel Mare
cuprindea un teritoriu care, parþial, se aflã în România, parþial în
Republica Moldova, parþial pe teritoriul Ucrainei de azi. Eu cred
cã ºi noi, ºi moldovenii din Republica Moldova avem toatã
îndreptãþirea sã ne considerãm descendenþi ai lui ªtefan cel Mare,
precum ºi bucovinenii din Cernãuþi. Asta nu înseamnã revendicare
de teritorii. ªtefan cel Mare n-a avut capitala la Chiºinãu, ci la
Suceava, a explicat ºeful statului, subliniind faptul cã autoritãþile
de la Bucureºti nu au respins, ba, dimpotrivã, cred cã este firesc ca
ºi românii, moldovenii din Republica Moldova, sã se considere
descendenþi ai lui ªtefan cel Mare.
Întrebat fiind dacã România va continua sã acorde sprijin þãrii
vecine, Ion Iliescu a spus cã acesta este un lucru normal, având în
vedere cã þara noastrã are relaþii pe linie de stat cu Republica
Moldova. Nu am bãgat cu pumnul în gurã nimãnui nimic ºi ceea
ce am fãcut, am fãcut din datoria pe care o consideram fireascã.
Noi am oferit cu gânduri curate, de la frate la frate, a spus Ion
Iliescu. ªeful statului considerã cã lucrurile trebuie judecate
potrivit conjuncturii existente, România trebuie sã militeze ºi va
milita în continuare pentru relaþii fireºti cu Republica Moldova,
de bunã vecinãtate, pentru cã sunt douã state româneºti, indiferent
cum se numesc ele. Pentru mine, 65% din cetãþenii Republicii
Moldova sunt români, fiind moldoveni, ºi sunt moldoveni, fiind
români, iar relaþiile dintre noi trebuie sã fie relaþii de la stat la stat
de bunã vecinãtate, de sprijin reciproc. Cred cã pânã la urmã ºi
adevãrul ºi echilibrul vor învinge, a conchis Ion Iliescu.
Preºedintele a mai declarat cã nu se poate vorbi de Moldova
Mare care ar fi fost divizatã în 1859 o datã cu Uniunea
Principatelor. El a adãugat cã ªtefan cel Mare face parte din
patrimoniul sacru al întregului popor român ºi cã nu îi este
nimãnui permis sã ºi-l anexeze sub pretextul afirmãrii unei
statalitãþi proprii. Trebuie bine înþeles, de toþi amatorii de
excursii prin istorie, cã nu se poate construi o identitate naþionalã
prin falsuri istorice ºi culturale, dupã cum nu se poate pretinde
nici respectarea statalitãþii proprii prin promovarea unor tendinþe
anexioniste, a mai spus Iliescu. El a mai afirmat cã Moldova
istoricã stã la originea României moderne, iar cultura ºi civilizaþia
moldoveneascã sunt componente esenþiale ale culturii naþionale
româneºti. Aceasta nu înseamnã contestarea statalitãþii Republicii
Moldova pe care o respectãm ca pe o realitate obiectivã cãreia îi
dorim consolidarea, prosperitatea ºi viitorul comun într-o Europã
unitã, a conchis Iliescu.

Adunarea, dominatã de statuia lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt,
a cuprins un tedeum al Întâistãtãtorilor Mitropoliei Moldovei
ºi Bucovinei, Basarabiei, Episcopiei Dunãrii, Huºilor ºi
Romanului. În faþa a cel puþin 1.000 de vasluieni, preºedintele
ºi-a citit discursul, evidenþiind faptul cã ªtefan ne-a integrat
în Europa acelor vremuri. Avea talent diplomatic ºi abilitãþi
militare, ºtiinþa de a menþine echilibrul între marile puteri care
ameninþau existenþa Moldovei. Preºedintele a evocat
momentul de glorie al domnitorului în faþa unei armate care
fãcea sã tremure întreaga Europã. Apoi a adãugat: Decizia
ca acest an sã îl consacrãm figurii ilustre ºi epocii lui ªtefan
cel Mare este o decizie eminamente politicã. Vrem sã dãm o
anumitã semnificaþie ºi încãrcãturã unui an întreg. O
desfãºurare a unor acþiuni care sã punã în valoare figura ºi
importanþa lui ªtefan. Cred cã este un lucru plin de semnificaþii
ºi pentru acþiunea noastrã în plan extern. Anul acesta este
decisiv pentru integrarea în UE ºi toate instrumentele trebuie
folosite pentru comunicarea cu lumea.

ROMÂNIA ªI UNIUNEA EUROPEANÃ

 Va rezista România presiunii concurenþiale în interiorul
Uniunii Europene ?
 Rãspunsul trebuie gãsit înainte de a trece pragul integrãrii.
Prof.univ.dr. Mircea BOULESCU

(Continuare în pag. 3)

Sesiunea de examene, etapã de referinþã
în evaluarea ºi autoevaluarea universitarã
Convorbire cu prof.univ.dr. Ion REBEDEU,
prorector al Universitãþii Spiru Haret

2004 

profesor-student. În felul acesta, sesiunea
capãtã relevanþã ºi caracter de referinþã
pentru aprecierea studentului, dar ºi pentru
mãsura în care fiecare facultate asigurã
condiþii optime de pregãtire, prin calitatea
cursurilor, seminariilor, lucrãrilor practice,
a întregului instrumentar didactic, de la
manual la bibliografia recomandatã pentru
fiecare disciplinã universitarã. De aceea în
catedre, examenele sunt privite nu izolat,
nu absolutizant, ci în strânsã legãturã cu
întreaga activitate anterioarã. Sistemul de
credite acordã, fãrã îndoialã, o mare
importanþã examenului, pentru evaluarea
finalã, dar solicitã totodatã îndeplinirea, de
cãtre student, a unui ansamblu de obligaþii
pe întregul parcurs al semestrului, care
sã-i ofere posibilitatea de a se prezenta
la examen.

Mihai IORDÃNESCU

(Continuare în pag. 2)
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Puncte de vedere

O nouã abordare a problemelor cercetãrii ºtiinþifice
Prof.univ.dr. Petru LISIEVICI
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Eminescu a dat glas
tãcerilor noastre de veacuri
Prof.univ.dr. Ion Dodu BÃLAN

Permanenþe româneºti:
C. Rãdulescu-Motru a ilustrat,
la nivelul cel mai înalt, gândirea româneascã

Prof.univ.dr. Valeriu RÂPEANU
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Cum întâmpinãm sesiunea de examene?
Cu îndreptãþit optimism!
Evaluare ºi
autoevaluare
universitarã
(Urmare din pag. 1)
 Din aceastã complexã perspectivã a sistemului de credite, cum se defineºte
examenul universitar astãzi?
 În condiþiile sistemului amintit de credite, examenul este indicatorul de apreciere
calitativã a pregãtirii studentului. Creditele reprezintã aici dimensiunea cantitativã,
respectiv volumul de timp, de efort ºi de activitãþi pe care-l presupune o disciplinã
universitarã. În timp ce examenul mãsoarã calitatea pregãtirii, de unde ºi importanþa
sesiunii de examene în viaþa universitarã ºi în cadrul sistemului de credite.
 Viaþa universitarã de pretutindeni se confruntã, în ultima vreme, cu urmãtoarea
contradicþie: specializãrile din învãþãmântul superior tot mai accentuate tind sã-ºi
atenueze corelaþiile interdisciplinare ºi, deci, viziunile de ansamblu. Drept urmare, în
procesul de pregãtire, studenþii recurg mai cu seamã la înregistrarea informaþiilor, la
memorie ºi mai puþin la raþionament, la critica faptelor ºi, deci, la gândirea creatoare,
novatoare. Senatul Universitãþii Spiru Haret a intervenit cu mãsuri care stimuleazã
capacitatea de sintezã ºi gândirea prospectivã a studenþilor. Cum se regãsesc aceste
mãsuri în procesul de pregãtire ºi de desfãºurare a sesiunilor de examene?
 Tocmai din perspectiva unor asemenea contradicþii apare tot mai limpede faptul cã
învãþãmântul superior nu mai poate fi axat pe însuºirea, pe asimilarea de cunoºtinþe ºi de
informaþii în sine. Astãzi competenþa nu mai este egalã cu erudiþia, mai cu seamã când
aceasta este lipsitã de dinamism, de viaþã, ci presupune formarea specialistului care sã ºtie
sã selecteze informaþia, s-o interpreteze ºi s-o aplice creator fie în analiza teoreticã, fie
într-un demers, într-un proiect practic. Ca urmare, prin mãsurile adoptate la Universitatea
noastrã, examenul nu are nimic comun cu testarea însuºirii notiþelor de la curs, ci el verificã
ºi, implicit, stimuleazã formarea gândirii ºi profilului specialistului din unghiul disciplinei
universitare respective. Pregãtirea pentru examen are o deschidere largã, dar ºi riguros
cuantificatã, în sensul cã pune accent deopotrivã pe cursul audiat, pe cunoºtinþele ºi abilitãþile
dobândite la seminarii ºi la lucrãrile practice, dar ºi pe parcurgerea ºi asimilarea bibliografiei
recomandate pentru disciplina respectivã. Toate catedrele din facultãþile noastre ºi-au fixat
un obiectiv esenþial în faptul de a elabora, an de an, bibliografii tematice, în care se regãsesc
problematica disciplinei respective, conceptele ºi tezele fundamentale, puncte de vedere
diferite, aplicaþii practice etc., astfel încât în opþiunea sa studentul sã punã în valoare pe
larg spiritul de analizã ºi de sintezã, discernãmântul critic.
 Demersul personal al studentului, îndeosebi cel elaborat în scris, cu valenþele
de analizã, de sintezã ºi de originalitate ce-i sunt proprii, constituie o modalitate
optimã de formare ºi de manifestare a personalitãþii. În ce mãsurã examenele includ
ºi probe scrise?
 În funcþie de conþinutul ei, fiecare disciplinã universitarã apeleazã la o formulã
specificã de examen: formula optimã. Dar aspectul la care vã referiþi are o semnificaþie
mai largã. Demersul studenþesc elaborat în scris, cum spuneþi dumneavoastrã, este utilizat
în facultãþile noastre în primul rând ca un instrument fundamental de testare a pregãtirii, de
autocunoaºtere ºi de autoevaluare. Lucrarea scrisã reprezintã de regulã  ºi trebuie sã
reprezinte  nu numai un examen de cunoºtinþe, ci, mai ales, un examen al capacitãþii de
valorificare a informaþiei, de structurare închegatã a unui discurs teoretic, de argumentare
a unui punct de vedere ºi, în ultimã instanþã, o etapã din asumarea integralã a destinului
profesional. De aceea, studenþii elaboreazã succesiv lucrãri de seminar, dar ºi comunicãri
pentru sesiunile ºtiinþifice studenþeºti, organizate anual în fiecare facultate, iar în final,
întreg acest proces de pregãtire îl încheie cu lucrarea de licenþã. În Universitatea Spiru
Haret, cercetarea ºtiinþificã merge mânã în mânã cu activitatea didacticã, ambele se
condiþioneazã ºi se complinesc în organicitatea învãþãmântului nostru superior. Astfel încât
se întâlnesc tot mai multe cazuri când lucrarea de licenþã sintetizeazã succesiunea tuturor
demersurilor elaborate în scris de respectivul student pe întreg parcursul pregãtirii sale.
 Înþeleg cã, mai ales în ultima vreme, la Universitatea Spiru Haret se pune
accent pe componenta multidisciplinarã ºi sistematic se urmãreºte ca procesul de
evaluare ºi autoevaluare a studentului sã aibã amplitudinea ºi substanþa necesare.
În aceste condiþii, cum se înfãþiºeazã subiectele de examen?
 Conducerile facultãþilor au insistat ºi insistã ca subiectele de examen (lucrãri scrise
sau probe orale) sã fie problematizate, sã solicite capacitatea de analizã ºi de sintezã a
studentului, spiritul sãu novator, interdisciplinar. Asemenea subiecte trebuie sã favorizeze
integrarea organicã ºi coerentã a cunoºtinþelor într-o viziune adecvatã specialitãþii. ªi
realitatea aratã cã accentul pus la examene pe testarea capacitãþii de sintezã, pe posibilitatea
de procesare a cunoºtinþelor se bucurã de o mare apreciere din partea studenþilor. Comparativ
cu tendinþele  e adevãrat, mai rare  de alunecare a unor subiecte spre descriptivismul
steril, spre scientismul îngust sau spre istoricismul lipsit de relief. Din perspectiva acestor
exigenþe, Senatul Universitãþii Spiru Haret a hotãrât ca fiecare colectiv de catedrã sã aducã
la cunoºtinþa studenþilor, direct, prin afiºare la avizier sau prin Internet, problematica
subiectelor pentru examenele din apropiata sesiune. Toate aceste mãsuri reprezintã premize
ale reuºitei. Sperãm ca sesiunea de examene sã aducã ºi certitudinea reuºitei.
 Împãrtãºim aceastã speranþã ºi vã urãm succes deplin!

Proba de calitate a unui
învãþãmânt modern
Prof.univ.dr. Domnica ªERBAN
Decanul Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine
Evaluarea corectã a pregãtirii teoretice ºi
practice a studenþilor de la Facultatea de Limbi
ºi Literaturi Strãine, obiectiv prioritar al
activitãþii profesionale a studenþilor ºi a
cadrelor didactice, este o dimensiune
permanentã a întregului proces de învãþãmânt
ºi nu una temporarã, cum poate mai cred unii.
Fondul de cunoºtinþe achiziþionat gradual la
diferitele discipline de cãtre studenþii noºtri
trebuie sã fie supus continuu unui proces bazat
pe trei mecanisme cognitive: pãstrarea stocului
de informaþii prin reluare ºi consolidare (un
exemplu bun ar fi abordarea ciclicã a aceleiaºi
probleme de gramaticã, cum ar fi folosirea
contextualã a timpurilor ºi modurilor verbale
în limbile strãine), împrospãtarea ºi rafinarea
fondului cognitiv vechi (de pildã aceeaºi
abordare a sistemului verbal este însoþitã în
fiecare an de suplimentarea fiecãrei reguli sau
situaþii de folosire cu nuanþe noi, excepþii de la
reguli etc.) ºi, în fine, introducerea unor
cunoºtinþe complet noi, construirea unor
pachete cognitive corelate cu cele mai vechi,
dar conþinând un cuantum mare de informaþii
noi ca domeniu sau sub-domeniu. Discipline
esenþiale pentru pregãtirea viitorului filolog, fie
cã acesta va deveni profesor sau traducãtor,
cum ar fi limba contemporanã, introduc în
fiecare semestru câte o componentã diferitã,
cum ar fi sintaxa propoziþiei (anul II, semestrul
I), sintaxa frazei (anul II, semestrul II),
semantica (anul III, semestrul I), pragmatica
(anul III, semestrul II).
Un progres real în domeniul evaluãrii, cu
directe consecinþe asupra încãrcãturii ºi
organizãrii sesiunii din iarnã, este, în acest sens,
introducerea sistemului de credite, care a adus
dupã sine stabilirea unor forme de evaluare
semestriale. Acestea obligã studentul sã dea
socotealã de cunoºtinþele acumulate, imediat
dupã audierea respectivului segment de
materie. Sistemul evaluãrii prin credite conferã

deci un ritm mai alert verificãrii cunoºtinþelor.
În acest sens, pre-sesiunea ºi, respectiv,
sesiunea din iarnã oferã un tablou mult mai
complex decât în anii precedenþi. S-au înmulþit
examenele ºi verificãrile. Se practicã, de
asemenea, tot mai frecvent, forme continue sau
parþiale de evaluare. Astfel, la cursurile
practice de limbã se aplicã controlul continuu
al temelor ºi al participãrii la seminar, iar
verificarea din iarnã constã atât dintr-o probã
oralã, cât ºi dintr-un test scris, constând dintro grilã pentru problemele de lexic ºi gramaticã
ºi un eseu pe o temã corelatã cu textele
parcurse. Aºadar, la materia de bazã  însuºirea
ºi perfecþionarea cunoºtinþelor de limbã scrisã
ºi vorbitã, este exclusã pregãtirea în asalt pentru
sesiunea din iarnã. Este limpede cã studenþii
care nu frecventeazã mãcar 75% din seminarii,
nu-ºi fac temele curente ºi nu se implicã în
dezbaterea textelor predate, nu au aproape nici
o ºansã de promovare.
Formele parþiale de evaluare cunosc o
continuã extindere, mai ales cele programate
la mijlocul semestrului I sau II. Studentul se
mobilizeazã pentru parcurgerea celor 6-7
prelegeri din prima parte a cursului, care conþin
de obicei ºi elementele de cadru teoretic;
verificarea parþialã prilejuieºte fiºarea acestei
porþiuni de materie ºi, prin nota obþinutã îi poate
asigura o cotã din nota finalã, uºurându-i
sarcinile de pregãtire din sesiunea din iarnã.
Pentru cei mai slab pregãtiþi aceastã testare
reprezintã un fel de avertisment, un stimulent
pentru o implicare mai serioasã în a doua
jumãtate a semestrului. Pentru cadrele didactice
din facultatea noastrã, aceste testãri parþiale
solicitã eforturi suplimentare de concepþie,
corecturã ºi discutare a rezultatelor; cu toate
acestea tot mai mulþi conducãtori de discipline
se angreneazã în realizarea acestor evaluãri
parþiale, tocmai pentru a veni în sprijinul
studentului.

Desigur, la nivelul întregii facultãþi, s-au
luat mãsuri pentru o mai judicioasã
programare ºi pregãtire a examenelor din
ianuarie-februarie 2004. Din punct de vedere
administrativ, conducerea facultãþii ºi
secretariatul acesteia s-au strãduit sã extindã
pe cât posibil examinarea oralã pe grupe ºi sã
repartizeze raþional intervalele de pregãtire în
funcþie de gradul de dificultate al examenelor.
S-au luat mãsuri pentru asigurarea
supravegherii probelor scrise de cãtre echipe
de asistenþi care sã împiedice apariþia unor
tentaþii neonorabile. S-au fãcut cunoscute
tematicile detaliate care vor sta la baza
subiectelor de examen. Majoritatea ºefilor de
disciplinã au inclus modele ale formatului
probei scrise în Sintezele recent publicate la
Editura Fundaþiei România de Mâine. S-au
asigurat din timp sursele bibliografice pentru
fiecare disciplinã prin materiale prezente la
biblioteca facultãþii. Sunt mãsuri aplicate
consecvent în ultimii ani, mãsuri care duc la

succes cu condiþia ca studenþii sã manifeste ºi
ei un interes sporit pentru obþinerea unor
rezultate bune ºi foarte bune.
O atenþie aparte am acordat seminariilor
recapitulative ºi consultaþiilor organizate la
majoritatea disciplinelor, cu un accent deosebit
la anul I, care se va confrunta cu prima sa sesiune,
deloc uºoarã cantitativ, dar ºi calitativ. Dorim sã
subliniem cã studenþii boboci de la facultatea
noastrã se situeazã, ca nivel de pregãtire ºi interes,
net superior faþã de generaþiile anterioare, aºa cã
aºteptãrile noastre sunt, în ceea ce îi priveºte,
foarte optimiste. Studenþii anilor II ºi III au dat
dovadã de mai multã disciplinã, iar cei ai anului
terminal s-au remarcat prin seriozitatea acordatã
pregãtirii pe parcursul semestrului I. Iatã de ce,
credem, rezultatele tuturor acestor studenþi se
anunþã a fi îmbucurãtoare. Alãturi de întregul corp
profesoral le doresc tuturor acestor studenþi, care
dovedesc pasiune pentru specialitatea aleasã, o
reuºitã deplinã la verificãrile ºi examenele din
sesiunea care bate la uºã.

Momentul adevãrului:
acum demonstrãm
cum funcþioneazã
rãspunderea
Prof.univ.dr. Toma COMAN
Decanul Facultãþii de Medicinã Veterinarã
Începând din prima zi de activitate didacticã,
Consiliul facultãþii a conceput ºi a structurat
pregãtirea sesiunii de examen prin discutarea,
aprobarea ºi comunicarea studenþilor a
modalitãþilor de susþinere a examenelor la fiecare
disciplinã, de organizare ºi valorificare a
concluziilor examenelor parþiale, stabilind
disciplinele la care se vor susþine degrevãri. De
asemenea, s-a analizat modul de realizare a
planului editorial pentru anul universitar 2003/
2004, stabilindu-se disciplinele la care se impun
mãsuri de accelerare a elaborãrii materialelor
bibliografice, pentru a le pune la dispoziþia
studenþilor din timp.
Pregãtirea sesiunii de examene s-a
intensificat începând din prima decadã a lunii
decembrie, prin organizarea recuperãrilor la
lucrãrile practice, pentru studenþii care au
absentat motivat. Astfel, fiecare disciplinã ºi-a
programat recuperãrile, în organizarea
decanatului, iar cadrele didactice au participat
la realizarea acestora.
Un element important în pregãtirea
studenþilor l-a constituit afiºarea subiectelor de
examen la fiecare disciplinã încã de la începutul
lunii decembrie. În acest fel, în mod concret,
studenþii au putut cunoaºte cerinþele cadrelor
ºi au putut pleca în vacanþa de iarnã cu
subiectele precis conturate pe baza cãrora sã
pregãteascã examenele.
Pentru a asigura o pregãtire profesionalã
aprofundatã, ritmicã, la principalele discipline
au fost organizate examene parþiale, care au
avut rolul de a testa nivelul de pregãtire al
studenþilor, îndemnându-i, totodatã, sã citeascã
materialul bibliografic parcurs. În acest sens,
am verificat ºi nivelul de asigurare a bibliotecii
facultãþii cu materialul bibliografic necesar,
completând lucrãrile care lipseau ºi care erau
solicitate frecvent de studenþi. Un rol deosebit
în aceastã activitate l-a avut bibliotecara
facultãþii, doamna biolog Veronica Tãnãsescu,
care s-a strãduit sã întocmeascã cataloage cu
lucrãrile existente în bibliotecã, pe tematica
fiecãrei discipline ºi pe care le-a pus la
dispoziþia studenþilor prin marcarea
bibliografiei obligatorie.
Într-o ºedinþa specialã a Consiliului facultãþii
au fost stabilite prioritãþile ºi termenele de
depunere a lucrãrilor pentru Editura Fundaþiei
România de Mâine, astfel încât studenþii sã poatã
beneficia din vreme de cursurile, manualele ºi
de întreg materialul bibliografic necesar.
În cadrul catedrelor, la propunerea
decanatului, au fost organizate sãptãmânal
consultaþii pentru studenþi. Într-un asemenea
climat interactiv, la majoritatea disciplinelor au
fost dezbãtute subiectele de examen mai
dificile, iar studenþii au aflat exigenþele cadrelor
didactice ºi posibilele formule de a le respecta.
Planificarea examenelor a fost afiºatã la
începutul lunii ianuarie, dând astfel posibilitatea
studenþilor sã cunoascã din timp data ºi locul de
desfãºurare a examenelor, alternând examenele
dificile cu cele mai puþin dificile.

În tot acest proces complex de organizare ºi
de pregãtire a actualei sesiuni de examene a fost
valorificatã experienþa acumulatã pânã acum de
cadrele didactice, chiar ºi de studenþi. Mai mult
decât atât, s-a realizat o diversificare a pregãtirii
profesionale, punând un accent deosebit pe
lucrãrile practice. Este cunoscut faptul cã
activitatea de elaborare a lucrãrilor practice în
Facultatea de Medicinã Veterinarã este
definitorie pentru pregãtirea profesionalã. În
acest sens, s-a organizat o evidenþã strictã a
prezenþei la lucrãrile practice, evidenþã care este
predatã la Secretariatul facultãþii, iar decanatul
anunþã studenþii care nu îndeplinesc condiþiile
de frecvenþã. Majoritatea catedrelor s-au strãduit
sã punã la dispoziþia studenþilor sub formã de
fascicule din conþinutul lucrãrilor practice
executate la copiator, iar îndrumãtorii de lucrãri
practice asigurau un timp suficient de
desfãºurare a experimentelor ºi demonstraþiilor
în timpul afectat lucrãrilor practice. Din pãcate,
facultatea nu dispune de un numãr suficient de
PC pentru a putea organiza la unele discipline
demonstraþiile virtuale sau chiar disecþii, aºa
cum se procedeazã la majoritatea facultãþilor de
medicinã veterinarã din strãinãtate ºi la unele
facultãþi din þarã.
Evident, ne-am strãduit sã promovãm
elemente calitative noi, faþã de anii precedenþi.
Aºa cum este cunoscut, Facultatea de Medicinã
Veterinarã exceleazã prin pregãtirea practicã
profesionalã a absolvenþilor sãi. Acest lucru a
fost posibil, în primul rând, prin intrarea în
circuitul universitar a Clinicii facultãþii noastre
din Str. Maºina de Pâine nr. 47, Sectorul 2, unde
studenþii din anii V ºi VI, alãturi de cadrele
didactice desfãºoarã activitãþi de clinicã, fac
serviciul de gardã, urmãresc internãrile în
clinicã. În al doilea rând, în anul universitar pe
care l-am încheiat au fost editate un numãr mai
mare de îndrumãtoare de lucrãri practice, ceea
ce a permis ca activitatea practicã sã se
desfãºoare în cele mai bune condiþii,
asigurându-se baza materialã necesarã
(sticlãrie, reactivi, animale de experienþã etc.).
Toate aceste elemente au condus la creºterea
calitativã a activitãþii didactice ºi, implicit, la
pregãtirea sesiunii de examen.
Mesajul transmis studenþilor pentru aceastã
sesiune de examen este acela de a se pregãti cât
mai bine pentru a aduna un numãr cât mai mare
de credite încã din prima sesiune a anului
universitar, precum ºi acela cã prezentarea la
examen este obligaþie a fiecãrui student care se
respectã pe sine ºi respectã cadrul didactic care
a încercat timp de un semestru sã-i transmitã
toate cunoºtinþele ºi secretele profesiei.
Cadrelor didactice aº dori sã le adresez
mesajul de a fi la fel de exigenþi la examene ca
ºi-n alþi ani, pentru a pãstra ºtacheta exigenþelor
la un nivel ridicat. În acest fel, putem asigura o
calitate ridicatã a învãþãmântului universitar
veterinar, putând fi alãturi de facultãþile din þarã,
pentru cã scopul nostru este acela de a forma
medici veterinari pregãtiþi la cele mai înalte
standarde, competitive, în þarã ºi strãinãtate.

Suntem pe drumul
cel bun
Conf.univ.dr. Lucia MUREªAN
Decanul Facultãþii de Teatru
Se apropie sesiunea de examene. Pentru
unii dintre studenþii noºtri e prima aºteptatã
cu fireascã emoþie.
Luarea de contact din anul I cu atmosfera
din Facultatea de Teatru, iniþierea studenþilor
ºi sensibilizarea lor la realitatea spiritualã în
care se vor miºca pe parcursul celor patru
ani de studiu este prioritatea noastrã. Astfel,
studentul are de la început o privire generalã
asupra a ceea ce i se cere. Este un moment
necesar de mediaþie, de pregãtire pentru a
ºti de la început cã petrecerea celor patru ani
în facultatea noastrã înseamnã asumarea unei
rãspunderi ºi a unei datorii faþã de ei înºiºi
ºi faþã de dascãlii lor.
Specialitatea noastrã vine de departe ºi
de demult. S-au acumulat cunoºtinþe, s-au
înmulþit disciplinele de studiu. S-a impus de
la început o armonizare a studiului colectiv
ºi individual pentru a determina studentul la
o colaborare activã, la muncã a sa cu sine 
lecþiile servind ca orientare, iniþiere în munca
practicã a studentului  îndrumat ºi controlat
de profesor.
E un moment de bilanþ  care însuºit de
ambele pãrþi  profesor ºi student  ne
cãlãuzeºte la întocmirea celui mai potrivit
program de studiu pentru semestrul urmãtor.
Studenþii au rolul lor activ prin sugestiile pe
care le fac, mãrturisindu-ºi preferinþele sau
dorinþa de-a încerca ceva special. Alegerea
nu e uºoarã pentru cã ºi noi profesorii ne

urmãrim traseul în procesul învãþãrii, dar
orele sunt pasionante ºi implicarea lor, a
studenþilor ne întãreºte sentimentul cã suntem
pe drumul cel bun.
Nici un semestru nu seamãnã cu celãlalt.
Ei, studenþii sunt atât de diferiþi, fiecare
parcurge drumul în felul sãu ºi îndrumarea
noastrã, comunicarea noastrã, este nuanþatã,
coloratã de disponibilitatea fiecãruia dintre
ei, de experienþa fiecãruia, de zestrea lui, de
talent.
Aºteptãm examenele ca pe niºte etape de
lucru. Vom evalua munca noastrã dupã
rezultatele obþinute la fiecare an, de fiecare
student.
În zilele noastre, arta vie este o
atitudine personalã. A abandona aceastã
atitudine este un compromis pe care trebuie
sã ni-l interzicem. Avem datoria sã-i învãþãm
sã iubeascã limba românã, sã-ºi cultive o
vorbire corectã, performantã, care sã le
îngãduie sã-ºi exprime gândurile ºi emoþiile
cu toatã forþa talentului lor, sã-i învãþãm sã
deosebeascã cultura adevãratã de cea
mincinoasã, sã deosebeascã expresia
artisticã de cea vulgarã. Nu e uºor! Cere
dragoste, înþelegere, rãbdare ... ºi din partea
lor dorinþa de a se depãºi, de a învãþa cu ochii
deschiºi la tot ce-i înconjoarã, de a nu
capitula când le este greu. ªi în sesiune nu
le va fi uºor !
Dar avem încredere cã va fi la înãlþimea
aºteptãrilor noastre, ale profesorilor.

Valorificãm experienþa
dobânditã ºi îndemnãm
la muncã ºi chiar
sacrificiu
Prof.univ.dr. Gheorghe PISTOL
Decanul Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci
ªi de data aceasta, sesiunea de examene
a studenþilor Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci
a fost pregãtitã cu atenþie, cu minuþiozitate
chiar. În primul rând, chiar de cãtre studenþii
facultãþii, iar apoi, de conducerea acesteia,
de Consiliul facultãþii, de fapt, de toate
cadrele didactice. Desigur, un rol important
l-a avut experienþa anului trecut, când o
asemenea pregãtire a dat roadele dorite. În
plus însã, la data aceasta s-au rezolvat ºi o
serie de probleme concrete, practice, legate
de existenþa în bibliotecã ºi în librãrie a
materialului bibliografic necesar,
programarea judicioasã a examenelor, având
grijã sã se acorde timp pentru fiecare
examen în parte, programare la care au fost
implicaþi, alãturi de secretariat ºi cadrele
didactice titulare ºi reprezentanþii
studenþilor, toþi sub îndrumarea decanului
ºi prodecanului facultãþii.
Aºa cum menþionam, experienþa anului
trecut a fost valorificatã pe deplin, micile
nesincronizãri de atunci au putut fi înlãturate
(am în vedere mai ales programarea
judicioasã a examenelor). În plus, cadrele
didactice titulare de cursuri ºi seminarii au
consacrat ultimele întâlniri cu studenþii
sistematizãrii materiei predate, aprofundãrii
acesteia, lãmuririi unor aspecte ridicate de
studenþi, a unor teme sau probleme
considerate mai dificile. ªi de data aceasta,
am acordat atenþia cuvenitã studenþilor din
anul I, aflaþi la prima lor sesiune de examene
ca studenþi, ºi, nu în ultimul rând, studenþilor
celorlalte douã forme de învãþãmânt,
respectiv cel la distanþã ºi cel cu frecvenþã
redusã. Reamintesc faptul cã fiecãrui an de
studii, din cadrul celor trei forme de
învãþãmânt, îi este repartizat câte un cadru
didactic îndrumãtor, care a avut în
permanenþã un dialog cu studenþii, a încercat

sã rãspundã la întrebãrile acestora, a lãmurit
problemele mai puþin clare etc.
Desigur, Consiliul facultãþii este
preocupat ca fiecare sesiune sã aducã
elemente noi, care sã îmbunãtãþeascã
desfãºurarea acesteia, ºi, implicit, sã
contribuie la obþinerea de cãtre studenþii
noºtri unor rezultate superioare calitativ. Un
exemplu de un asemenea element nou este
poate preocuparea mult mai atentã faþã de
pregãtirea pentru studenþilor de la
învãþãmântul cu frecvenþã redusã ºi pentru
cei de la forma la distanþã, considerând cã
aceºtia au nevoie de mai multã îndrumare,
de mai multe sfaturi. Tot aici aº adãuga ºi
faptul cã atât pentru anul I, cât ºi pentru anul
II de studii, existã sinteze scrise, care se
adreseazã în primul rând învãþãmântului la
distanþã, dar care pot fi folosite ºi de cãtre
studenþii celorlalte forme de învãþãmânt (zi
ºi frecvenþã redusã).
Ca de fiecare datã, mesajul meu ºi al
colegilor mei rãmâne acelaºi: dacã ºi-au
ales acest drum, studenþii trebuie sã
înþeleagã cã este nevoie de multã muncã,
chiar spirit de sacrificiu, renunþarea la alte
preocupãri, marginale, astfel încât
rezultatele lor sã se ridice la înãlþimea
aºteptãrilor, înþelegând prin acest lucru nu
promovarea în orice condiþii a examenelor,
ci obþinerea unor note cât mai mari, care
sã le dea satisfacþia faptului împlinit ºi care
sã îi asigure ca la finalizarea studiilor
superioare, pot sã participe cu succes la
competiþia acerbã ce se manifestã pe piaþa
muncii. Desigur, eu le doresc tot norocul
din lume, mult succes, reamintindu-le cã
uºa decanului este deschisã oricând pentru
ei, atât în zilele care au mai rãmas pânã la
sesiune, cât, mai ales, în perioada sesiunii.
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Din acel moment, miºcarea unionistã s-a putut desfãºura energic ºi puternic în
ambele principate. Adunãrile ad hoc au exprimat  în unanimitate la Bucureºti ºi doar
cu douã voturi potrivnice la Iaºi  adeziunea românilor nu numai la ideea Unirii, ci ºi la
programul de modernizare ºi democratizare al României ce urma a fi constituitã. A fost
de fapt atunci un prim fapt împlinit al naþiunii române, exprimat prin reprezentanþii
tuturor categoriilor sociale.
Dar marile puteri n-au þinut seama decât în parte de dezideratele exprimate de
români  între altele ºi în dezbaterile complexe ale Adunãrii ad hoc din Moldova  ºi în
bunã mãsurã confirmate ºi prin concluziile la care au ajuns comisarii puterilor dupã
ancheta pe care au desfãºurat-o la faþa locului. În vara anului 1858, Conferinþa de la
Paris a puterilor garante a elaborat o Convenþie, care a fost totodatã un statut fundamental
de organizare înlocuind Regulamentul organic. Dezideratele referitoare la organizarea
modernã s-au gãsit în largã mãsurã reflectate în acest document, dar problema Unirii
n-a fost rezolvatã decât parþial. A fost datã titulatura promiþãtoare de Principatele Unite,
dar separaþia politico-administrativã a celor douã principate a fost menþinutã. O curte
de casaþie, ca instanþã juridicã supremã, comunã celor douã þãri ºi o comisie centralã
legislativã, de asemenea comunã, aºezate amândouã la Focºani au reprezentat trãsãturi
de unire, ca ºi mãsura luatã privind strângerea într-o singurã tabãrã în perioada
manevrelor a celor douã oºtiri, dar neîndoielnic Unirea  dezideratul principal al
românilor  a rãmas neîmplinitã.
Românii au trebuit sã-ºi ia soarta în propriile mâini. Adunarea electivã a Moldovei
l-a ales pe Alexandru Ioan Cuza ca domnitor la 5 ianuarie 1859. Era domnul cel nou,
pe care l-a salutat într-un impresionant discurs Mihail Kogãlniceanu. Dacã Partida
naþionalã reuºise în Moldova sã deþinã majoritatea mandatelor, ceea ce dusese la
impunerea candidaturii lui Cuza, votat de altfel de toþi deputaþii prezenþi, în Þara
Româneascã situaþia era însã îngrijorãtoare, deoarece majoritatea în Adunarea electivã
era a conservatorilor, erau ºi ei unioniºti, dar erau potrivnici unui progres rapid, care lear fi ameninþat privilegiile. Aceastã majoritate se putuse forma datoritã stipulaþiilor
electorale restrictive impuse de puterile garante, care limitase numãrul alegãtorilor.
Dar, oricum, minoritatea liberal-radicalã s-a dovedit extrem de activã ºi ea a beneficiat
de sprijinul a zeci de mii de oameni care au înconjurat adunarea. În seara zilei de 23
ianuarie, într-o consfãtuire a deputaþilor minoritãþii, s-a impus ideea dublei alegeri a lui
Alexandru Ioan Cuza. A doua zi, majoritatea conservatoare a acceptat-o, depãºindu-se
astfel impasul în care se ajunsese ºi împlinindu-se totodatã pe aceastã cale Unirea.
La Bucureºti, ca ºi la Iaºi, Cuza a întrunit unanimitatea voturilor. Dubla sa alegere
rezolva, într-o primã etapã, printr-o unire personalã, problema fundamentalã a Unirii,
dar era ºi soluþia unei probleme internaþionale, pe care puterile garante n-o putuserã
gãsi. Acest nou fapt împlinit al românilor încheia o etapã istoricã ºi deschidea largi
perspective spre desãvârºirea unificãrii naþiunii, spre o mai grabnicã modernizare ºi
spre independenþã. A fost într-adevãr acest 24 Ianuarie 1859 o zi de aur a veacului !

Conºtiinþa naþionalã
a înfãptuit
unitatea românilor
Mihail Kogãlniceanu:
 Unirea Principatelor într-un singur
stat, dorinþa cea mai mare, cea mai
generalã, hrãnitã de toate generaþiile
trecute, aceea care este sufletul generaþiei
actuale, aceea care, împlinitã, va face
fericirea generaþiilor viitoare, este
fireascã, legitimã ºi neapãratã, pentru cã
în Moldova ºi în Valahia suntem acelaºi
popor omogen, identic ca nici altul,
pentru cã avem acelaºi început, acelaºi
nume, aceeaºi religie, aceeaºi istorie,
aceeaºi civilizaþie, aceleaºi instituþii,
aceleaºi legi ºi obiceiuri, aceleaºi temeri
ºi aceleaºi speranþe, aceleaºi trebuinþe de
îndestulat, aceleaºi hotare de pãzit,
aceleaºi dureri în trecut, acelaºi viitor de
asigurat, ºi, în sfârºit, aceeaºi misie de
îndeplinit.
 Unirea este vocea lui Dumnezeu.
Unirea este atât de necesarã, încât fãrã
dânsa nu este cu putinþã a delega nici
chiar chestiile sociale ... Pentru cã numai
Unirea le poate asigura independenþa din
lãuntrul ºi puterea de a se apãra de
înrâuririle strãine.
 Unirea Moldovei cu Þara
Româneascã cheia boltei, fãrã de care
s-ar prãbuºi tot edificiul naþional.
Mãria Ta, dupã una sutã cincizeci ºi
patru ani de dureri, de umiliri ºi de
degradaþie naþionalã, Moldova a reintrat
în vechiul sãu drept consfinþit prin
capitulaþiile sale, dreptul de a-ºi alege pre
capul sãu, pre domnul.
Prin înãlþarea ta pre tronul lui ªtefan
cel Mare s-a reînãlþat însãºi naþionalitatea
românã. Alegându-te de capul sãu,
neamul nostru a voit sã îndeplineascã o
veche datorie cãtre familia ta, a voit sã-i
rãsplãteascã sângele strãmoºilor tãi vãrsat
pentru libertãþile politice. Alegându-te pre
tine domn în þara noastrã, noi am voit sã
arãtãm lumea aceea ce toatã þara doreºte:
la legi nouã, om nou.
(Discursul rostit la 5 ianuarie 1859,
ziua alegerii domnitorului Alexandru
Ioan Cuza).

Nicolae Bãlcescu:
 Vreau sã fim o naþie, una puternicã
ºi liberã prin dreptul ºi datoria noastrã,
pentru binele nostru ºi al celorlalte naþii,
cãci voim fericirea noastrã ºi avem o
misie a împlini în omenire ....
 Pentru mine chestia naþionalitãþilor
este mai presus de libertate. Libertatea
se mai poate lesne dobândi când se va
pierde, dar naþionalitatea nu ....
Gh. Hurmuzachi:
 Noi cerem Unirea Principatelor
pentru cã ea este un mijloc de întãrire
naþionalã, politicã ºi materialã. Unirea
Principatelor este dorinþa tuturor claselor.
Cine dintre noi nu a avut prilejul de a
vedea bucuria ºi mulþumirea obºteascã
de câte ori se cânta Hora Unirii.
Ion C. Brãtianu:
 Întoarceþi-vã privirea, putinþele ºi
aspiraþiunile cãtre fraþii voºtri din
celelalte pãrþi ale mumei scumpe, care
se numeºte România ... Aduceþi-vã
aminte cã sufletul României nu se poate
manifesta decât în unitatea naþionalã.
(1853, ziarul Republica Românã).
Cezar Bolliac:
 Unirea românilor într-un singur
stat nu este numai o idee în capetele
câtorva români prea înaintaþi; nu este o
idee ieºitã din dezbaterile de la 40
încoace; ea a fost sentimentul naþional
în toate pãrþile României de când istoria
a început a ne spune câte ceva despre
Dacia ... Spiritul centralizãrii a existat
totdeauna în Dacia ºi românii n-au
precedat niciodatã ideea de unitate
naþionalã pe teritoriul întreg al Daciei.
C.A.Rosetti:
 ... sã nu mai fie moldoveni,
transilvãneni, basarabeni etc., ci o
singurã naþiune de români liberi ºi
egali, fãrã protectori ºi suzerani. ...
nu visãm un regat, ci visãm o
Republicã Românã!

Ceremonia de inaugurare a Adunãrii ad-hoc din Valahia (1857)

Adunãri prilejuite de proclamarea Unirii Moldovei ºi Munteniei la 24 Ianuarie 1859

Nicolae Iorga:
Învãþãminte din viaþa ºi domnia
lui Alexandru Ioan Cuza

[...]Când un prinþ e crescut pentru tron, când
din cea mai fragedã copilãrie a purtat uniforma,
a avut regimente, a vãzut prezentându-i-se arma
ºi închinându-i-se steaguri, când i-au stat la
îndemânã cei dintâi oameni ai neamului  atât
mai rãu pentru cine-l creºte, dacã-i lasã la o parte
pe aceºtia, pentru a lua mediocritãþi supuse,
personalitãþi neclare, ori cine ºtie ce educatori
de meserie, buni pentru prinþi ruseºti, ori, dacã
nu, persani!  când astfel de oameni i-au stat
deci la îndemânã, pentru a-l iniþia în toate
ramurile vieþii publice, care nu trebuie sã fie
necunoscute unui suveran, atunci ai tot dreptul
de a fi pretenþios ºi aspru faþã de unul care, ajuns
la cârmuire, aratã cã nu-ºi dã seama îndeajuns
de datoria de a munci stãruitor pentru binele þãrii
ºi neamului sãu, ori þãrii ºi neamului care l-au
adoptat, urmãrindu-l cu iubire de la cei dintâi
paºi ai sãi în viaþã.
Aºa a fost însã cu Alexandru Cuza, ajuns
domn din întâmplare, prin noroc  nu norocul
lui, care ºi-a cheltuit viaþa în ºapte ani, ci norocul
nostru, cari am folosit de pe urma acestei
mãrinimoase risipiri de puteri.
Fiu de boier, din familie mare, ºi nu prea
mare, cu avere ºi nu tocmai cu multã avere,
crescut ca orice fiu de boier din acel timp.
Franþuzeºte la pension, istorie sacrã, istorie
anticã, istorie a Franþei, literaturã, aritmeticã,
artã de societate, maniere, cãlãtorie la Paris
pentru bacalaureat, care, oricum, era mai greu
pentru un ºcolar astfel pregãtit, al pensioanelor
moldo-române, decât doctoratul de acum pentru
absolvenþii ºi licenþiaþii facultãþilor noastre.
S-a întors în þarã. N-a fost, ca Mihail
Kogãlniceanu, agricultor care sã practice
agricultura, n-a întemeiat, ca aceastã fire
neastâmpãratã în genialitatea ei, industrii: a
hârtiei  vechi sistem fãrã încurajãri de la stat,
 a postavului. Deºi trãia sub cârmuirea unui
Grigore Ghica, venit prin revoluþionari ºi
bucuros de colaborarea lor, n-a fãcut
administraþie. Ofiþer cu cariera fulgerãtoare  ºi
parcã astãzi nu vedem noi, în alte domenii,
cariere, aºa de fulgerãtoare !  colonel tot printrun capriciu al caimacamului Vogoridi, simþind
mai mult ce trebuia sã fie un ofiþer decât deprins
la aceasta printr-o ºcoalã militarã ori prin
activitate la regiment, astfel era Cuza în ziua
când fu ales domn, ca sã nu se aleagã Mihai
Sturza ori Grigore Sturza ºi ca sã fie în stãpânirea
celei mai înalte puteri mãcar un om simplu ºi
simpatic, lipsit de ambiþie personalã ºi  lucru
foarte însemnat  dispuind, ca locþiitor al
ministrului de Rãzboi, de oºtire.
Cunoºtea puþinã lume, doar cercul de tineri
între cari trãise, eleganta lume femeiascã din Iaºi.
Pe cei de jos i-a descoperit dupã ce a luat domnia;
atunci întâi, potrivit cu datoria lui, a recunoscut
el cu bucurie omenia, munca rãbdãtoare, vitejia,
credinþa, care sunt virtuþile þãranului nostru. În
sfârºit, el nu avuse legãturi cu lumea de peste
Milcov, care, prin conducãtorii ei liberali, foºtii
republicani din 1848 ºi de dupã 1848, dorise un
alt domn, pe generalul Nicolae Golescu, o figurã
cunoscutã în Bucureºti.
ªi, îndatã dupã alegere, ce s-a întâmplat cu
aceastã fire lãsãtoare, aplecatã cãtre petreceri,
strãinã pânã atunci de orice muncã statornicã,
de orice spirit de jertfire ? S-a întâmplat cã,
într-o schimbare subitã, fulgerãtoare, printr-o
genialã intuiþie a datoriei, omul s-a transformat.
Colonelul Cuza e una, vodã Cuza, alta; cel din
urmã a luat de la cel dintâi doar anumite prietenii
împovãrãtoare ºi o singurã iubire, pentru care îl
mustrã mai mult acei cari n-au iubit niciodatã.
Încolo, pentru noi un om nou, adevãrat nou,
strãlucit nou, a rãsãrit în ianuarie 1859.
El a rãmas acelaºi pânã în clipa abdicãrii.
Cuza vodã nu era un om solemn, pompos,

formalist. Nu învãþase nicãieri eticheta
Habsburgilor ºi ceremonialul lui Carol Quintul
sau al lui Filip Tenebrosul; nu ºtia ºi nu voia sã
ºtie cum se orânduiesc la un jubileu faitoanele,
de la cel mai mãreþ oaspete strãin pânã la cel
din urmã lingãu de curte ºi de ogradã. Eticheta a
suferit continuu de pe urma unui domn care se
cufunda bucuros în rândurile mulþimii, ca sã afle,
ca sã îndrepte, ca sã pedepseascã ºi sã mângâie,
ca sã miluiascã pe ascuns de ochii lumii  cum a
fãcut apoi pãstrându-i moºtenirea, buna ºi
miloasa lui soþie  cu un cuvânt, ca sã rãspundã
nevoii sufleteºti a neamului acestuia, de a fi iubit
de suveranul sãu ºi de a-l iubi în schimb,
cãlduros, fãrã rezerve, din toatã inima.
ªi totuºi el a rãmas cel dintâi din poporul
sãu. Ceva îl ridica mai presus de ceilalþi: aceea
cã nimeni nu-ºi fãcea datoria mai viteaz, mai
dispreþuitor de orice meschinã prudenþã, mai
înfruntãtor al celor mai straºnice primejdii,
decât el.
Sufletul lui întreg era schimbat. Prin gura
lui nu mai vorbea un om, ci, cum se cuvine
pentru un stãpânitor de oameni, un neam întreg.
Întruparea naþiunii era el în gând ºi grai. Cel
dintâi fior de mândrie l-a avut generaþia de atunci
când s-au auzit cuvintele mândre cu care el
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vorbea turcilor, cabinetelor europene,
proclamând o Românie mândrã.
Amintiþi-vã pe acele din ultimul mesagiu,
cu câteva luni înainte de abdicare, acele demne
cuvinte prin care nega, de pe tron, orice ambiþie
pentru sine ºi, amintindu-ºi de ceea ce fusese,
fãgãduia, cu gândul la principele strãin, pe carel pregãtise, un colonel Cuza, bun, modest ºi
harnic patriot, întors între tovarãºii sãi de
odinioarã pentru a lucra mai departe la binele
þãrii ºi neamului.
ªi vorbe mari, în cea mai simplã formã,
gãsea el nu numai pentru cei de sus ºi în clipele
când privirile tuturora erau îndreptate asupra lui,
ci ºi atunci când în cabinetul sãu de lucru se
îndrepta cãtre un ofiþer din cei mai mãrunþi,
chemat ca sã audã dojana sau lauda. Cãci el ºtia
cã, în aceastã lume unde legea nu poate prevedea
toate ºi unde nu se pot fixa rãsplãtiri pentru orice
fel de merite, cel ce face mai mult decât datoria
sa are drept la cea mai frumoasã rãsplatã, care
vine din cel mai strãlucit ºi mai nobil privilegiu
al unui principe: acela de a face pe cel mai
vrednic sã coboare scãrile palatului cu puteri de
muncã înzecite ºi, iarãºi, de a face a se pleca
fruntea acelui care ºi-a cãlcat datoria fãrã ca
legea sã-l poatã atinge.
Acest nepregãtit  altfel decât prin puterea
lui de intuiþie  avu, din cea dintâi zi a cârmuirii
sale, o situaþie politicã aºa cum numai puþini
prinþi crescuþi pentru tron au avut-o înaintea lor:
o situaþie cu totul nouã, cuprinzând în toate
privinþile probleme grele, care cereau sã fie
neapãrat ºi fãrã zãbavã rezolvite.
Administraþie modernã ºi unitarã  pentru
amândouã Principatele  nu exista. Finanþele
erau într-un adevãrat haos. Oastea trebuia
înjghebatã din douã corpuri militare deprinse a
sluji sub steaguri deosebite, ºi vechiul spirit al
companiilor de miliþie înlocuit prin spiritul unor
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regimente luptãtoare. ªi, în acelaºi timp, se
ridicau ameninþãtoare pentru însãºi fiinþa noului
stat problemele cele mai mari: a situaþiei
internaþionale a României, unitã trecãtor sau
definitiv, pentru un timp numai sau pentru toate
tipurile; a înlãturãrii vechii stãpâniri a
mãnãstirilor greceºti pe pãmântul românesc ºi,
în sfârºit, a împroprietãririi þãranilor.
Cuza vodã ar fi putut greºi în alegerea
domeniului unde trebuia sã lucreze întâi energia
lui. Ar fi putut sã facã precum fac spiritele
comode, cãutând o manifestare aparentã, fie ºi
strãlucitoare ºi zgomotoasã, în domenii mici, în
care se poate face foarte uºor un fel de dovadã
de originalitate, schimbând, în uniformele
ofiþerilor, de pildã, catifeaua gulerelor cu
astrahanul, înlocuind mantaua cu dolmanul
francez, ori reglementând forma chipiului ºi,
iarãºi, schimbând ordinea administrativã,
întinderea plãºilor, numele administratorilor,
leafa pe care o primesc º.a.
Atâþia n-ar fi cutezat sã înfrunte, într-o
situaþie aºa de ºubredã ºi cu atât de puþinã
deprindere a lucrurilor publice, chestii de o aºa
de covârºitoare însemnãtate. Ar fi închis ochii
asupra greutãþilor, ori ar fi cãutat sã scape de
ele, în momentele când s-ar fi impus mai mult,
prin mãsuri de oportunism care zãbovesc
rezolvirea problemelor primejdioase, dar o ºi
îngreuie în mãsura zãbãvii aduse.
Domnul din 1859 a îndrãznit sã atingã cu
un curaj consecvent, cu un cavalerism jertfitor,
cu un înalt simþ al celei mai înalte datorii, pe
care dupã dânsul nu le-a mai avut nimeni, cele
trei probleme de cãpetenie. ªtia cã una-l pune
în conflict cu Turcia, care avea pe atunci mulþi
ºi puternici aliaþi, cã alta-i creeazã protivnici în
cãlugãrii greci, deci în toatã grecimea, atât de
solidarã, ºi în puternica Rusie, care, confiscând
acasã averea cãlugãrilor greci, nu înþelegea ca
alþii, mai mici, sã îndrãzneascã tot aºa de mult.
Iar chestia þãrãneascã trebuia sã trezeascã
duºmãnia proprietarilor  afarã doar de câþiva
idealiºti dezinteresaþi ca dânsul  cari proprietari
formau atunci întreaga clasã politicã, pe care no puteai atinge fãrã a te meni unei sigure cãderi.
Toate problemele au fost atinse,
cercetate, rezolvate. Dacã legea de la 1864
nu e cum am fi dorit-o, aceasta se datoreºte
silinþilor înverºunate ale proprietarilor ºi mai
ales faptului cã acel care a decretat legea 
neputând-o trece prin Camerã  n-a avut
rãgazul  ºi ce îndelungat rãgaz s-ar fi cerut!
 de a o pune în aplicare aºacum
se cuvenea.
Cu aceasta însã Cuza vodã iscãlise pieirea
sa. Ea n-a întârziat.
***
[...] A plecat. Din strãinãtate n-a venit de la
dânsul nici o protestare, nici o plângere, nici o
aþâþare, pe care le dispreþuia deopotrivã. Nobilele
lui scrisori cãtre principele Carol, înlocuitorul
sãu, sunt vrednice de a fi cuprinse în orice carte
pentru cultura politicã a poporului.
O datã ambasadorul francez din Viena s-a
oferit sã ajute întoarcerea lui pe tron. Cu
indignare, Cuza a rãspins sprijinul strãin.
Altã datã a fost ales deputat, senator, de acea
opinie publicã româneascã, înºelatã o clipã,
zãpãcitã, înãbuºitã mai mult, care se deºteptã
însã îndatã, plinã de recunoºtinþã ºi admiraþie,
în favoarea lui. A refuzat. Pacea þãrii lui îi era
mai scumpã decât orice alta pe lume.
Trãind aºa ultimii sãi ani, el a adaus la
învãþãtura cã nu trebuie sã ocupi locul la înãlþimea
cãruia nu te poþi ridica; o a doua: cã e dator un
suveran sã riºte ºi situaþia sa pentru a da o soluþie
curagioasã problemelor mari ale timpului, ºi o a
treia: cã jertfa pe care ai fãcut-o odatã pentru binele
neamului ºi þãrii, n-ai dreptul s-o retragi.

O semnificativã
scrisoare
a domnitorului

În preajma realizãrii unirii
depline a celor douã Þãri
Române, într-o scrisoare cãtre
preºedintele Consiliului de
Miniºtri ºi ministru de Finanþe în
guvernul Moldovei  Dimitrie
Ghica  Al. I. Cuza îºi împãrtãºea
câteva gânduri de viitor. Ele
relevã încã o datã înaltul spirit
civic ºi patriotismul marelui
domnitor.
Iaºi, 24 noiembrie 1861
PRINCIPE,
Unirea este un fapt câºtigat.
Astfel s-a împlinit voinþa
naþionalã, ale cãrei sufragii
unanime îmi încredinþaserã grija
de a-i duce mai departe
realizarea. Unirea ºi concursul
nemijlocit al tuturor puterilor vor
da eforturilor noastre o direcþie
sigurã ºi o bazã de nezdruncinat,
pe care ne va fi cu putinþã sã
aºezãm temeliile edificiului
nostru social. Nu vom mai avea,
deci, a ne teme de toate
elementele de dezordine despre
care îmi vorbiþi în scrisoarea
dumneavoastrã.
Eliberaþi de acum înainte de
orice altã preocupare decât
aceea a dezvoltãrii ºi a bunãstãrii
interne a României, noi vom
putea sã ne consacrãm întreaga
activitate problemelor practice.
Aceasta va fi opera cu adevãrat
patrioticã cãreia i se vor devota,
sunt sigur, toþi adevãraþii români.
Nu mai trebuie sã existe
temeri zadarnice, principe
Dimitrie, viitorul care se va
deschide dupã unire ochilor
noºtri, eliberat de piedicile
politice, este în întregime în
mâinile noastre. El va fi bogat în
rezultate folositoare; sper cu
tãrie acest lucru.
Vã trimit mesajul de deschidere.
Regret cã nu pot deschide în
persoanã Camera, deoarece
prezenþa mea aici este absolut
necesarã pentru noul guvern, dar
în curând vom face deschiderea
celor douã Camere reunite ºi ea
va fi solemnã, ca ºi actul însuºi.
Salutaþi pe colegi ºi credeþi în
afecþiunea mea pentru dumneavoastrã.

Al. I. Cuza.
(Arhivele statului, Bucureºti, Fondul
Al. I. Cuza, dosarul 35; originalul în
limba francezã).

Domnitorul Al. I. Cuza, în trecere pe Calea Mogoºoaia din Bucureºti, cu
prilejul deschiderii primei Adunãri Legislative a României  ianuarie 1862
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Permanenþe româneºti
Frumoasã ºi pe deplin meritatã, rãscumpãrând, parcã, o
tãcere de patruzeci de ani (1942-1984), dacã o tãcere de
asemenea proporþii poate sã fie rãscumpãratã, este prezenþa
editorialã a lui Constantin Rãdulescu-Motru dupã 1990.
Pentru cã aceastã personalitate reprezentativã pentru cultura
româneascã din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea ºi
din primele patru ale secolului al XX-lea, aparþinând celei
de-a doua generaþii maioresciene, a construit deopotrivã un
sistem pe tãrâmul psihologiei ºi al gândirii sociale, a ilustrat
cu temeinicie ºi soliditate intelectualã catedra universitarã
româneascã, transformând-o într-o adevãratã magistraturã,
a fost un animator pe multiple planuri de la ctitor de
publicaþii culturale la acela de ziditor al unor instituþii ºi
societãþi ºtiinþifice, ºi avea sã cunoascã imediat dupã 23
august 1944 marginalizarea, ostracizarea care a durat timp
de treisprezece ani pânã la moartea lui la vârsta de 89 de
ani. Timp în care a traversat nu pustiul, ci mizeria în cel mai
dramatic înþeles al cuvântul, pogorârea în neantul uitãrii, de
unde doar insulta mai aducea aminte de cel ce fusese odatã
 nu de mult  unul din creatorii de ºcoalã româneascã pe
tãrâmuri care, pânã la el, cunoscuserã doar pionieri ºi oameni
de bunãvoinþã, dar fusese ºi un om cu o deschidere
sufleteascã largã. Dacã n-ar fi decât ceea ce spune Mircea
Eliade în Memoriile lui despre cuvântul hotãrâtor al lui C.
Rãdulescu-Motru care i-a înrâurit pozitiv drumul vieþii ºi ar
fi de ajuns. Mircea Eliade  ºi nu numai el  a recunoscut
ceea ce a reprezentat C. Rãdulescu-Motru pentru destinul
sãu intelectual. Alþii ca Nae Ionescu n-au avut  din pãcate
 acelaºi comportament. Dupã cum mulþi, dupã 23 august
1944 ºi-au adus aminte cã era printre ei doar în clipa când a
murit. ªi îi erau atât de mult îndatoraþi ºi puteau  dacã ar fi
vrut  sã-i facã puþin bine. Spiritul obiectivitãþii ne obligã
sã spunem cã cel care a încercat ºi a reuºit, pentru unele
perioade de timp, sã facã ceva pentru a-l scoate pe C.
Rãdulescu-Motru din starea de mizerie materialã (ºi repet
conºtient acest termen) în care se zbãtea ºi din acuta
depresiune moralã  o consecinþã a celei dintâi  a fost
profesorul C. I. Parhon care îl interna, pentru lungi perioade
de timp, la Institutul de Geriatrie, unde a ºi încetat din viaþã.
De altfel, aºa cum ne încredinþeazã confratele Marin Diaconu
în cronologia ediþiei, intitulatã Caracter ºi destin, apãrutã
în seria Magister a Editurii Casa Radio, tot Constantin
Parhon a fost acela care a intervenit hotãrât (era preºedintele
Prezidiului Marii Adunãri Naþionale) ca Rãdulescu-Motru
sã fie eliberat a doua zi dupã arestarea din ziua de 2 martie
1949. La 81 de ani, câþi avea atunci, o detenþie nu prea
îndelungatã i-ar fi fost în mod sigur fatalã.
La trei luni doar de la 23 august 1944, ziarul România
liberã, la o rubricã a cãrei citire te înfiora pur ºi simplu,
intitulatã Figuri de trãdãtori sub semnãtura Marin
Mihalcea (cine s-o fi ascuns sub acest, evident, pseudonim),
îl demasca pe C. Rãdulescu-Motru, nu mult dupã aceea vede
cu uimire cum cãrþile sale apãrute pânã atunci erau trecute
în rândul celor interzise de Ministerul Învãþãmântului. Cine
citeºte Jurnalul sãu, început în ziua de 15 februarie 1943
când împlinea 75 de ani, rãmâne impresionat de stãrile de
disperare pe care le-a trãit imediat dupã 23 august 1944 acest
intelectual lovit moral ºi material din toate pãrþile încât
ajunsese sã-i fericeascã pe colegii sãi de Academie care,
precum N. Iorga, n-apucaserã sã trãiascã asemenea zile.
Chiar dacã la moarte s-a scris un necrolog cãlduþ în
Scânteia ºi un altul în Contemporanul semnat de Mihai
Ralea în care se accentua faptul cã în ultimele zile de viaþã
C. Rãdulescu-Motru îi ceruse sã spunã cã a fost materialist,
patru ani mai târziu, într-o revistã  filosoficã!  avea sã
aparã un studiu intitulat Filosofia reacþionarã a lui C.
Rãdulescu-Motru. Totul trebuia luat de la capãt. Aºa se
explicã de ce atunci, când am înscris în planul Bibliotecii
de Filosofie a Culturii Româneºti a Editurii Eminescu
numele lui C. Rãdulescu-Motru, au trebuit cãutãri
îndelungate pânã când am aflat un specialist care sã accepte
sã alcãtuiascã ediþia ºi studiul introductiv, deºi între timp se
scriseserã studii despre C. Rãdulescu-Motru. Este meritul
profesorului Gh. Al. Cazan cã nu s-a temut ºi a alcãtuit ediþia
Personalismul energetic ºi alte scrieri, precedatã de un
temeinic ºi amplu studiu introductiv ºi de bogate note, un
masiv volum de 800 de pagini (textul fusese stabilit cu
maximã rigoare de Gheorghe Pienescu). Ca director al
editurii ºi coordonator al colecþiei am putut sã constat atunci
interesul stârnit de aceastã culegere, care punea în circulaþie
mai multe cãrþi ale lui C. Rãdulescu-Motru ºi câteva studii
ºi articole neretipãrite în volum. O carte scumpã pentru acea
vreme (64 de lei ) a avut parte de o difuzare echivalentã cu
a unui roman.
Era firesc ca dupã 1990 sã aparã fie volume tipãrite în
ediþia din 1984 (Cultura românã ºi politicianismul), fie

Convingerile politice nu au
nevoie, pentru apãrarea lor, de
explozia tuturor patimilor
josnice. Nu se combat adversarii
politici fãcând spume la gurã; ºi
nu se declamã principii cu ochii
injectaþi de sânge ºi cu scrâºniri
din dinþi.
altele care nu fuseserã tipãrite (în special Românismul 
catehismul unei noi spiritualitãþi, Timp ºi destin, Etnicul
românesc). Unele ediþii au apãrut în condiþii de-a dreptul
neºtiinþifice (Nietzsche la editura ETA). Dar paralel cu
aceastã operaþiune de restituire a operelor sale filosofice,
ceea ce a însemnat o adevãratã revelaþie a fost tipãrirea în
opt volume de cãtre editura Floarea Darurilor (consilier
Stancu Ilin) a jurnalului lui C. Rãdulescu-Motru pe care el
l-a intitulat Revizuiri ºi adãugiri (1943-1949)
(coordonatorul ediþiei Dinu C. Giurescu). Jurnalul lui C.
Rãdulescu-Motru reprezintã una din cele mai elocvente
mãrturii despre aceºti ani de cotiturã din viaþa României, o
mãrturie care cumuleazã impresiile personale cu cele ale
oamenilor, e drept din ce în ce mai puþin, cu care el venea în
contact. Nu pentru cã el ar fi vrut aºa: era un om sociabil,
comunicativ ºi prietenos  ci pentru cã mulþi se temeau sã
aibã de-a face cu un reprezentant al burgheziei reacþionare.
Alãturi de Jurnalele lui Ioan Hudiþã, Alice Voinescu, Mihail
Sebastian, Jurnalele lui C. Rãdulescu-Motru reprezintã
unul din momentele de vârf ale genului care îmbogãþeºte
deopotrivã literatura memorialisticã, dar ºi istoriografia
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noastrã înþeleasã ca o reconstituire nu numai a
evenimentelor, ci ºi a stãrilor de spirit colective, a mentalitãþii
grupurilor de oameni sau a indivizilor, adicã a tot ce
înseamnã viaþa în adevãratul înþeles al cuvântului. Jurnalul
are o anume severitate în sensul cã autorul nu cade niciodatã
în pericolul dezvãluirilor insidioase sau scandaloase, al
cancanurilor. Pornind de la realitatea rãzboiului ºi apoi a
ceea ce avea sã i se întâmple lui ºi þãrii dupã 23 august
1944, C. Rãdulescu-Motru nu priveºte faptele în sine, ci le
înscrie în cadrul social ºi politic al apariþiei lor, le explicã
prin factori diverºi dintre care cei aparþinând psihologiei
sunt preponderenþi ºi cautã sã revizuiascã punctele de vedere
din operele lui în sensul dezvoltãrii ºi nuanþãrii lor ºi, nu o
datã, al corectãrii unor idei devenite caduce în urma
observaþiilor pe care evoluþia sau involuþia societãþii
româneºti, mersul istoriei lumii din acele vremuri tragice le
scoteau în evidenþã.
Dar C. Rãdulescu-Motru nu a fost doar filosoful,
psihologul, profesorul care în cabinetul sãu de lucru citea ºi
scria, iar în sala de curs comunica roadele lecturilor ºi
observaþiilor sale, ci tipul intelectualului militant, om al
cetãþii care n-a abordat doar tãrâmul abstracþiunilor, ci ºi al
vieþii româneºti în toate contexiunile ei. Publicistica lui este
grea de înþelesuri, nu are sclipiri stilistice, figuri de stil
scânteietoare, nu cultivã paradoxuri. C. Rãdulescu-Motru
este ziaristul intelectual care analizeazã faptele din
perspectivã istoricã ºi cautã explicaþii dincolo de faþa lor
vãzutã ºi de aparenþe în realitatea imediatã. De aceea, stilul
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þi este pe plac sau care nu vrea sã-þi fie pe plac, ci de privirea
faptelor de la înãlþimea unei filosofii a istoriei trecutã prin
filtrul gândirii unui psiholog cu o lucidã viziune socialã:
Oamenii populari au jucat un mare rol în politica trecutului
ºi acest rol, ei sunt destinaþi sã-l joace ºi în viitor. Aceasta,
din cauzã cã oamenii populari au rolul sã þinã locul idealului,
când acest ideal lipseºte. Când idealul lipseºte, prezenþa
idolului cioplit din sufletul social este o iluzie binefãcãtoare.
Sunt popoare care pot trãi fãrã ideal, dar nu ºi fãrã iluzia
idealului. Aceastã iluzie o dã omul popular. Între ideal ºi
cultul popularitãþii se stabileºte un raport de luminã ºi umbrã.
Întocmai cum ridicarea soarelui la zenit scurteazã umbrele
pe pãmânt, tot aºa, cu înãlþarea idealului în sufletul unui
popor, cultul popularitãþii se reduce. Când idealul stã jos,
atunci, din imaginaþia mulþimii rãsar, ca din pãmânt, oameni
populari care iau pe umerii lor sarcina de a aduce bogãþia ºi
fericirea personalã.
Vorbind despre filosofia norocului, C. RãdulescuMotru spune: Ignoranþa singurã nu este îndeajuns pentru
a explica formarea credinþei în noroc. La ignoranþã trebuie
sã se mai adauge ºi o atitudine specialã a sufletului:
atitudinea misticã. Existã, în volumul Publicisticã
politicã, un articol din anul 1908, intitulat Tirania
politicii, care ar trebui studiat, nu citit, astãzi, deoarece
cred cã ar putea da naºtere unor meditaþii. Nu spun unor
priviri autocritice, pentru cã infatuarea ºi megalomania au
ajuns în viaþa noastrã politicã adevãrate flageluri. Care ar
trebui, dupã opinia lui C. Rãdulescu-Motru, sã fie trãsãtura

C. RãdulescuMotru
a ilustrat la
nivelul cel
mai înalt,
gîndirea
româneascã
Valeriu RÂPEANU

Adept ºi propagator al spiritului ºtiinþific, al experimentului ca
principiu fundamental al oricãrei cercetãri menite sã ajungã la
adevãr, C. Rãdulescu-Motru a fost un adversar al misticismului ºi
al închistãrii naþionale.
sãu este net, categoric, afirmativ, fãrã ocoliºuri ºi fãrã
metafore.
O culegere din scrierile sale politice a apãrut la Editura
Nemira în anul 1998 îngrijitã de Cristian Preda.
Avem în faþã douã volume, cea dintâi intitulatã
Publicisticã politicã, apãrut în anul 2002 în editura
Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, ºi
cealaltã la care ne-am referit  Caracter ºi destin 
Conferinþe la Radio 1930-1943, seria Magister, Editura
Casa Radio. Ambele ediþii sunt îngrijire de Marin Diaconu.
Dupã volumele N. Iorga, Ion Petrovici, apariþia celor
ºaizeci de conferinþe ale lui C. Rãdulescu-Motru, câte s-au
pãstrat fie în Arhiva Societãþii Române de Radiodifuziune,
fie în ziare ºi reviste unde au fost publicate de autor dupã
ce au fost rostite la postul naþional, reprezintã un eveniment
cultural. Mai întâi pentru cã ne restituie una din dimensiunile
prezenþei lui C. Rãdulescu-Motru în cultura noastrã,
îmbogãþind profilul savantului stãruitor preocupat nu numai
de problemele teoretice  aºa cum spuneam  ci ºi de ceea
ce se întâmpla în vremea sa, în jurul sãu, în þara sa. Aºa cum
aratã ºi confratele Marin Diaconu în Studiul introductiv la
ediþia Caracter ºi destin, studiu care reprezenta o exegezã a
sistemului gândirii lui C. Rãdulescu-Motru între conferinþele
þinute de savant la Radio: predominã cele cu tematicã
filosoficã ºi cele ca tematicã psihologicã  de la psihologia
generalã la psihologia psihotehnicã pe atunci în plin avânt
la noi, datoritã în foarte mare mãsurã lui Rãdulescu-Motru
însuºi ºi elevilor din ºcoala lui. Ca sã ne dãm seama de
greutatea ideaticã a conferinþelor þinute de C. RãdulescuMotru la Radio, ºi aceasta în primii ani de la înfiinþarea
acestei instituþii, sã citãm din prefaþa sa la volumul Vocaþia
 factor hotãrâtor în cultura popoarelor, apãrut în 1932:
Cartea de faþã este formatã, în mare parte, din conferinþele
þinute în cursul iernii anului 1930 ºi 1931, la Radio Bucureºti,
cu scopul de a trezi în conºtiinþa tinerimii ºi a celor
însãrcinaþi cu educaþia acesteia interesul pentru vocaþie.
Conferinþele sale la radio, ca ºi articolele, demonstreazã o
caracteristicã a ºcolii ºtiinþifice româneºti afirmatã la
sfârºitul veacului al XIX-lea ºi la începutul secolului XX:
modernitatea ei în sensul afirmãrii unei viziuni
pluridisciplinare, asupra fenomenelor cercetate, respingând
ca ºi N. Iorga: rigiditatea specialistului clasic care începe
sã cedeze în faþa celor care studiazã fapte care sunt în
zona de întretãiere între ºtiinþe. Aceastã viziune globalã
asupra tuturor fenomenelor vieþii conferã actualitatea
sesizantã a tot ceea ce spune C. Rãdulescu-Motru despre
viaþa socialã, politicã ºi intelectualã româneascã. Nu simple
potriviri, nu doar apelul la banala istoria se repetã, ci faptul
cã optica asupra prezentului nu era grevatã de perspective
electorale, de interesele unor grupãri ºi grupuscule, de
combinaþii momentane, de setea de a distruge pe cel ce nu-

esenþialã a omului politic cu o mentalitate formalã la
cultura modernã, aceea de om tolerant pentru convingerile
altuia ºi, înainte de toate, este un om respectuos pentru
discuþiune. Nu fiindcã din discuþiune iese totdeauna
luminã; nu; din discuþiune poate ieºi ºi eroare; dar, fiindcã
cu tot acest pericol, nu este altã cale pentru gãsirea
adevãrului decât discuþiunea. Asistãm acum, la noi, la
adevãrate discuþii pe tãrâm politic? Foarte rar. O discuþie
echilibratã, civilizatã între adversarii politici devine
imposibilã. Când nu se recurge la invective, la insulte, se
preferã gluma groasã ºi, ca sã folosim un termen ce ne
repugnã, la o bãºcãlie prin care se cautã câºtigarea
popularitãþii. N-ar fi bine sã meditãm la ceea ce spunea,
cu aproape o sutã de ani în urmã, C. Rãdulescu-Motru:
Convingerile politice nu au nevoie, pentru apãrarea lor,
de explozia tuturor patimilor josnice. Nu se combat
adversari politici fãcând spume la gurã; ºi nu se declamã
principii cu ochii injectaþi de sânge ºi cu scrâºniri din dinþi.
Ce-ar fi dacã, înaintea fiecãrei dezbateri televizate  sã nu
uitãm cã, practic, am intrat în anul electoral  televiziunile
noastre ar afiºa pe ecranele lor acest paragraf din articolul
lui C. Rãdulescu-Motru, unul din savanþii care au ilustrat,
la nivelul cel mai înalt, gândirea româneascã.
Când rostea conferinþele sale la Radio, problema noii
generaþii începea sã se punã nu numai în plan teoretic, ci ºi
în existenþa cotidianã a societãþii româneºti. Cu conotaþii
nu o datã dramatice ºi cu consecinþe tragice. Conferinþa
Psihologia noii generaþii, difuzatã în ziua de 20 martie
1931, este un exemplu de luciditate, de rostire categoricã a
unor adevãruri valabile, atunci ca ºi acum. Fãrã îndoialã,
faptul cã aceastã conferinþã era rostitã la postul public de
Radio, nu-i permitea lui C. Rãdulescu-Motru sã pronunþe
nume, sã se refere direct la formaþii sau organizaþii politice.
Dar, observând moravurile vremii, demagogia celor care
voiau sã-ºi apropie tânãra generaþie acordându-i un credit
necondiþionat (nu spunea Nae Ionescu: aveþi dreptate pentru
cã sunteþi tineri?) pentru a o anexa ºi a o folosi ca masã de
manevrã, C. Rãdulescu-Motru afirma: Înainte de a avea
cea mai micã indicaþie asupra înclinaþiilor ºi, cu atât mai
puþin, asupra aptitudinilor generaþiei care se ridicã,
reprezentantul generaþiei trecute, când este laº, simte nevoia
de a se pune bine cu imaginarul prieten de mâine; sau când
reprezentantul trecutului este vanitos, cautã în acel ce se
ridicã un tovarãº contra celor care n-au ºtiut sã-l aprecieze
cum a trebuit. Laudele nemãsurate cu care bãtrânii salutã
pe tineri constituie, de regulã, demagogia senilitãþii, cea mai
tristã dintre toate demagogiile.
Nu o datã, imaginea lui C. Rãdulescu-Motru apare
umbritã de o atitudine conservatoare (a fost, mulþi ani,
membru al acestui partid), om închistat în optica secolului
al XIX-lea. Polemica lui cu Lucian Blaga, din anii 1943-

1944 (pe care am reconstituit-o în ediþia noastrã Mãrturisiri,
Editura Minerva, 1990) ca ºi reacþia împotriva
ortodoxismului formulatã mai ales în volumul
Românismul, au accentuat  paradoxal  aceastã imagine.
Nimic mai fals: adept ºi propagator al spiritului ºtiinþific, al
experimentului ca principiu fundamental al oricãrei cercetãri
menite sã ajungã la adevãr, C. Rãdulescu-Motru a fost un
adversar al misticismului ºi al închistãrii naþionale, unul
dintre cei ce au dat o replicã modernã ortodoxismului curent
de esenþã conservatoare. Generaþia de dupã rãzboi, spunea
C. Rãdulescu-Motru într-o conferinþã radiofonicã din 1931,
are un respect mai scãzut faþã de ce va zice Apusul. Ea
încearcã o revenire înapoi, la trecut, prin glorificarea
ortodoxismului ºi prin proclamarea dreptului la autohtonism
cultural. Cum însã atât ortodoxismul, cât mai ales
autohtonismul prezintã un program de muncã puþin potrivit
timpului nostru, generaþia nouã, prin reprezentanþii sãi de
elitã, este silitã sã se mãrgineascã la simple manifeste de
gazetã. Ca, în finalul acestei conferinþe, sã punã aceastã
întrebare care atestã deschiderea sa spiritualã, toleranþa,
perspectiva largã prin care privea desfãºurarea unor
fenomene sociale în curs de cristalizare, fãrã sã tragã pripite
concluzii partizane, investite cu formule fãrã drept de apel.
Considerã cã dacã timpul va dovedi cã încercarea de a-ºi
crea o originalitate din revenirea la ortodoxism ºi din
proclamarea autohtonismului nu este un simplu pretext
pentru a fugi de munca serioasã, începutã în epoca regelui
Carol I, sub influenþa culturii apusene, ci o sincerã trebuinþã
a sufletului sãu  atunci generaþia nouã are meritul de a fi
pus o problemã care, odatã ºi odatã, trebuia pusã. Chiar dacã
ea nu ar da o soluþie definitivã, meritul sãu rãmâne deplin.
Odatã ºi odatã, trebuia sã se ºtie: suntem sau nu în
spiritualitatea apuseanã? Avem intenþia sã colaborãm cu
Apusul la realizãrile sale energetice sau sã ne înapoiem la
spiritualitatea obscurantistã a Orientului?
ªi astãzi în ciuda tuturor sloganurilor legate de Europa,
misticismului ºi obscurantismului sunt prezente sub diferite
forme în societatea noastrã, fiind utilizate în scopuri de
popularitate politicã ºi, mai ales, cu finalitãþi electorale.
Rãdulescu-Motru a fost un om al echilibrului ºi nu al
extremelor. Acum suntem atraºi de situarea intelectualilor
dintre cele douã rãzboaie la una din extreme: dreapta sau
stânga. ªi producem cu voluptate dovezi care sã ateste aceste
înregimentãri. Omitem faptul cã o parte a intelectualitãþii
noastre, aº spune o bunã parte ºi nu cea mai puþin însemnatã,
a avut o atitudine democraticã, antitotalitarã, respingând
extremele. C. Rãdulescu-Motru era unul dintre aceºti
intelectuali care ºi-au manifestat consecvent atitudinea
democratã, tolerantã, antiextremistã. Conferinþa Etnicul în
politicã, rostitã în seara zilei de 23 martie 1935, este
pilduitoare în acest sens. Este unul din cele mai importante
texte ale acestui volum ºi, în acelaºi timp, unul din articolele
care definesc ideologia democraticã româneascã interbelicã.
C. Rãdulescu-Motru face o comparaþie între cele trei forme
de totalitarism: comunismul rus, rasismul german ºi
fascismul italian, arãtând faptul cã deºi aparent se manifestã
sub forme deosebite, esenþa lor este aceeaºi: În bolºevism,
fascism sau rasism nu mai este vorba de idealul libertãþii
individuale, idealul cu care se mândrea Europa de altãdatã.
În locul idealului libertãþii individuale sunt, acum, producþia
economicã dirijatã de bolºevism, statul totalitar la fascism
ºi la rasiºti (...) În aceste þãri, libertatea de discuþie a dispãrut.
Împreunã cu libertatea de discuþie, ºi parlamentarismul.
Politica, în aceste þãri, se conduce nu de aceia pe care îi
selecteazã alegãtorii, ci de aceia care întrupeazã, în chipul
ºi fapta lor, credinþa în izbãvirea destinului.
Specificul naþional numit de C. Rãdulescu-Motru
Românism, aºa cum accentueazã în aceste conferinþe, poate
coexista cu ortodoxismul, dar nu trebuie confundat cu el, a
avut alte temeiuri decât cele ale lui Lucian Blaga. În
conferinþa Ideea naþionalã ºi temeiurile ei psihice,

Laudele nemãsurate cu care
bãtrânii salutã pe tineri
constituie, de regulã, demagogia
senilitãþii, cea mai tristã dintre
toate demagogiile.
Rãdulescu-Motru afirmã cã un spaþiu mioritic, oricât de
adânc încrustat ar fi el în inconºtientul poporului nostru, nu
este numaidecât zis sã fie caracterul hotãrâtor al
naþionalismului românesc ºi mai departe spune: ca orice
structurã de naturã infraconºtientã (spaþiul mioritic) poate
sã se arate în sufletul multor altor popoare, care trãiesc în
transhumanþa pãstoreascã, de deal ºi vale. Spaþiul mioritic
poate explica visele, doinele, jocurile pãstorilor români ºi
aceasta încã numai în parte, în nici un caz însã nu poate
caracteriza sufletul românesc în întregime, cãci aceasta ar
fi totuna cu condamnarea poporului românesc la o veºnicã
transhumanþã. De asemenea, ortodoxismul nu poate servi
drept temei unitãþii naþionale a vieþii româneºti, întrucât
aceastã viaþã a avut o perioadã ºi înainte de creºtinism.
Cã le acceptãm sau nu, cã suntem de acord sau nu
cu pãrerile lui, nu putem face abstracþie de ele, nu
putem înþelege în adevãrata luminã configuraþia
ideologiei româneºti interbelice, confruntãrile de idei
din acea vreme.
Cu volumul Caracter ºi destin, seria Magister a
Editurii Casa Radio (coordonator proiect editorial Dragoº
ªeuleanu, director Sebastian Sârcã, lector Horia Pop,
redactori Maria-Elena Negoescu, Lavinia Ivaºcu), se
înfãþiºeazã ca una dintre cele mai importante în viaþa
editurii româneºti, propunând un adevãrat model de ediþii
critice, bine întocmite din toate punctele de vedere.
Confratele Marin Diaconu care a realizat ºi precedenta
ediþie a colecþiei dedicatã oratoriei radiofonice a lui Ion
Petrovici, a alcãtuit ºi de data aceasta o ediþie exemplarã:
un studiu introductiv care restituie locul lui C. RãdulescuMotru în evoluþia gândirii româneºti ºi defineºte contribuþia
conferinþelor sale radiofonice la cunoaºterea atitudinii sale
în anii dintre cele douã rãzboaie. Aparatul critic cuprinzând
note, o bogatã cronologie, douã importante emisiuni
radiofonice despre C. Rãdulescu-Motru de Tudor Vianu ºi
Mircea Florian, valorizãri critice, o bibliografie a
emisiunilor radiofonice dedicate lui C. Rãdulescu-Motru,
un rol însemnat având pe acest tãrâm redactorul C. Aslam
 întregesc una din cele mai preþioase ediþii critice dedicatã
unui om de culturã român apãrutã în ultimii ani.
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Eminescu

Limba naturalã,
logica
ºi argumentarea

a dat glas tãcerilor
noastre de veacuri

Dacã , d a r n u º i d e º i
Prof.univ.dr. Cornel POPA

neamului,/ cu adâncul adâncului/ cu freamãtul
codrului,/ cu mireasma ierbilor, cu fugile
cerbilor, cu fiorii piscului, cu legile sângelui,/
iatã-l viu cum altul nu-i/ înmiit peste mãsurã,/
în lunateca-i fãpturã,/ sub Ceahlãul frunþii lui.
Cotruº îl vede pe Eminescu într-o ipostazã
voevodalã  aºa cum s-a vãzut, de fapt, el
însuºi: crai, voevod peste limba românã, rege,
împãrat. Acestui Dante valah (spendidã
metaforã), Aron Cotruº îi spune Mãria Ta,
ca simbol ºi proroc al neamului. În viziunea
lui, genialul poet e ºi hamal cu frunte-n cer,
hamal de fier ce a ridicat nãprasnic din
strãfunduri, drept stingher,/ ca pe-o minune
nouã, - þara asta, înãlþându-i în soare, peste
lume, creasta, ca nimeni altul... dar ºi ca un
ctitor, un domn: peste-a cuvintelor tracoromanicã, noptaticã gloatã/ peste visteria ei
în mii, mii de locuri îngropatã. El îl vede ca
pe un ales al neamului, ca pe un profet care a
dat glas, ca nimeni, niciodatã tãcerilor
noastre de veacuri.
În ciuda neputincioºilor denigratori,
Eminescu a rãmas cea mai strãlucitã
încarnaþie a demiurgului românesc, din
hotare în hotare. El a definit ºi a apãrat ca
nimeni altul graniþele spiritualitãþii noastre;
câtã dreptate avea Octavian Goga în
cuvântarea de la Sân Nicolaul Mare când,
cu prilejul dezvelirii statuii lui Eminescu,
spunea: O graniþã se pãzeºte sau cu un corp
de armatã sau cu statuia unui poet legatã de
inimile tuturor.
Frumoasã iniþiativã ar avea omul, Fundaþia,
Partidul, Statul care ar iniþia azi înãlþarea unei
statui monumentale, lui Eminescu, sã se vadã de
la Nistru pân la Tisa.

Cu toþii ºtim ce semnificaþie are operatorul
dacã, atunci. El introduce o propoziþie
condiþionalã care descrie la nivelul lumii reale
un raport de dependenþã intre douã clase de
evenimente sau conduite umane. Dacã
cutare, atunci cutare este un operator logic
propoziþional sau o operaþie logicã de douã
variabile.
Cutare dar nu cutare este negaþia lui
dacã, atunci. El este ºablonul dupã care
putem produce contra-exemple ºi contesta o
propoziþie condiþionalã.
1.Dacã cineva bea un litru de vin, atunci
se îmbatã.
Propoziþia 1 este o propoziþie
condiþionalã construitã dupã schema: Dacã
cutare, atunci cutare
2. Petru a bãut un litru de vin ºi s-a
îmbãtat.
Conduita lui Petru se încadreazã în
regulã. Nu este o excepþie.
3 .Gheorghe a bãut un litru de vin ºi nu
s-a îmbãtat.
Conduita lui Gheorghe nu se încadreazã
în regulã. Ea este o excepþie. El se dovedeºte
deosebit de rezistent la bãuturã. Propoziþia
3 este un contra exemplu pentru propoziþia
universalã 1.
Contra exemplul poate fi numit ºi contra
model.
Un contramodel dãrâmã sau înfrânge o
regulã. Este o mãciucã micã care sparge un
car de oale.
Învãþarea modului de a produce exemple,
modele ºi contra-exemple este esenþial
pentru teoria argumentãrii ºi pentru
comportarea în dezbaterile publice.
Priceperea de a construi un contra model
este buturuga micã ce rãstoarnã carul mare.
O regulã generalã poate fi rãpusã sau
infirmatã de un contra exemplu sau o
excepþie.
Foarte adesea agentul sau fiinþa umanã
produce prin conduita sa excepþia.
Cineva poate deveni excepþional, ieºi din
gloatã, în bine sau în rãu. ªi trebuie sã
admitem cã toþii tinerii se vor a fi remarcaþi,
ieºiþi din gloatã, cunoscuþi ºi admiraþi.
Anonimatul doare ºi ucide pe omul orgolios.
Avem douã alternative benigne: sã ne
cenzurãm orgoliul ºi sã nu ne credem neapãrat
cu stea în frunte sau sã ne remarcãm prin
performanþe reale. Dar aceasta presupune
studiu, autocontrol ºi muncã. Varianta de a te
remarca prin fapte reprobabile este

periculoasã ºi duce la huliganism ºi
infracþiune. Oricum duce la diminuarea
prestigiului persoanei ºi la distorsionarea
caracterului. La obiºnuirea cu noroiul, la
decãdere moralã.
Dar sã revenim la operatorul deºi
Conjuncþia deºi nu este un operator
logic propoziþional ca dacã cutare, atunci
cutare sau cutare, dar nu cutare.
Deºi este un operator de argumentare
care descrie evitarea, printr-o abilitate sau
virtute a persoanei, a unei consecinþe la care
se aºteaptã majoritatea celor din jur.
4. Deºi a bãut un litru de vin, Gheorghe
nu s-a îmbãtat, deoarece el este rezistent ºi
nu bea niciodatã pe nemâncate.
5. Deºi a fost meditat, Dan n-a promovat
examenul.
Argument cu funcþie de depreciere a
persoanei vizate.
De reþinut cã argumentele pro sau contra
presupun de regulã judecãþi de valoare
evidente sau ascunse.
6. Deºi a fost meditat, Dan n-a promovat
examenul, deoarece are multe lacune în
pregãtirea sa ºcolarã.
Propoziþia 6, ca ºi propoziþia 4, descrie
un argument complex cu doi operatori de
argumentare. Deºi în contextul dat anunþã un
argument cu funcþie depreciativã, Dan a fost
meditat [ºi noi ne aºteptam, cu toþii, sã
promoveze, dar el nu a promovat]. Acest
argument local sau subargument devine teza
de argumentat în argumentul principal
anunþat de operatorul de argumentare
deoarece. Temeiul sau premisele acestui
argument este alcãtuit din entimema are
multe lacune în pregãtirea sa ºcolarã.
Aceasta este o entimemã sau argument
eliptic, prescurtat, cãci îi lipseºte premisa
majorã: Cei cu multe lacune în pregãtirea
lor ºcolarã nu reuºesc.
Deoarece este aici un operator de
argumentare care are ca tezã de argumentat
încãlcarea unei reguli ºi ca temei un viciu al
agentului de referinþã, carenþele în pregãtirea
sa ºcolarã anterioarã.
Meritã sã meditãm în continuare asupra
lui dacã, atunci, dar nu ºi asupra rolului lui
deºi ºi a surorilor sale cu toate cã, în
ciuda faptului cã.
Limba are multe unelte logice pe care
logicienii încã nu le-au descoperit. Trebuie
sã le cercetãm atent ºi sã le folosim cu
pricepere.

urmãtoarea: când se va trece la aplicarea ei
consecventã?
Din aceeaºi perspectivã, prof. univ. dr.
Ioan
CERGHIT,
reprezentant
al
Departamentului pentru Pregãtirea
Personalului Didactic, Universitatea
Bucureºti, susþinând comunicarea Predarea
 nucleul dur al activitãþii didactice; funcþii
ºi competenþe, constata cã în manuale aceastã
noþiune nu se mai regãseºte, în aºteptarea
abordãrii ei în termeni moderni, supli, care
sã-i redea adevãratele înþelesuri ºi
semnificaþii. Uneori, competenþele de
specialitate ºi cele de psihopedagogie nu se
întâlnesc într-o simbiozã fericitã, predarea
fiind frustratã de unele din atributele ei 
prevederea, capacitatea de adaptare la
schimbãrile survenite, de selectare ºi
îmbogãþire a materiei predate.
Dezbaterile au dobândit anumite conotaþii
pragmatice, prin intervenþia neaºteptatã a
studentei Cristina BÃLÃNESCU, anul III,
Facultatea de Management FinanciarContabil care, cu curaj ºi dezinvolturã, a
împãrþit participanþilor Graficul distribuþiei
orelor afectate pregãtirii pentru profesiunea
didacticã pe semestre (Schema orarã).
Formarea pentru cariera didacticã este un
obiectiv foarte atractiv ºi ca o alternativã la
pregãtirea de specialitate fiind îmbrãþiºat de
mulþi studenþi, deºi este disciplinã facultativã
 a subliniat aceasta. Anul trecut, s-au înscris
125 de studenþi, dar au absolvit numai 68.
Explicaþia poate fi urmãtoarea: pregãtirea se
întinde ºi în anul IV, când atenþia noastrã este
concentratã cu precãdere spre elaborarea
lucrãrii de licenþã. Graficul cred cã este
edificator. Dacã pregãtirea ar începe din anul
I, programul anilor terminali n-ar mai fi atât
de încãrcat, opþiunea studenþilor ºi pentru
cariera didacticã putând deveni mai realistã.
Conectându-se la aceastã problematicã
controversatã, prof. univ. dr. Paula
CONSTANTINESCU-STOLERIU a precizat
în comunicarea Profesie ºi vocaþie pentru
activitãþile educaþionale adevãrul cã în acest
domeniu nu existã un cadru conceptual,
accepþiile învãþãmântului vocaþional ºi
profesional având un sens coextensiv. Vocaþia
nu poate fi socotitã doar sora mai mare a
aptitudinilor, ea presupunând chemare,
pasiune, realizarea creatoare a profesiei, model
de devoþiune faþã de aceasta. De aceea,
atributele vocaþionale ar trebui sã fie incluse
în statutul profesiei, urmând sã se susþinã un

test vocaþional. În aceastã opticã s-ar putea
atrage ºi studenþii cu reale calitãþi pentru cariera
didacticã, în aºa fel încât cei mai buni dintre ei
sã nu mai rãmânã în afara învãþãmântului.
Participanþii la sesiune au putut urmãri,
datoritã comunicãrii intitulate De la didactica
generalã la didacticile specialitãþii, susþinute
cu rigoare ºtiinþificã de prof. univ. dr. Ioan
ªERDEAN, câmpuri de observaþie finã,
înþelege, dintr-o generoasã sursã
interdisciplinarã, diverse tendinþe ce se
circumscriu acestui mediu de formare pentru
cariera didacticã. Atrãgând atenþia cã societatea
contemporanã are nevoie nu de
enciclopediºti, ci de specialiºti culþi, care sã
poatã da rãspunsuri pertinente cerinþelor de
mobilitate ºi flexibilitate, de adaptare la noile
tehnologii ºi didactici, s-a precizat cã nu se
poate vorbi despre discipline de studiu mai
formative decât altele ºi nici de diferenþierea
lor sub aspectul domeniilor, corespondenþelor
ºi funcþiilor pe care le îndeplinesc.
De aici ºi nevoia proiectãrii demersului
didactic în concordanþã cu exigenþele impuse
de noul program naþional curricular,
planificãrii calendaristice, Ghidurile
metodologice punând accent acum în acest
proces pe calitatea informaþiei, sublinia în
comunicarea susþinutã de asist. univ. drd.
Laura GORAN. Deºi este absolut necesarã,
proiectarea activitãþii nu asigurã prin ea însãºi
succesul demersului didactic  s-a remarcat
în acest sens, acesta depinzând direct de
temeinicia ºi corectitudinea pregãtirii
prealabile, la fel de necesarã ºi importantã,
ca ºi desfãºurarea activitãþii propriu-zise. Iar
rãspunderea personalã pentru asigurarea unui
parcurs didactic individualizat reprezintã
cheia care deschide calea succesului.
O experienþã vizând aºezarea formãrii pentru
cariera didacticã pe baze moderne a fost evocatã
de lector univ. drd. Nadia Mirela FLOREA în
comunicarea intitulatã Profesorul ºi mediul
virtual, care a demonstrat valenþele virtuale
exprimate în metodele de predare-învãþare,
conturând traiectoria parcursã de la virtualitate
la realitate în învãþãmântul asistat de calculator,
în învãþarea, prin Internet, de fapt o incitantã
ofertã instructiv-educaþionalã în mediul virtual.
În actualitatea dezbaterilor s-a înscris, cum
era firesc, ºi pregãtirea pentru formarea
formatorilor, demers în care lector univ. dr.
Cãtãlina CRISTEA din cadrul Departamentului
pentru Pregãtirea Personalului Didactic al
Universitãþii Spiru Haret considera cã, în
general, importul de modele este prea mare, iar

strategia mozaicatã va duce inevitabil la rupturi.
Existã un paradox, ºi anume, în formarea iniþialã
numãrul de ore tinde sã sufoce, în vreme ce
studenþii n-au o reprezentare concretã, clarã
despre conceptul psihologic al educaþiei. Din
acest punct de vedere, ar trebui sã se realizeze o
departajare între activitãþile de specialitate ºi
cele psiho-pedagogice, în proiectarea
programelor, în practica pedagogicã incluzânduse ºi limbi strãine, practica de observare, practica
de predare.
Am întâlnit profesori de mare þinutã
academicã ºi cu o bogatã experienþã
pedagogicã  remarca lect. univ. dr. Loredana
BÃNICÃ, prezentând comunicarea cu tema
Tinereþea spiritualã a profesorului, care a
deschis noi orizonturi dezbaterii. Dar am
întâlnit ºi profesori tineri, care pun relaþia lor
cu elevii sub semnul unidirecþionalitãþii
profesor-elev  profesorul transmite, elevul
primeºte,  deºi sunt conºtienþi cã elevii au
ºansa unui alt context de dezvoltare ºi educaþie.
Reflectând asupra acestor aspecte, pot spune
cã unul dintre idealurile pe care ºi le poate asuma
un profesor  îndeosebi profesorul în formare 
este cel al tinereþii spirituale. Aº explica tinereþea
spiritualã nu ca pe un antonim al experienþei ºi
al maturitãþii, ci ca o constantã adãugatã datelor
care prefigureazã portretul ideal al dascãlului.
În registrul acut al actualitãþii s-a impus
sistemul de credite transferabile la care s-a
referit asist. univ. drd. Ramona-Cristina
PACHEF de la Departamentul pentru
Pregãtirea
Personalului
Didactic,
Universitatea Politehnicã Bucureºti.
Semnalând existenþa unei anumite rupturi
între formarea iniþialã ºi cea continuã, a
demonstrat cã unicul criteriu de stabilire a
concordanþelor ºi implicaþiilor logicoºtiinþifice între cele douã dimensiuni îl
reprezintã sistemul creditelor transferabile,
care oferã studentului mai multã mobilitate
în organizarea activitãþii pentru cariera
didacticã, prin raþionalizarea temporalã a
duratelor de studiu ºi prin restructurãrile
curriculare în raport cu potenþialul,
aºteptãrile, idealul profesional ºi vocaþia sa.
Valoarea punctelor de vedere exprimate,
a propunerilor ºi soluþiilor conturate,
intervenþiile polemice în cadrul sesiunii au
conferit lucrãrilor un caracter nu doar riguros
ºtiinþific, ci ºi unul creator, constructiv,
schimbul de experienþã realizat fiind un real
câºtig în vastul ºi complexul domeniu al
formãrii pentru cariera didacticã.

Prof.univ. Ion Dodu BÃLAN
La 15 Ianuarie 1850 e ziua de naºtere a
lui Mihai Eminescu. Locul naºterii a fost
fixat de unii la Ipoteºti, de alþii la Botoºani,
unde cu certitudine a fost botezat creºtin
ortodox. Sintezã a spiritualitãþii româneºti
din toate timpurile ºi din toate locurile locuite
de români, de la Nistru pân la Tisa, spaþiu
emblematic definit de el în antologica
Doina, Eminescu, poetul naþional, venea
mult mai de mult ºi mult mai de departe, de
pe toate coordonatele de timp ºi de spaþiu
ale istoriei noastre naþionale, aºezatã în
context universal.
Personalitate genialã, proteicã, de
dimensiuni intelectuale neobiºnuite, de la
Imnurile vedice la literatura ºi filosofia grecoromanã, pânã la Kant ºi Schopenhauer, þinând,
precum savantul din Scrisoarea I, universul
fãrã margini în degetul lui mic, Eminescu se
identificã, în conºtiinþa literarã, cu însãºi ideea
de Poezie! Cu Poezia care a cuprins toatã
românitatea ºi ne-a mãrturisit lumii aºa cum
am fost ºi am vrut sã fim: oamenii de omenie,
demni în suferinþã, însetaþi de dreptate ºi de
libertate, conºtienþi cã vreme trece, vreme
vine, fraþi cu codrul, cu râul ºi ramul
apãrându-ne cu un eroism legendar sãrãcia
ºi nevoile ºi neamul. Scrisoarea III e o
splendidã sintezã a acestui mod de a fi român
ºi a trãi româneºte
Poezia eminescianã, tradusã în peste 100
de limbii ºi dialecte, a vorbit ºi vorbeºte
oamenilor de pretutindeni despre viziunea
româneascã asupra lumi, a vieþii ºi a morþii,
despre vremelnicia omului pe pãmânt rãtãcitor
ºi veºnicia neamului ºi a naturii, despre
raporturile noastre cu divinitatea, cu Timpul
ºi Spaþiul, despre felul nostru de a fi, de a
gândi, a simþi, a urî ºi a iubi. Eminescu e unul
dintre cei mai de seamã cântãreþi ai iubirii din
lirica universalã. El a asigurat limbii române
cel mai înalt grad de expresivitate poeticã,
lãsându-ºi efigia genialei lui personalitãþii pe
cuvintele limbii române, ca împãraþii romani
pe monedele de aur. De la el încoace rostim
graiul mioritic altfel, cu sporul de expresivitate
îmbunãtãþit de uriaºa lui forþã artisticã.
Pãsãrile cãlãtoare pleacã toamna de la noi
târând dupã ele lungi nostalgii eminesciene:
Vezi rândunelele se duc...
Creaþia eminescianã a stârnit atitudini
encomeastice, dar ºi iconodule. Opacitatea,

rãutatea umanã ºi invidia, incultura,
ostilitãþile politice l-au urmãrit de-a lungul
vremii ºi l-au contestat uneori violent.
Macedonski va publica o crudã, nedreaptã,
nefericitã epigramã, în vara lui 1883, când
izbucneºte boala lui Eminescu: Un X ... pretins
poet  acum/ S-a dus pe cel mai falnic drum/
L-aº plânge dacã-n balamuc/ Destinul sãu nar fi mai bun/ Cãci pânã ieri a fost nãuc/ ªi nu
e azi decât nebun.
Odioasa epigramã i-a atras de îndatã
oprobiul publicului, care-i returna revista
Literatorul, punându-l într-o situaþie
penibilã. Alt public, mã rog, decât cel de azi
care n-a reacþionat corespunzãtor în faþa
blasfemiei, a urii jalnice, odioase, dezlãnþuite
de un grup de poeþoi ºi nementorul lor, un
critic rãu ºi rãutãcios ºi un om politic ratat.
Pe aceeaºi linie a detractorilor lui Eminescu
s-a înscris Aron Densuºianu în a sa: Istorie a
limbei ºi literaturii române, afirmând
veninoase nemernicii despre poet. La fel a
procedat ºi cronicarul Grama de la Blaj, care
în cartea sa din 1893 îl considera pe Eminescu
un non-talent, un imoral ºi un pericol pentru
educaþia tineretului, comentând ridicol
chemarea din versul: Hai în codru la izvorul
care tremurã pe prund, ca o invitaþie la
imoralitate. Zicea Grama Gândeascã-se ele
mamele de familie ce vrea sã facã poetul cu
ele, duse-n codru. Detractorii din vremea
noastrã au decãzut mult sub atitudinea imbecilã
a lui Grama.
Au mai fost ºi alþi vrãjmaºi ai lui
Eminescu, dar au fost mult mai mulþi
admiratori, iubitori autentici, devotaþi ai
poeziei sale. În primul rând tineretul ºi marele
critic Titu Maiorescu urmat de toatã critica
serioasã de la noi: C.D.Gherea, Iorga,
Ibrãileanu, Chendi, I. Scurtu, D. Caracostea,
M. Dragomirescu, Tudor Vianu, G. Cãlinescu,
ª. Cioculescu, Vl. Streinu, Eugen Simion,
Eugen Todoran, Gh. Tohãneanu, G.
Georgescu precum ºi de unii eminenþi exegeþi
strãini: Rosa del Conte  Roma, Guillermou
 Paris, Anitha Bossé  India, L.Gáldy 
Ungaria, Cojevnicov  Moscova, Zang-zipeng  Beijing.
Dar personalitatea eminescianã i-a
inspirat ºi pe mulþi poeþi de la Grigore
Melidon, militantul pentru Unire la 1859,
Veronica Micle, Vlahuþã, A.Mirea (ªt.O.Iosif

ºi D.Anghel), P.Cerna, Vasile Voiculescu,
Mihai Codreanu, Tudor Arghezi, M.Beniuc
pânã la George Lesnea, Marin Sorescu,
Nicolae Labiº, Nichita Stãnescu, Ion Brad,
Gh.Tomozei, Grigore Vieru, Ion Horea,
Corneliu Vadim Tudor, Adrian Pãunescu ºi
numeroºi alþii.
O lucrare amplã: Cantatã despre
Eminescu, o poezie gravã care se desfãºoarã
ca un imn lent, solemn, a scris poetul moþ V.
Copilu-Cheatrã, înfãþiºându-l  în spiritul
maestrului sãu Aron Cotruº  ca pe un
voevod peste cuvinte, coborât dintr-o baladã,
Luceafãr viu între luceferi.
În 1939, la 50 de ani de la moartea
genialului poet naþional, un alt mare poet,
stins departe de þarã, în America, i-a închinat
un antologic poem, axat pe ideea voevodalã
(sesizatã ºi de Lucian Blaga în Spaþiul
mioritic), pe imaginea poetului exponent ºi
spirit tutelar al unui neam.
Sintezã unicã, neîntrecutã, a elementelor
naturii româneºti, a istoriei naþionale lovitã de
aspre furtuni, a energiilor creatoare, uluitoare,
ale neamului românesc, Eminescu
întruchipeazã, din perspectiva cotruºianã, tot
ceea ce se poate aduna într-un simbol al unitãþii
eterne, mitice a unui neam investit de divinitate
 cum credeau ºi cronicarii  cu o misiune în
locul ºi timpul pe care-l ocupã. Versurile-s
suave ori, cel mai adesea, bolovãnoase,
colþuroase  tipic cotruºiene, strunite în
prozodie liberã, care oscileazã între structura
prozodicã a folclorului tradiþional ºi cuceririle
cele mai moderne ale liricii culte. În ipostaza
lui de poet naþional e fiul acestui pãmânt, al
acestui popor ºi al acestei istorii: tot sufletul

Formarea pentru cariera didacticã 
domeniu al învãþãmântului ºi cercetãrii
Adnotãri la o dezbatere organizatã de Departamentul
pentru Pregãtirea Didacticã al Universitãþii Spiru Haret
În peisajul activitãþii didactice ºi ºtiinþifice,
Departamentul pentru Pregãtirea Didacticã a
devenit o realitate dinamicã, membrii acestuia
efectuând deja investigaþii ºtiinþifice,
organizând ºcoli-pilot, dezbateri cu privire la
metodologiile cele mai adecvate, modalitãþile
de a accede la excelenþã ºi la un grad sporit de
creativitate, de a întãri colaborarea dintre
educaþie ºi societate, de a se realiza o
concertare autenticã a forþelor educaþionale,
pentru a conferi viitorilor diplomaþi calitatea
profesionalã impusã de noua erã a civilizaþiei,
a cunoaºterii ºi informatizãrii.
Pe asemenea traiectorii se înscrie ºi
dezbaterea ºtiinþificã organizatã de acest
departament pe tema Formarea pentru
cariera didacticã  domeniu actual al
învãþãmântului ºi cercetãrii ºtiinþifice,
desfãºuratã la Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei
ºi Culturii al Fundaþiei România de Mâine ºi
al Universitãþii Spiru Haret, ea însãºi
constituindu-se într-un elevat laborator de
cunoaºtere ºi discuþii interactive.
Reiterând raþiunile pentru care Senatul
Universitãþii Spiru Haret a luat decizia de a
se înfiinþa un centru specializat pentru
instruirea psiho-pedagogicã a studenþilor,
pentru formarea lor didacticã, pentru
perfecþionarea continuã a pregãtirii cadrelor
didactice, prof. univ. dr. doc. Grigore POSEA,
prorector al Universitãþii, a accentuat asupra
faptului cã hotãrârea se înscrie în obiectivele
strategice ale acesteia ºi îºi propune sã
contribuie la multiplicarea ofertelor sale de
programe educaþionale necesare împlinirii
efortului de cunoaºtere ºi modernizare.
Numãrul mare de comunicãri, diversitatea
instituþiilor, domeniilor pe care le reprezentau
autorii lor  Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei,

Universitatea Bucureºti, Universitatea
Politehnicã Bucureºti, Universitatea Ecologicã , cele patru secþiuni care au structurat
desfãºurarea lucrãrilor  Tendinþe ºi orientãri
noi în formarea iniþialã ºi continuã a
personalului didactic, Conþinut, metodologie
ºi competenþe în pregãtirea pentru roluri
didactice, manageriale ºi sociale, Cariera
didacticã între tradiþie ºi modernitate  au
constituit acele premise care au permis fluxul
ideilor noi, a experienþelor ºi soluþiilor
validate de practicã.
Nevoia reconstrucþiei sistemului de
formare pentru cariera didacticã, de repere
în procesul revigorãrii discursului în acest
sens a reprezentat leit-motivul lucrãrilor
sesiunii, regãsindu-se în majoritatea
comunicãrilor ºtiinþifice, a dezbaterilor.
Propunându-ºi sã configureze statutul
personalului didactic în societatea cunoaºterii,
prof. univ. dr. ªtefan COSTEA, directorul
Departamentului
pentru
Pregãtirea
Personalului Didactic al Universitãþii Spiru
Haret a demonstrat cã elementul cognitiv este
esenþial în definirea activitãþii educatorului,
deºi poziþia ºi situaþia acestuia nu pot fi
considerate nici astãzi neproblematice. O
primã sursã de reflexie ºi de discuþie o
constituie încã problema dacã ºi în ce mãsurã
profesorul (educatorul) trebuie sã fie un
specialist sau sã reprezinte universalitatea?
O a doua dilemã a profesiunii didactice
vizeazã faptul cã profesorul ca specialist are, de
fapt, o dublã alocare: pe de o parte, tineretului,
iar pe de altã parte, adulþilor. În acest context,
apare inevitabil pericolul ca profesorul sã
ajungã în situaþia de a deveni o persoanã
marginalã, care nu aparþine pe deplin nici unei
generaþii ºi care poate fi suspectatã de ambele
cã ºi-a pierdut marca unei identitãþi sigure.

pag. 5

OPINIA NAÞIONALÃ 382

Poate el sã se orienteze ferm pe o singurã
poziþie, alegând lumea adulþilor sau sã se
situeze pe poziþia adolescentului etern (care
riscã însã sã nu fie pe deplin acceptat de nici o
generaþie)? Sau alege soluþia de a se situa pe
poziþia de mediator.
În legãturã nemijlocitã cu aceste aspecte
a fost invocat ethosul pedagogic, activitatea
profesorului reclamând nu numai calificãri
ºtiinþifice, profesionale, de specialitate, ci ºi
pedagogice, reunite în ceea ce se înþelege prin
ethosul instruirii. Întrucât semnificaþia
ethosului educaþiei este proporþional cu
creºterea caracterului ºtiinþific al instruirii,
accentul se pune pe asigurarea corespondenþei
complete între acestea, pe elaborarea unor
teme de cercetare ºtiinþificã, de practicare a
celor douã ramuri prin acþiuni ºi programe
adecvate, realizarea profesiogramei profesiei
de cadru didactic putând oferi multe
rãspunsuri la problemele cu care se confruntã
sistemul de formare iniþialã ºi continuã a
personalului didactic.
Ceea ce se întâmplã acum la examenele
de admitere este de-a dreptul îngrijorãtor,
indicele de calitate a pregãtirii profesorilor
tineri la subiectele de metodicã fiind extrem
de mic  a apreciat prof. univ. dr. Ioan
NEACªU, director general al Direcþiei
generale de evaluare, prognozã, dezvoltare
din Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii în
comunicarea intitulatã Formarea iniþialã a
cadrelor didactice  focalizãri pe
reconstrucþia discursului în didacticã. De
altfel, sub raportul calitãþii, tributare sunt încã
ºi departamentele acestea de specialitate, din
punctul de vedere al flexibilitãþii programelor
ºi nu numai. În pofida faptului cã existã o
strategie de reconstrucþie a sistemului de
formare, problema care se pune este
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Evoluþia economiei de piaþã în lumina Raportului Comisiei Europene (2003)
În Avizul sãu din 1997 privind cererea de aderare a României la
Uniunea Europeanã, Comisia Europeanã a concluzionat: România a
fãcut progrese considerabile în crearea unei economii de piaþã. Aceasta
ar întâmpina dificultãþi grave în a face faþã presiunii concurenþiale ºi
forþelor de pe piaþã în interiorul Uniunii, pe termen mediu.
În Raportul periodic din 2002, Comisia a constatat cã România
a fãcut în continuare progrese pentru a deveni o economie de piaþã,
iar perspectivele în acest sens s-au îmbunãtãþit. Aplicarea susþinutã
ºi pe deplin a mãsurilor prevãzute, alãturi de realizarea programului
de reforme ar trebui sã dea României capacitatea de a rezista presiunii
concurenþiale ºi forþelor de pe piaþã în interiorul Uniunii, pe termen
mediu.
În analiza asupra evoluþiei economice a României de la publicarea
Avizului, abordarea Comisiei a avut la bazã concluziile Consiliului
European de la Copenhaga din iunie 1993, conform cãrora aderarea
la Uniunea Europeanã se face cu respectarea urmãtoarelor condiþii
din cadrul criteriilor economice:
 existenþa unei economii de piaþã funcþionale;
 capacitatea de a face faþã presiunii concurenþiale ºi forþelor pieþei
din Uniune.

Existenþa economiei de piaþã funcþionale
Conform evaluãrii pe baza criteriilor de la Copenhaga, Raportul
Comisiei din 5 noiembrie 2003 precizeazã cã existenþa unei economii
de piaþã funcþionale presupune liberalizarea preþurilor ºi a schimburilor
comerciale, precum ºi instituirea unui sistem juridic care sã fie efectiv
pus în aplicare, inclusiv în ceea ce priveºte drepturile de proprietate.
Stabilitatea macroeconomicã ºi consensul asupra politicii economice
mãresc performanþele unei economii de piaþã. Un sector financiar bine
dezvoltat, precum ºi absenþa oricãror obstacole semnificative la intrarea
pe piaþã sau la ieºirea de pe piaþã mãresc ºi mai mult eficienþa economiei.

Liberalizarea preþurilor
Majoritatea preþurilor sunt liberalizate, iar tarifele la energie au
suferit alte ajustãri, în 2002, preþurile a 18 bunuri ºi servicii au fost
reglementate de dispoziþii speciale, îndeosebi datoritã existenþei
monopolurilor naturale ºi legale. Numãrul de bunuri ºi servicii ale
cãror preþuri sunt controlate ºi care fac parte din costul bunurilor
de consum a rãmas neschimbat în comparaþie cu anul 2002, însã
totalul acestora în cadrul indicelui preþului de consum (IPC) a crescut
de la 20,4 % la 21,7% în 2002, datoritã creºterii ponderii consumului.
Preþurile administrate depind de evoluþia indicelui preþului de
consum, de rata de schimb în raport cu dolarul american sau de o
combinaþie a acestor doi factori.
Ajustarea tarifelor la energie, care a început la mijlocul anului
2001, a continuat printr-o creºtere anualã cu 21,5 % la sfârºitul lui
2002 ºi cu 14,2% în iulie 2003. În pofida majorãrilor efectuate în
septembrie 2003, tarifele aplicate pentru gaze ºi încãlzire nu
acoperã costurile aferente.
Dificultãþile persistente întâmpinate în impunerea unei discipline
de plãþi unui numãr de întreprinderi care nu au fost restructurate duc
la apariþia unui numãr semnificativ de arierate care continuã sã
împiedice buna funcþionare a sistemului de preþuri.

Fluxul comercial
În pofida îmbunãtãþirilor administrative suplimentare,
procedurile referitoare la fluxul comercial sunt încã influenþate
de procedurile administrative complexe ºi de continua incapacitate
de impunere a disciplinei financiare tuturor întreprinderilor.
Conform Raportului, autoritãþile au continuat eforturile de
îmbunãtãþire a dispoziþiilor juridice ºi administrative privind fluxul
comercial.
Mãsurile includ:
 modificãri aduse structurii instituþionale a ghiºeelor unice, create
în 2001, privind înregistrarea ºi acordarea de autorizaþii firmelor;
 introducerea unei proceduri de acceptare imediatã privind
acordarea ºi reînnoirea majoritãþii autorizaþiilor emise de administraþia
publicã;
 amendamentele aduse cadrului legislativ privind falimentul.
Ca urmare a acestor mãsuri ºi a altor factori, cum ar fi procesul de
refacere a economiei aflat în desfãºurare, au crescut:
 numãrul societãþilor nou înregistrate în Registrul Comerþului,
de la 6,0 % în 2001 la 8,2 % în 2002 ºi la 9,4 %, calculat la nivelul
unui an, din rezultatele înregistrate în prima jumãtate a anului 2003;
 numãrul de cazuri noi de faliment înaintate justiþiei, precum ºi
rata soluþionãrii lor ºi existã semnale care indicã faptul cã durata medie
de rezolvare a unui caz s-a redus în urma introducerii unor modificãri
juridice.
Toate aceste mãsuri juridice ºi administrative constituie paºi
importanþi în direcþia corectã, dar, se afirmã în Raport, facilitarea
fluxului comercial necesitã o impunere mai coerentã a disciplinei
financiare în cadrul tuturor întreprinderilor. În pofida eforturilor
fãcute în aceastã direcþie, tolerarea în continuare a arieratelor la
bugetul de stat ºi la întreprinderile de stat din sectorul energetic ºi
amânarea reorganizãrii societãþilor neproductive scoase la privatizare
indicã faptul cã întreprinderile neviabile sunt încã lãsate sã
supravieþuiascã ºi sã submineze disciplina plãþilor în sectorul de stat
ºi sã afecteze condiþiile fluxului comercial.

Cadrul legislativ
Cadrul legislativ privind economia de piaþã a fost în continuare
consolidat, dar funcþionarea ºi aplicarea drepturilor de proprietate
vor fi dificile, fãrã sã se înregistreze îmbunãtãþiri semnificative în
privinþa eficienþei sistemului juridic ºi a administraþiei publice.
Raportul apreciazã cã s-au fãcut în continuare eforturi de
îmbunãtãþire a mediului investiþional, spre exemplu prin reducerea
birocraþiei, prin înfiinþarea Agenþiei Române pentru Investiþii Strãine
ºi prin asigurarea unei mai mari stabilitãþi a Codului fiscal. Deºi au
fost introduse proceduri mai eficiente, trebuie încã accelerate
restituirile de TVA. La nivel mai general, impactul actual al
modificãrilor juridice ºi instituþionale depinde de succesul eforturilor
continue de sporire a eficienþei sistemului judiciar ºi de îmbunãtãþire
a capacitãþii administrative. În timp ce procesul de restituire a
terenurilor continuã, se reia, încet, comerþul cu terenuri agricole.

Stabilitatea economicã
România a continuat sã aplice un pachet de mãsuri destinate
stabilitãþii economice, dar riscurile sunt încã prezente.
Aprecierile Raportului:
 Progresele macroeconomice realizate în 2002 au fost posibile
datoritã punerii în aplicare, în cadrul Acordului stand-by încheiat cu
FMI, a unui pachet de mãsuri monetare ºi bugetare în vederea atingerii
stabilitãþii;
 Politica aplicatã veniturilor a jucat un rol, în 2002, în creºterea
salariului mediu net datorat în mare parte creºterii productivitãþii, în
pofida creºterii salariilor în întreprinderile de stat mai rapid decât
fusese prevãzut în buget;
 Preþurile la energie au fost majorate, iar o mai eficientã recuperare
a creanþelor a contribuit la moderarea creºterii venitului real ºi la
reducerea deficitului cvasibugetar din sectorul energetic. Cu toate
acestea, totalul datoriilor restante cãtre administraþiile publice ºi alþi
debitori a continuat sã creascã;
 Moneda ºi creditul au cunoscut o creºtere foarte rapidã, chiar
dacã aceasta se explicã în parte prin faptul cã monetizarea ºi
intermedierea financiarã au plecat de la un nivel relativ scãzut în
România.
Aceste tendinþe au continuat ºi în 2003, când reducerea pierderilor
la energia electricã a înregistrat o încetinire ºi când politica în domeniul
veniturilor a cunoscut o anumitã relaxare o datã cu creºterea cu 43%
a salariului minim, în luna ianuarie. Combinatã cu reducerea ratei

contribuþiilor de asigurare socialã care a fost efectuatã în acelaºi timp,
aceastã creºtere a salariului minim a contribuit la creºterea în medie
cu 8,7% în termeni reali a salariului net, pe parcursul primelor 8 luni
ale anului 2003.
Fãrã a evalua impactul acestor mãsuri, Raportul apreciazã cã
politicile salariale ºi bugetare prudente, în combinaþie cu o reducere
continuã a deficitului cvasibugetar sunt necesare pentru a garanta
evoluþia spre o mai mare stabilitate macroeconomicã.

Evoluþia economicã ºi stadiul de îndeplinire
a criteriilor economice de aderare
În sintezã, Raportul Comisiei Europene din 5 noiembrie 2003 face
urmãtoarele aprecieri cu privire la evoluþia economicã a României ºi
stadiul de îndeplinire a criteriilor economice de aderare:
 În pofida unui mediu internaþional mai puþin favorabil, creºterea
economicã este în continuare puternicã. Deºi s-au înregistrat progrese
pentru atingerea unei mai mari stabilitãþi economice, riscurile
macroeconomice au crescut în ultimul timp. PIB-ul a continuat sã
creascã într-un ritm susþinut pentru al patrulea an consecutiv;
 În pofida puternicei creºteri economice, România a înregistrat
doar progrese mici în ceea ce priveºte convergenþa realã cu nivelurile
venitului pe cap de locuitor din Uniunea Europeanã. Realizarea
nivelurilor de venit ºi productivitate atinse în alte þãri din Europa
rãmâne una din principalele provocãri pentru România;

Capacitatea de adaptare la presiunea
concurenþialã ºi la forþele de piaþã
în cadrul Uniunii Europene
Capacitatea de a îndeplini acest criteriu depinde de existenþa unei
economii de piaþã ºi a unui cadru macroeconomic stabil, care sã
permitã agenþilor economici sã ia decizii într-un cadru predictibil.
Acest criteriu necesitã, de asemenea, se aratã în Raport, suficient
capital uman ºi fizic, inclusiv infrastructurã. Întreprinderile de stat
restructurate ºi toate întreprinderile trebuie sã investeascã în vederea
îmbunãtãþirii eficienþei. În plus, cu cât întreprinderile au mai mult
acces la finanþare externã ºi cu cât reuºesc sã restructureze ºi sã fie
mai inovatoare, cu atât mai mare va fi capacitatea lor de adaptare. Pe
ansamblu, cu cât o economie este mai capabilã sã îºi asume
obligaþiile de membru, cu atât este mai mare nivelul de integrare
economicã pe care îl realizeazã cu Uniunea, înainte de aderare.
Volumul ºi gama de produse comercializate cu statele membre ale
Uniunii Europene reprezintã dovada unei asemenea integrãri.

Competitivitatea economiei româneºti
Creºterea competitivitãþii economiei româneºti evidenþiazã
beneficiile apropierii de o economie funcþionalã de piaþã. Evoluþia
cãtre stabilitate macroeconomicã, progresul reformelor structurale,
creºterea disponibilitãþii creditului ºi reducerea obstacolelor birocratice
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Structura economiei
Reflectând ritmul procesului de tranziþie, structura economiei
continuã sã evolueze. În anul 2002, sectorul serviciilor ºi cel industrial
au avut o cotã ridicatã de valoare brutã adãugatã, de 49,4 % ºi, respectiv,
32,1 % din PIB. Cota de valoare adãugatã produsã de sectorul agricol a
scãzut cu aproape 2 procente, pânã la 13 %. Aceastã scãdere se explicã
prin recoltele slabe ºi prin evoluþia structuralã din acest sector.

Întreprinderile mici ºi mijlocii
Punerea în practicã a unui mediu mai favorabil pentru
IMM-uri depinde de reducerea continuã a birocraþiei ºi de
extinderea intermedierii financiare. IMM-urile au un rol important
în economie, pe ansamblu, dar în special în sectorul de producþie ºi
de desfacere. Totuºi, condiþiile pentru afaceri rãmân dificile, în special
datoritã implementãrii inegale a legislaþiei, slabei capacitãþi
administrative ºi accesului dificil la finanþare.

Mediul concurenþial

Prof.univ.dr. Mircea BOULESCU

Va rezista România presiunii
concurenþiale în interiorul
Uniunii Europene ?
Rãspunsul trebuie gãsit înainte
de a trece pragul integrãrii.
 Rata ºomajului a crescut în 2002, dar schimbãrile metodologice
de evaluare a acesteia fac dificilã identificarea motivelor acestei
creºteri. Adoptarea noului Cod al muncii în martie 2003 a constituit
un important pas înainte în termeni de transpunere a acquis-ului dar,
în acelaºi timp, a introdus o anumitã rigiditate în funcþionarea pieþei
muncii datoritã condiþiilor mai restrictive impuse în ceea ce priveºte
contractele pe duratã determinatã, a procedurilor specifice de
conducere individualã care ar putea duce la abuzuri, precum ºi a unei
centralizãri a sistemului de negocieri salariale care ar putea împiedica
reflectarea diferenþelor de productivitate între regiuni ºi diverse profile
în salarii;
 Reducerea treptatã a ratei inflaþiei de la niveluri relativ ridicate
a continuat în 2003, dupã depãºirea obiectivelor stabilite pentru anul
2002;
 Reducerea ratelor dobânzii, care a venit o datã cu scãderea
inflaþiei, a încetat, pe fondul restrângerii politicii monetare pentru a
face faþã presiunilor apãrute în domeniul cererii ºi unei creºteri tot
mai mari a creditelor cãtre sectorul privat;
 Politica fiscalã a rãmas una prudentã, însã durabilitatea sa pe
termen mediu nu a fost încã garantatã. Chiar ºi în cazul întreprinderilor
controlate, aflate într-un proces de restructurare ºi privatizare,
ARIERATELE din sectorul public consolidat au crescut de la 4% din
PIB la sfârºitul anului 2001, la 4,5 % la sfârºitul anului 2002 ºi au
continuat sã creascã ºi în cursul primului semestru al anului 2003.
Aceastã creºtere a avut loc în pofida mãsurilor adoptate în vederea
consolidãrii administraþiei fiscale ºi a diferitelor operaþiuni de
reeºalonare ºi de anulare a datoriilor efectuate în cadrul procesului de
restructurare ºi privatizare a întreprinderilor. Întrucât problema
disciplinei fiscale a rãmas de actualitate, este necesarã consolidarea
perspectivelor bugetare pe termen mediu;
 Privatizarea a fost acceleratã, dar agenda autoritãþilor rãmâne
nefinalizatã, în special în sectorul energetic. Existã probleme complexe
care determinã o încetinire a procesului de privatizare în sectorul
energetic, cum ar fi volumul ridicat al arieratelor ºi pasivelor de mediu
ale întreprinderilor, precum ºi lipsa unor perspective clar stabilite pe
termen mediu în ceea ce priveºte structura tarifelor;
 Pe fundalul îmbunãtãþirii stabilitãþii macroeconomice ºi al
consolidãrii balanþelor bãncilor, sectorul bancar se dezvoltã treptat.
Dezvoltarea sectorului financiar nebancar a continuat, de asemenea,
încet;
 Supravegherea sectorului financiar se consolideazã în
continuare. Creºterea bruscã a creditului în sectorul bancar are loc în
raport cu îmbunãtãþirea cadrului prudenþial ºi de supraveghere. Pe
piaþa de capital, se aºteaptã o mai mare transparenþã de piaþã ca urmare
a obligaþiei societãþilor listate sã prezinte situaþiile financiare în
conformitate cu Standardele Contabile Internaþionale, începând cu
luna martie 2003. În sectorul asigurãrilor, a mai crescut volumul
capitalului minim prevãzut de lege, iar Comisia de Supraveghere a
Asigurãrilor a emis în continuare acte normative de legislaþie
secundarã în vederea definitivãrii cadrului de reglementare. Cu toate
acestea, deºi s-a continuat acest proces, cadrul instituþional al
supravegherii financiare ºi capacitatea administrativã a
organismelor de punere în aplicare ar trebui îmbunãtãþite mai
mult, în special în privinþa titlurilor de valoare ºi a supravegherii
asigurãrilor.

 În sectorul bancar, privatizãri importante au avut deja loc, dar
diferenþa dintre ratele de depozit ºi cele de împrumut indicã existenþa
unor costuri ridicate ºi a unei concurenþe reduse, fiind astfel necesare
restructurãri ºi consolidãri viitoare;
 În sectorul agricol, încã mai este necesarã comasarea terenurilor,
iar privatizarea fermelor de stat este incompletã, deºi reducerea mâinii
de lucru în agriculturã a fost recent acceleratã;
 În sectorul industrial s-au îmbunãtãþit perspectivele unor
restructurãri efective a anumitor întreprinderi cu pierderi constante,
ca urmare a disponibilizãrilor puse în practicã în prima jumãtate a
anului 2003, a eforturilor de întãrire a disciplinei financiare ºi a
progreselor înregistrate în privatizare. Restructurarea a continuat, dar
rãmâne incompletã în multe alte sectoare precum siderurgia,
transporturile, industria extractivã ºi în sectorul energiei. În special
restructurarea sectorului energiei are un rol cheie, deoarece acest sector
este principalul canal prin care se acordã sprijin cvasibugetar
întreprinderilor nerentabile. Supravieþuirea acestora slãbeºte piaþa,
priveazã sectoarele publice ºi private de resurse ºi aºa puþine ºi
împiedicã o restructurare mai rapidã a sectorului energiei. Încã lipseºte
o strategie clarã pentru reforma sistemului de încãlzire urban.

care afecteazã mediul de afaceri au sprijinit creºterea continuã a
investiþiilor, ceea ce permite o realocare a resurselor cãtre utilizatori
mai productivi. Sprijinirea acestor tendinþe necesitã o evoluþie continuã
cãtre stabilitate macroeconomicã ºi abordarea celorlalte reforme
structurale.

Consolidarea capitalului uman
Deºi s-au luat mãsuri pozitive, mai sunt multe de fãcut în vederea
consolidãrii capitalului uman al þãrii. Cu un nivel de 3,0 % din PIB
în 2002, cheltuielile în domeniul educaþiei au rãmas stabile, dar
scãzute. Învãþãmântul obligatoriu a fost prelungit cu un an, dar rata
abandonului ºcolar prematur a crescut pânã la 23,2 % în 2002. Nivelul
mediu de educaþie rãmâne scãzut, dar continuã sã creascã. În 2002,
procentul total de studenþi înscriºi în învãþãmântul post-universitar ºi
terþiar a crescut la 12,8 %, în timp ce în 2001, totalul forþei de muncã
care absolvise învãþãmântul terþiar crescuse la 9,4 %. Mãsurile active
joacã un rol tot mai mare în cadrul politicilor pieþei muncii. Cheltuielile
pentru cercetare ºi dezvoltare au scãzut sub 0,4 % din PIB în 2000 ºi
au crescut foarte puþin în 2001.

Reînnoirea ºi extinderea capitalului fix
Reînnoirea ºi extinderea capitalului fix al þãrii evolueazã
treptat. Capitalul fix brut a crescut de la 20,5 % din PIB în 2001 la
21,1 % în 2002, cu ajutorul unui nivel mai ridicat de investiþii private.
Nivelul general de formare a capitalului fix brut al administraþiei
publice a crescut de la 2,4 % din PIB în 2001 la 2,5 % în 2002 ºi, în
2003, va menþine o tendinþã moderat evolutivã. Ponderea netã anualã
a influxurilor de investiþii strãine directe a scãzut la 2,4 % din PIB în
2002. Mobilizarea mai multor resurse ale sectorului privat ar putea
beneficia de îmbunãtãþiri continue din mediul de afaceri, de o întãrire
continuã a rolului intermediar al sectorului financiar ºi de progrese
suplimentare în procesul de privatizare ºi restructurare. Acest lucru
este adevãrat, se afirmã în Raport, în special în sectorul energetic,
unde tarifele trebuie ajustate în continuare pentru a permite
întreprinderilor sã îºi acopere costurile pe termen lung.

Calitatea infrastructurii
Calitatea infrastructurii este scãzutã, dar se îmbunãtãþeºte
treptat. Conform Raportului: reþelele energetice ºi de irigaþii se aflã
într-o stare deplorabilã; modernizarea reþelei urbane de termoficare
este blocatã de mai mulþi factori, printre care nivelul redus de
contorizare; lungimea autostrãzilor ºi a cãilor ferate a rãmas aceeaºi;
reþeaua de telefonie fixã înainteazã, având o ratã de digitalizare care
a ajuns la 72,6 % în 2002; numãrul de abonaþi la cei patru operatori
GSM este în creºtere, ajungând la o pondere de 22,8 % din populaþie
în 2002.

Restructurarea
Deºi restructurarea a continuat ºi pare sã fie într-un stadiu avansat
în anumite sectoare, încã mai sunt necesare progrese:
 Exporturile susþinute din anumite sectoare de producþie, precum
textilele, producþia de mobilier ºi industria producãtoare de maºini
electrice reflectã dezvoltarea activitãþilor private;

Statul a fãcut anumite progrese în ceea ce priveºte implicarea
în sectorul productiv. Statul a continuat sã-ºi reducã influenþa
asupra funcþionãrii întreprinderilor. Autoritãþile s-au abþinut sã
introducã noi mãsuri financiare ºi comerciale discriminatorii ºi au
continuat sã le reducã pe cele existente. Permanenta ajustare a tarifelor
în energie ºi creºterea ritmului mediu de recuperare a creanþelor
majoritãþii întreprinderilor publice de distribuþie a energiei au
contribuit în egalã mãsurã la îmbunãtãþirea mediului concurenþial.
Rolul jucat de privatizare este mai puþin clar, deoarece importante
ajutoare de stat au însoþit adesea vânzãrile mai complexe. S-au
înregistrat anumite progrese în stabilirea unui sistem de acordare a
ajutoarelor de stat cãtre întreprinderi, compatibil cu acquis-ul ºi
autoritãþile s-au angajat sã alinieze la acquis actualul sistem de
ajutoare. Totuºi, încã nu s-a luat o decizie ºi nu existã nici un inventar
credibil al ajutoarelor de stat acordate. De asemenea, în pofida unei
liberalizãri teoretice, pieþele electricitãþii ºi ale gazelor încã nu sunt
competitive.

Structura comerþului
Structura comerþului românesc nu s-a schimbat semnificativ.
Deºi vânzãrile de bunuri cu taxã micã pe valoarea adãugatã precum
textile, încãlþãminte ºi mobilier au continuat sã reprezinte principalele
exporturi româneºti, procentul acestora a scãzut de la 37,4 % în anul
2001 la 36,2 % în anul 2002. Procentul exporturilor de maºini ºi utilaje
a continuat sã creascã de la 19,9 % în anul 2001 la 21,2 % în anul
2002, în mare mãsurã datoritã creºterii vânzãrilor de maºini ºi utilaje
electrice. Aceste tendinþe au continuat în prima jumãtate a anului 2003.

Evaluarea generalã a Comisiei Europene
cu privire la economia de piaþã funcþionalã
în România
Potrivit Raportului de þarã pe anul 2003 elaborat de Comisia
Europeanã, Din momentul în care progresele deosebite înregistrate
pânã acum vor fi continuate în mod susþinut, se poate considera cã
România are o economie de piaþã funcþionalã. În plus, se impune
punerea în practicã energicã ºi susþinutã a programului de reformã
structuralã, pentru ca România sã fie capabilã sã facã faþã, în viitorul
apropiat, atât presiunii concurenþiale, cât ºi forþelor de piaþã din
interiorul Uniunii Europene.
Evaluarea generalã este argumentatã prin aceea cã:
 au fost fãcute progrese în ceea ce priveºte stabilitatea
macroeconomicã, dat fiind cã rata inflaþiei ºi-a menþinut tendinþa de
scãdere de la nivelul relativ înalt înregistrat anterior, în pofida
efectuãrii de ajustãri ale preþurilor controlate;
 poziþia externã a rãmas constantã, iar politica fiscalã prudentã.
Mãsurile de îmbunãtãþire a administraþiei fiscale sunt treptat puse în
aplicare;
 angajamentele de a controla fondul de salarii în sectorul public
au fost respectate, pe ansamblu;
 au fost iniþiate o serie de mãsuri pentru întãrirea disciplinei
financiare a întreprinderilor, concretizate în special prin relativa
accentuare a disponibilitãþii de a deconecta utilizatorii cu restanþe de
platã la consumul de energie;
 privatizarea ºi restructurarea întreprinderilor de stat s-au
accelerat. Proprietatea de stat a scãzut în sectorul bancar, care a
continuat sã îºi dezvolte rolul de intermediere;
 mãsuri administrative de îmbunãtãþire a mecanismelor de intrare
ºi ieºire de pe piaþã au fost iniþiate, concomitent cu diverse iniþiative
de îmbunãtãþire a mediului de afaceri.
Evaluarea generalã, prezentatã în Raport, are în vedere
constatãri-aprecieri, potrivit cãrora România trebuie:
 sã consolideze progresele înregistrate în domeniile menþionate
ºi, în acelaºi timp, sã abordeze cu hotãrâre domeniile unde progresele
au fost insuficiente;
 sã însoþeascã mãsurile recente de întãrire a caracterului restrictiv
al politicii monetare de politici fiscale ºi salariale prudente, precum
ºi de reducerea în continuare a deficitului cvasifiscal, în vederea
menþinerii tendinþei de creºtere a stabilitãþii macroeconomice;
 sã consolideze previziunile fiscale pe termen mediu prin
înregistrarea de progrese în domeniul reformei cheltuielilor ºi prin
îmbunãtãþirea gradului de respectare a obligaþiilor fiscale;
 sã consolideze disciplina financiarã a întreprinderilor, care
rãmâne una din problemele cheie nerezolvate;
 sã concentreze mãsurile asupra cauzelor care stau la baza acumulãrii
continue a arieratelor la bugetul de stat ºi în sectorul energetic;
 sã însoþeascã eforturile de ameliorare a funcþionãrii
mecanismelor de piaþã de o mai mare disponibilitate cãtre închiderea
întreprinderilor cu pierderi ºi cãtre stabilirea unor preþuri pentru gazele
naturale care sã reflecte corect costurile pe termen scurt ºi lung;
 sã înceapã restructurarea ºi privatizarea sectoarelor cheie, precum
cel energetic, extractiv ºi de transport.
Raportul apreciazã cã înfãptuirea acestor mãsuri va contribui
substanþial la stabilirea unei economii de piaþã funcþionale ºi la
dezvoltarea capacitãþii României, de a face faþã presiunilor
concurenþiale ºi forþelor de piaþã din interiorul Uniunii Europene.
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Filme la tvRM

La tvRM, tehnica ultraperformantã ºi competenþa operatorilor asigurã calitatea semnalului tv., a imaginii.

Joi, 22 ianuarie 2004, ora 19.00

Programul emisiunilor demonstreazã clar valoarea informativã ºi educativã a acestora, structura complexã,
pe deplin concordantã cu profilul Televiziunii România de Mâine ca post naþional, universitar ºi cultural.

MISTERELE PIRAMIDELOR
(partea I + II)

Franþa, 1994
Realizator: Jaques Keradian
Cele douã pãrþi ale acestui film sunt dedicate istoriei
Egiptului antic. Povestea acestei mari perioade din trecutul
unui areal arheologic fabulos este scoasã la ivealã de cãtre
cei mai importanþi arheologi, arhitecþi ºi egiptologi (francezi,
germani ºi egipteni) care au condus ºantierele arheologice
din Giza ºi Saqqara  cele mai mari necropole Egiptene.

Sâmbãtã, 24 ianuarie 2004, ora 21.00

HOREA
România
Producþie a Studiourilor cinematografice Bucureºti. Regia:
Mircea Mureºan. Scenariul: Titus Popovici. Din distribuþie:
Ovidiu Iuliu Moldovan, ªerban Ionescu, Radu Beligan, Mircea
Albulescu, Ion Besoiu, Alexandru Repan, Mircea Diaconu.
Unul dintre cele mai interesante filme, care face parte din
ciclul consacrat de cineaºtii români momentelor ºi
personalitãþilor proeminente ale istoriei naþionale. Scriitura
exactã a lui Titus Popovici, viziunea regizoralã inspiratã a lui
Mircea Mureºan ºi forþa interpretativã de excepþie a lui Ovidiu
Iuliu Moldovan ne-au oferit un personaj memorabil într-un film
în care întreaga distribuþie realizeazã performanþe actoriceºti.

Programul

LUNI
19 ianuarie 2004

Televiziunii România de Mâine (tvRM)

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept civil (13). Identificarea persoanei juridice.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
10:40 Drept civil (2/1). Sinteze. Autor: lector univ.dr Mariana Rudãreanu
11:10 Drept civil (2/2). Sinteze. Autor: lector univ.dr Mariana Rudãreanu
11:40 Drept penal (1). Termenii infracþiunii. Autor: conf.univ.dr. Ion Griga
12:50 Drept roman (11). Persoanele (IV). Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
13:15 Teoria generalã a dreptului (1). Dreptul ºi statul. Autor: Costicã Voicu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Drept civil (8). Contractul de locaþiune.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
15:25 Drept diplomatic ºi consular (1). Drept consular.
Autor: lector univ.dr. Aurel Bonciog
16:00 Preluare Deutsche Welle. Jurnal european
16:30 Not yet but soon (limba englezã pentru începãtori).
Realizator: Doru Enache
17:00 Marea Britanie (IV) (film documentar)
17:30 Muzicã popularã. Cântã Vasilica Dinu ºi Mitriþã Creþu.
Realizator: Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Abandon de familie.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ora melomanului. Întâlnire cu opera. Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Dincolo de arenã. Jocurile olimpice 2004.
Emisiune în direct, de Mugur Popovici
21:00 Academica: Culturã fãrã tranziþie. Gheorghe Brãtianu.
Realizator: Valeriu Râpeanu
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 (2/1). Sinteze. Autor: lector univ.dr Mariana Rudãreanu (r)
00:50 Drept civil (2/2). Sinteze. Autor: lector univ.dr Mariana Rudãreanu (r)
01:35 Drept roman (11). Persoanele (IV).
Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº (r)
02:05 Teoria generalã a dreptului (1). Dreptul ºi statul.
Autor: Costicã Voicu (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Drept diplomatic ºi consular (1). Drept consular.
Autor: lector univ.dr. Aurel Bonciog (r)
05:30 Geografie economicã mondialã (1). Harta politicã a lumii.
Autor: prof.univ.dr. Nicu Aur (r)

MARÞI
20 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Bazele contabilitãþii (15). Contabilitatea terþilor.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
10:35 Bazele informaticii (1). Sistemul informaþional, gestionarea
resurselor. Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº
11:10 Geografia economiei mondiale (1/2). Harta politicã a lumii.
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur
11:45 Geografia economiei mondiale (1/3). Harta politicã a lumii.
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur
12:10 Economie politicã (17). Fluctuaþiile activitãþii economice.
Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu
13:00 Istoria economicã a României (8). Bilanþul transformãrilor
economice-sociale în România pânã în 1914.
Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
13:35 Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (4).
Populaþia mondialã ºi problemele dezvoltãrii economice.
Autor: asistent univ.drd Gabriela Ungureanu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Bazele informaticii (7). Platforma Windows.
Autor: lector univ.dr. Silviu Bârzã
14:40 Biroticã (8). Formatarea tabelelor; efect de calcul în tabel.
Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel
15:15 Sociologie economicã (6). Determinarea socioeconomicã
a comunicãrii. Autor: prof.univ.dr. Emilian Dobrescu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte fãrã frontiere  informaþii
ºi evenimente culturale
16:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
17:00 Farmecul Provinciei Yunan. (film documentar)
17:30 Videoteca muzicii populare. Realizator: Dumitru Cucu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Imobil în stare de indiviziune.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Calea Victoriei (film documentar)
20:00 Fairplay. Marile cluburi la început de an. Talk-show pe probleme
de actualitate ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
21:00 Academica: Învãþãmânt. Universitatea Antreprenorialã.
Realizatori: prof.univ.dr. Nicolae Radu ºi Ilie Ciurescu
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Bazele contabilitãþii (15). Contabilitatea terþilor.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin (r)
00:55 Bazele informaticii (1). Sistemul informaþional, gestionarea
resurselor. Autor: conf.univ.dr. Daniel Mareº (r)

01:35 Economie politicã (17). Fluctuaþiile activitãþii economice.
Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Istoria economicã a României (8). Bilanþul transformãrilor
economice-sociale în România pânã în 1914.
Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã (r)
05:30 Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (4).
Populaþia mondialã ºi problemele dezvoltãrii economice.
Autor: asistent univ.drd Gabriela Ungureanu (r)

MIERCURI
21 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Psihologie socialã (6). Evaluarea cursului de psihologie socialã.
Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu
10:30 Logicã generalã (4). Substituþia în logica predicatelor.
Autor: lector univ. Gabriel Iliescu
11:05 Teoria comunicãrii (3/1). Funcþiile comunicãrii.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
11:50 Conceperea ºi elaborarea ziarului (2). Program ºi politicã
editorialã. Autor: lector univ. Mihai Cernat
12:45 Publicisticã radio (2). Principalele etape în apariþia ºi dezvoltarea
radioului. Autor: lector univ.drd. Sofia Georgescu
13:00 Introducere în publicistica radio (1). Declinul radio ºi al
publicisticii radio? Autor: lector univ.drd. Sofia Georgescu
13:10 Genuri ziaristice (2). Lecþie introductivã .
Autor: lector univ. Marin Stoian
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Fundamentele psihologiei (3). Introducere.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu
14:40 Informaticã pentru sociologie (8). Prelucrarea datelor.
Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu
15:15 Psihologie experimentalã (9). Demonstraþii experimentale în
laboratorul de psihologie. Autor: conf.univ.dr. Nicolae Lungu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Lumea de mâine. Petrol vs. hidrogen. Invitat: Dan Mihu.
Realizator: Alexandru Mironov
17:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic. Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ani de liceu. Cu ºi despre elevii Colegiului Mihai Eminescu.
Realizatori: Alina Motoc ºi Mugur Popovici
20:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Academica: România în lume. Emisiune în direct de Nicolae Mardari
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Psihologie socialã (6). Evaluarea cursului de psihologie socialã.
Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu (r)
00:50 Logicã generalã (4). Substituþia în logica predicatelor.
Autor: lector univ. Gabriel Iliescu (r)
01:20 Fundamentele psihologiei (3). Introducere.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu (r)
01:50 Informaticã pentru sociologie (8). Prelucrarea datelor.
Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Conceperea ºi elaborarea ziarului (2). Program ºi politicã
editorialã. Autor: lector univ. Mihai Cernat (r)

JOI
22 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Istoria literaturii române (8). Douã teme în opera marilor clasici.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
10:40 Teoria literaturii (8). Curente literare.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
11:05 Limba latinã (15). Alte moduri ºi timpuri.
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga
11:40 Limba românã (11). Foneticã. Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
12:40 Limba spaniolã (curs practic) (3). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione
13:10 Literatura românã (3/1). Cultura românã în context european.
Autor: prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria literaturii române (2). Introducere.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
14:45 Etnografie ºi folclor (2). Noþiuni introductive.
Autor: prof.univ.dr. Nicolae Constantin
15:10 Istorie ºi civilizaþie francezã (4). Secolul XVII  Clasicismul.
Autor: lector univ.dr. Liana Repeþeanu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Economia pentru toþi. Etica în afaceri. Realizator: Victor Axenciuc
17:30 Întâlnire cu folclorul. Vechi melodii populare cu Maria Dragomiroiu,
Maria ªalaru, Costel Istrate, Marius Mãgureanu, Iulian Mutu.
Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic. Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar cinematografic. Misterele piramidelor (I) (Franþa)
20:00 Versailles (film documentar)

21:00 Academica. Anul 2004 în economie.
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 Istoria literaturii române (8). Douã teme în opera marilor clasici.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)
00:55 Teoria literaturii (8). Curente literare.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu (r)
01:20 Limba latinã (15). Alte moduri ºi timpuri.
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga (r)
01:50 Limba spaniolã (curs practic) (3). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Istoria literaturii române (2). Introducere.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)
05:30 Etnografie ºi folclor (2). Noþiuni introductive.
Autor: prof.univ.dr. Nicolae Constantin (r)

VINERI
23 ianuarie 2004
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 (5). Civilizaþia Occidentului.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
10:40 Introducere în ºtiinþa politicii (5/2). Cultura politicã.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
11:05 Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (4).
Relaþii comerciale externe ale statelor.
Autor: asistent univ.drd. Mãdãlina Spânu
11:30 Psihologia educaþiei (13). Succesul ºi insuccesul ºcolar.
Autor: lector univ.dr. Gabriela Cãtãlina Cristea
12:00 Introducere în marketing (5). Politica de preþ.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei
12:55 Geologie (1). Silicaþi. Autor: prof.univ.dr. Marin ªeclãman
13:30 Hidrologie (1). Introducere. Autor: prof.univ.dr. Ion Zãvoianu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Algebrã (2). Legi de compoziþie.
Autor: asistent univ.dr. Lorena Tufan
14:40 Istoria medie a românilor (5). Românii în secolele X - XIII.
Autor: conf.univ.dr. Mihail Andreescu
15:10 Preistorie ºi arheologie (5). Mezoliticul.
Autor: conf.univ.dr. Mioara Turcu
15:30 Istoria anticã a românilor (1). Epoca nouã a pietrei sau neoliticul.
Autor: lector univ.dr. Vasile Dupoi
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte fãrã frontiere  magazin cultural
16:30 Forum IT. Viaþa în reþea! Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Ioana Anton, Livia Sorlea,
Ileana Bumbar, Nina Sibiceanu, Nicuºor Spânu, Stelian Apostol
(acordeon). Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul.
Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 Dialog juridic. Emisiune de Corneliu Turianu
20:00 Viaþa de student în campusul Universitãþii Spiru Haret.
Debut în sesiunea de iarnã Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport.
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? Romanþe ºi cântece de petrecere.
Soliºti: Gheorghe Turda, Maria Dragomiroiu, Elisabeta Turcu,
Violeta Andrei, Ionela Prodan. Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 Femeia pastor (film documentar)
23:50 24 de ore
00:20 Culturã ºi civilizaþie europeanã (5). Civilizaþia Occidentului.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu (r)
00:55 Introducere în ºtiinþa politicii (5/2). Cultura politicã.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu (r)
01:35 Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (4).
Relaþii comerciale externe ale statelor.
Autor: asistent univ.drd. Mãdãlina Spânu (r)
02:00 Psihologia educaþiei (13). Succesul ºi insuccesul ºcolar.
Autor: lector univ.dr. Gabriela Cãtãlina Cristea (r)
02:30 Program muzical nocturn
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05:00 Algebrã (2). Legi de compoziþie.
Autor: asistent univ.dr. Lorena Tufan (r)
05:30 Istoria anticã a românilor (1). Epoca nouã a pietrei sau neoliticul.
Autor: lector univ.dr. Vasile Dupoi (r)

SÂMBÃTÃ
24 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
10:30 De pe plaiuri româneºti. Muzicã popularã cu Laura Lavric,
Mioara Velicu, Sava Negrean Brudaºcu, Tiþa ªtefan, Victoriþa
Lãcãtuºu, Cristina Boian, Niculina Stoican, Gheorghe Roºoga,
Radu Ciordaº, Ioan Berci. Realizator: Theodora Popescu
11:00 ªcoala de sâmbãtã referate.ro. Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Reconstrucþia ecologicã a terenurilor
degradate. Emisiune în direct de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. Petrol vs. hidrogen.
Realizator: Alexandru Mironov (r)
14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00 Societate ºi culturã. Invitat: Dan Hãulicã.
Realizator: Valeriu Râpeanu
16:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte-þi arta! Teatrul Masca.Culturã pentru toþi.
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.
Emisiune de Dumitru Cucu
19:30 Anii romantismului (film documentar)
20:00 Gala muzicii culte. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Film artistic românesc. Horea  prefaþã cu Mircea Mureºan
(în dialog cu Ion Bucheru)
23:00 Autostar. Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Muzicã popularã. Vasilica Dinu, Maria Loga, Mariana Ionescu,
Marius Mãgureanu, Petricã Stoian Mâþu, Vasile Ciobanu.
Emisiune de Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare

DUMINICÃ
25 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 ºi Mihaela Matei
11:00 SOS glandele endocrine. Realizator: prof.univ.dr. Ioan Pop de Popa
12:00 Agricultura, încotro? Reconstrucþia ecologicã a terenurilor
degradate. Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)
13:00 Week-end magazin
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. Filme documentare:
Constantin Brâncoveanu; H. Catargi; Pe Copou, la Sadoveanu.
Realizator: Ion Bucheru
20:00 Cântecul ºi casa lui. Recital Mituþa ºi Dumitru Ridescu.
Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Arsene Lupin, ep. 9  Himera califului (Franþa)
22:00 Program muzical. Realizator: Dumitru Cucu
22:30 Forum IT. Viaþa în reþea! Emisiune realizatã de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Giuvaieruri ale muzicii populare. Soliºti: Aniºoara Vlaicu,
Maria Costin Murgoci, Elena Pãdure, Maria Lobonþ,
Maria Ghinea, Ionela Moruþan, Mitriþã Creþu, Nicolae Mihai Gruia.
Realizator Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program muzical nocturn
05:00 Cursuri universitare
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O nouã abordare a problemelor
cercetãrii ºtiinþifice
Prof.univ.dr. Petru LISIEVICI,
secretar ºtiinþific al Senatului Universitãþii Spiru Haret
Anul 2003 a constituit un an de profunde
schimbãri în plan conceptual ºi acþional, cu
premise favorabile drumului spre performanþã.
La nivel conceptual, prima schimbare
majorã cu implicaþii asupra calitãþii activitãþii
de cercetare din anul 2004 vizeazã adoptarea
definiþiilor utilizate curent la nivel naþional ºi
internaþional în acest domeniu ºi a
componentelor semnificative ale acesteia:
cercetarea ºi dezvoltarea experimentalã,
educarea ºi formarea ºtiinþificã ºi tehnologicã,
serviciile ºtiinþifice ºi tehnologice.
Potrivit exigenþelor colectãrii de date
statistice de cãtre Comunitatea Europeanã ºi alte
organizaþii internaþionale ºi naþionale, inclusiv
din România, la nivelul Universitãþii Spiru
Haret, cercetarea ºi dezvoltarea experimentalã
sunt definite ca o activitate de creaþie
întreprinsã de o manierã sistematicã, pentru a
spori stocul de cunoaºtere (inclusiv cunoaºterea
omului, culturii ºi societãþii), ca ºi utilizarea
acestui stoc de cunoaºtere în noi aplicaþii.
Din aceastã perspectivã activitãþile
componente semnificative ale cercetãrii ºi
dezvoltãrii experimentale sunt structurate
astfel: 1) Cercetarea fundamentalã, activitate
teoreticã ºi experimentalã desfãºuratã în
principal pentru acumularea de noi cunoºtinþe
privind fundamentele cauzale ale fenomenelor
ºi faptelor observabile, fãrã a fi vizatã o
aplicabilitate sau utilitate imediatã; 2)
Cercetarea aplicativã, activitate de investigaþie
dedicatã acumulãrii unor noi elemente de
cunoaºtere, care este subordonatã unui scop sau
unui obiectiv; 3) Dezvoltarea experimentalã,
activitate sistematicã ce utilizeazã drept repere
elemente de cunoaºtere existente, urmãrind
realizarea unor noi materiale, produse, servicii,
sau îmbunãtãþirea substanþialã a celor deja
existente, produse sau instalate.
Adoptarea acestor definiþii are drept primã
consecinþã o mai bunã delimitare a activitãþilor,
care constituie cercetare veritabilã, de
activitãþile asimilate frecvent ºi eronat cu
aceasta. Spre exemplu, activitãþile organizate
de profesori cu studenþii, pentru ca aceºtia sã
se familiarizeze cu unele sau altele din
metodele ºi tehnicile de cercetare, ca ºi
activitãþile de investigaþie efectuate de studenþi,
care nu au drept rezultat elemente de cunoaºtere
noi, reprezintã activitãþi extrem de importante
pentru calitatea învãþãmântului din universitate
ºi pentru formarea studenþilor la standarde
înalte, dar nu pot fi asimilate cu cercetarea sau
raportate ca realizãri în domeniul cercetãrii. De
asemenea, redactarea unor noi versiuni ale unor
cursuri academice, chiar îmbunãtãþite ca
structurare ºi conþinut, reprezintã o extrem de
valoroasã activitate în domeniul ºtiinþific al
educãrii ºi formãrii, dar nu în cel al cercetãrii.
Separarea clarã a acestor diferite tipuri de
activitãþi va permite universitãþii sã contureze o
imagine mai realistã a investiþiei de resurse ºi a
rezultatelor obþinute în cercetare, sã optimizeze
procesele decizionale în domeniu, sã funcþioneze
ca partener credibil în viitoare proiecte de
cercetare realizate în colaborare.
Cea de a doua schimbare semnificativã la nivel
conceptual constã în înlocuirea filosofiei finanþãrii
în bloc a cercetãrii cu filosofia finanþãrii
competitive. Adoptarea acestei decizii s-a realizat
pornind de la considerentul cã activitatea de

cercetare valoroasã nu se mai poate derula fãrã
mobilizarea unui volum semnificativ de resurse
financiare, de competenþã ºi creativitate. Practica
organismelor internaþionale ºi naþionale care
finanþeazã, administreazã sau coordoneazã
cercetarea a demonstrat cã aceste deziderate se pot
transforma în realitãþi atunci când, prin renunþarea
la practica finanþãrii în bloc, pe baza unor planuri
vagi ºi a unor rezultate insuficient de bine definite,
se face apel la practica finanþãrii selective, prin
competiþii deschise ºi transparente a proiectelor
de cercetare, pornind de la evaluarea meritului
ºtiinþific, a calitãþii echipei de cercetare, a
consistenþei metodologice ºi de organizare, a
resurselor de care deja dispune echipa de cercetare
sau instituþia la care membrii echipei sunt afiliaþi.
A treia schimbare semnificativã la nivel de
concepþie a fost marcatã de pãrãsirea
modelului administrativ ierarhic în organizarea
cercetãrii (catedre, facultãþi) ºi orientarea cãtre
organizarea acesteia pe colective de cercetare.
Un colectiv de cercetare este constituit din
cadre didactice universitare ºi - la unele
facultãþi  din cercetãtori, care au interese ºi
preocupãri comune într-un domeniu sau o arie
problematicã ºi care coopereazã pentru
realizarea urmãtoarelor obiective: 1)
Identificarea unor domenii tematice, nevoi sau
prioritãþi compatibile cu interesele ºi resursele
de competenþã ºi creativitate ale colectivului
ºi care pot constitui puncte de reper în
generarea unor proiecte de cercetare; 2)
Identificarea oportunitãþilor specifice de
finanþare pentru proiecte în domeniul de interes
al colectivului; 3) Identificarea prioritãþilor,
cerinþelor specifice în formularea proiectelor
ºi aplicaþiilor de finanþare ale agenþiilor
potenþial interesate de proiecte în domeniul de
interes al colectivului; 4) Generarea de proiecte
de cercetare ºi depunerea de aplicaþii de
finanþare; 5) Administrarea granturilor câºtigate
ºi derularea proiectelor pentru care s-a obþinut
finanþare; 6) Comunicarea, diseminarea sau
aplicarea rezultatelor obþinute; 7) Actualizarea
bazei de date a facultãþii cu elementele
relevante legate de activitatea colectivului.
Pentru realizarea obiectivelor enumerate
mai sus, colectivele de cercetare au întruniri
periodice, conform unui plan de activitate
semestrial, repartizeazã membrilor sarcini
individuale, dezvoltã relaþii de comunicare ºi
cooperare cu agenþii de finanþare, colective de
cercetare sau instituþii cu interese de cercetare
comune, administreazã resursele disponibile,
deruleazã activitãþi de cercetare la standardele
de calitate, în conformitate cu metodologia ºi
cu reperele temporale ºi bugetare ale
proiectelor pentru care s-a obþinut finanþare,
sintetizeazã ºi comunicã datele relevante
pentru bazele de date privind cercetarea ºi
dezvoltarea experimentalã ale facultãþii
respective, implicit ale universitãþii.
Aceastã listã orientativã de activitãþi nu este
restrictivã ºi nu limiteazã posibilitãþile de
opþiune ale colectivelor pentru alte demersuri
necesare, impuse de realizarea obiectivelor.
Colectivul de cercetare este condus de un
ºef de colectiv, respectiv de un cadru didactic
sau (eventual) cercetãtor, care se bucurã de înalt
prestigiu profesional ºi care are experienþã
relevantã în activitãþi de cercetare. Este posibil
ca în unele cazuri ºefii colectivelor de cercetare

sã ocupe ºi funcþii de conducere academicã, de
exemplu decan, prodecan, ºef catedrã, secretar
ºtiinþific al Consiliului facultãþii. Aceastã
situaþie nu constituie o regulã ºi nici nu este de
dorit sã devinã o regulã.
Pe lângã avantajele de adaptabilitate ºi
flexibilitate ce decurg din pãrãsirea modelului
administrativ ierarhic în organizarea cercetãrii,
aceastã nouã abordare permite constituirea în viitor
a unor colective de cercetare interdepartamentale,
cu participarea unor cadre didactice din mai multe
facultãþi ale universitãþii. Pentru asemenea
perspective, apartenenþa formalã la o facultate a
unui colectiv interdepartamental va fi decisã de
calitatea de titular la respectiva facultate a ºefului
de colectiv.
Toate aceste elemente de noutate la nivel
de concepþie au fost incluse în Strategia de
optimizare a activitãþii de cercetare ºi
dezvoltare experimentalã, adoptatã de Senatul
Universitãþii în ºedinþa din 3 noiembrie 2003.
Pentru coordonarea activitãþii de cercetare,
în conformitate cu strategia susmenþionatã, a
fost înfiinþat Consiliul pentru Cercetare ºi
Dezvoltare Experimentalã al Universitãþii
Spiru Haret, care a avut prima sa reuniune, la
are au fost prezenþi în calitate de invitaþi decanii
facultãþilor universitãþii, în data de 5 decembrie
2003. În cadrul acestei reuniuni au fost
prezentate elementele de informaþie necesare
pentru participarea colectivelor de cercetare ale
universitãþii la competiþia de granturi a
Consiliului Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din
Învãþãmântul Superior. De asemenea, decanii
facultãþilor Management Financiar-Contabil,
Marketing ºi Comerþ Exterior, Medicinã
Veterinarã au prezentat realizãrile deja existente
la nivelul acestor facultãþi, ca ºi proiectele de
viitor privind cercetarea pe bazã de granturi ºi
contracte cu parteneri externi. Au fost
constituite comisiile de lucru ale Consiliului,
astfel: 1) Comisia de planificare strategicã, care
analizeazã periodic planurile de cercetare ale
colectivelor din facultãþi sau institute de
cercetare ºi face recomandãri privind prioritãþi
de cercetare, alocare de resurse de cercetare sau
revizuirea strategiei de cercetare la nivelul
universitãþii; 2) Comisia de evaluare a cercetãrii,
care realizeazã anual evaluarea activitãþii de
cercetare din universitate, utilizând criteriile
CNCSIS, în colaborare cu comisia de gestionare
a bazei de date privind cercetarea; 3) Comisia
pentru gestionarea bazei de date privind
cercetarea, care utilizeazã formatul ºi softul pus
la dispoziþie de CNCSIS pentru a crea, gestiona
ºi actualiza periodic baza de date privind
cercetarea a universitãþii; 4) Comisia pentru
eticã, ce urmeazã a analiza ºi aviza, din punct
de vedere etic, proiectele de cercetare pregãtite
pentru a fi înaintate agenþiilor de finanþare.
În plan acþional se înregistreazã evoluþii
consistente, concordante cu cele din planul
conceptual. Colectivele de cercetare acþioneazã
deja pentru elaborarea de proiecte de cercetare
în conformitate cu criteriile, tipurile de
programe ºi formularele de aplicaþie ale
Consiliului Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din
Învãþãmântul Superior. Ne aºteptãm ca încã de
la începutul anului 2004 un numãr semnificativ
de colective de cercetare sã depunã aplicaþii
de finanþare la acest Consiliu.
Desigur, toate aceste coordonate favorabile,
pe care a fost proiectatã activitatea de cercetare
ºtiinþificã nu ar fi fost posibile fãrã încurajarea
ºi sprijinul permanent primit de la nivelul
conducerii universitãþii, a rectorului acesteia,
care manifestã un viu interes ºi o constantã
preocupare pentru activitatea de cercetare,
vitalã pentru prezentul ºi viitorul întregii
comunitãþi academice ºi a instituþiei.

La Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior
Componentã intrinsecã a activitãþii didactice
desfãºuratã la Universitatea Spiru Haret, devenitã
de mult tradiþie, cercetarea cunoaºte, la Facultatea
de Marketing ºi Comerþ Exterior, amploarea ºi
consistenþa care deschid larg drumul competiþiei
spre performanþã. Cultivatã ºi împlinitã prin
programe riguroase de cercetare, integrate în
planul de învãþãmânt, o asemenea activitate este
structuratã atât din punct de vedere tematic, cât ºi
pe un numãr de cinci colective de cadre didactice
care, în funcþie de specializare, urmãresc
realizarea acesteia. Aºa, de pildã, în timp ce
colectivul Marketing ºi management, al cãrui
ºef este conf. univ. dr. Aurelian A. BONDREA,
decanul facultãþii, efectueazã cercetãri privind
principiile marketingului modern, strategii de
marketing pentru susþinerea comerþului exterior
românesc, comportamentul consumatorului ºi
politica de marketing a întreprinderii, implicaþiile
mecanismului concurenþial asupra pieþei româneºti
în perioada de tranziþie, colectivul Marketing
financiar ºi relaþii valutare internaþionale, condus
de prof. univ. dr. Mariana NEGRUª, realizeazã
cercetãri aplicative vizând refacerea ºi dezvoltarea
potenþialului de export al unor sectoare ale
economiei româneºti, dezvoltarea relaþiilor
valutar-financiare ale României din perspectiva
aderãrii la Uniunea Europeanã, conjunctura
economicã internã ºi internaþionalã. Un
fundament solid ºi o coerenþã mai mare au conferit
acestei activitãþi cercetãrile pe bazã de contracte,
de-a lungul timpului, atât cadrele didactice, cât ºi
cei mai buni studenþi, cu vocaþie pentru acest
univers captivant, au colaborat ºi finalizat mai
multe contracte de cercetare, oferte ale unor
diverºi beneficiari din diferite domenii, precum
ºi teme de cercetare materializate în manuale,
caiete de studii de caz, cãrþi de specialitate.
Pentru a avea o imagine cuprinzãtoare
asupra evoluþiei cercetãrii la nivelul facultãþii
noastre este edificatoare o abordare secvenþialã,
prezentând principalele rezultate ale acesteia.

Aportul cadrelor didactice
Anual, la nivelul catedrelor, s-au propus ºi
aprobat diferite teme de cercetare, la realizarea
cãrora au lucrat cadrele didactice, fie
individual, fie constituite în colective de
cercetare pe domenii.
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Rezultatele acestei activitãþi au fost
prezentate, anual, la sesiunile de comunicãri
ºtiinþifice ale cadrelor didactice. Prin diversitatea
temelor, numãrul mare de participanþi, prin
complexitatea ºi rigurozitatea abordãrii,
sesiunile de comunicãri ºtiinþifice pot fi
considerate o încununare a preocupãrilor în acest
domeniu important pentru ridicarea performanþei
actului instructiv-educativ, un prilej de
confruntare a ideilor ºi o concretã stimulare a
creativitãþii tinerelor cadre didactice.
Participarea cadrelor didactice la aceste
sesiuni s-a concretizat în lucrãri de înaltã
þinutã, documentate riguros, care au fost
integrate în volumul Analele Universitãþii
Spiru Haret  Secþia Economie.

 În anul 1999, acelaºi beneficiar  S.C.
Romexpo S.A.  a reînnoit contractul de cercetare,
extinzând aria de cercetare ºi asupra altor
manifestãri expoziþionale: Târgul Internaþional
Tehnic (TIB), Târgul de Agriculturã ºi Industrie
Alimentarã INDAGRA. Reluând tema de
cercetare, ambele pãrþi, atât beneficiarul, cât ºi
colectivul de cercetare au constatat o realã
îmbunãtãþire a calitãþii muncii de cercetare.
Studenþii ºi-au însuºit noi metode ºi tehnici de
lucru, au avansat, de la operatori de interviu, la
operatori pe calculator, înregistrând ºi
sistematizând datele primare culese pe teren.
 În anii 2000 ºi 2001, colectivul cadrelor
didactice din cadrul Catedrei de Marketing ºi
Relaþii Economice Internaþionale s-a angajat în

O experienþã practic demonstratã
Conf.univ.dr. Manuela EPURE,
secretar ºtiinþific al facultãþii
La sesiunea de comunicãri ºtiinþifice ce a avut
ca temã: Echilibrele macroeconomice ºi
dezvoltarea durabilã a economiei româneºti, de
exemplu, au fost prezentate peste 70 de lucrãri
ºtiinþifice, atât de cãtre cadrele didactice din
instituþia noastrã, cât ºi de cãtre invitaþi.
Activitatea de cercetare a cadrelor didactice a
constat ºi în realizarea unor contracte, având ca
beneficiari diferite instituþii sau întreprinderi. Iatã
cum se configureazã o astfel de activitate:
 În anul 1998  beneficiar: S.C. Romexpo
S.A., a fost realizatã o anchetã selectivã în rândul
vizitatorilor Târgului de bunuri de consum.
Realizarea în teren a culegerii de informaþii a fost
posibilã prin antrenarea unui numãr însemnat de
studenþi din anii II ºi II, învãþãmânt de zi, aceºtia
participând în calitate de operatori de interviu.
Studiul a prezentat principalele aspecte pozitive,
dar ºi negative ale organizãrii ºi desfãºurãrii
manifestãrii expoziþionale. În baza concluziilor ºi
propunerilor, beneficiarul ºi-a reconsiderat o serie
de activitãþi, a luat mãsuri pentru perfecþionarea
pregãtirii personalului ºi astfel ºi-a adaptat oferta
la cerinþele expozanþilor, dar ºi a vizitatorilor.

proiecte de cercetare mai ample, pãrþi
integrante ale unor noi contracte de cercetare.
Astfel, unele contracte au presupus realizarea
unor studii de piaþã, pentru diferitele produse,
sau domenii de activitate (servicii, industria de
apãrare, medicinã etc.). Studiile de piaþã
sectoriale au vizat subiecte de mare actualitate:
piaþa instrumentelor ºi echipamentelor
medicale; piaþa echipamentelor ºi tehnologiilor
pentru protecþia mediului; studiu privind
tendinþe ºi evoluþii în domeniul bunurilor de
consum pe piaþa româneascã; studiu de analizã
a pieþei pe saloanele specializate ale TIBCO;
piaþa produselor, tehnologiilor, echipamentelor din industria ceramicã; industria
constructoare de maºini ºi utilaje; evoluþia
turismului românesc piaþa textilelor ºi
confecþiilor; piaþa cosmeticelor; piaþa
echipamentelor / accesoriilor / pieselor de
schimb auto; piaþa mobilei, produselor din
lemn, accesorii, decoraþiuni interioare, maºini
ºi echipamente pentru exploatarea forestierã
ºi prelucrarea lemnului; piaþa aparatelor ºi
instrumentelor optice.

Implicarea studenþilor

Formarea viitorilor economiºti presupune un
proces instructiv-educativ de calitate, în care
însuºirea cunoºtinþelor teoretice trebuie sã se
îmbine cu formarea deprinderilor practice
necesare unui viitor specialist, potenþial
cercetãtor. Însã, capacitatea de analizã ºi sintezã
se impune a fi formatã prin antrenarea viitorilor
economiºti în activitãþi de cercetare ºtiinþificã,
în demersuri specifice acesteia: documentarea
riguroasã, studierea fenomenelor de piaþã,
efectuarea unor anchete selective specifice
cercetãrilor de marketing, precum ºi redactarea
rezultatelor, concluziilor cercetãrii, analiza ºi
interpretarea acestora.
Studenþii au prezentat lucrãrile de cercetare
la sesiunile anuale ale Cercurilor ºtiinþifice
studenþeºti, în cadrul sesiunilor anuale de
comunicãri ºtiinþifice studenþeºti, unde, prin
numãrul de participanþi ºi diversitatea temelor,
a punctelor de vedere susþinute, a soluþiilor
formulate s-a demonstrat nu numai cã cercetarea
ºtiinþificã este o prioritate, ci ºi eficienþa
preocupãrilor noastre în acest domeniu.
Pentru o atentã îndrumare a tinerilor în munca
de cercetare, s-a considerat a fi utilã munca în
echipe, formate din cadre didactice ºi studenþi,
pentru finalizarea contractelor de cercetare aflate
în curs de realizare. Un astfel de demers a reuºit
sã-i motiveze pe studenþii noºtri, sã-i ajute sã
devinã competenþi ºi profunzi în munca depusã.
*
În anul 2004, precum ºi în anii urmãtori se
preconizeazã o implicare în munca de cercetare
a tuturor cadrelor didactice ºi, în special, a celor
mai tinere dintre acestea.
Se intenþioneazã crearea unui colectiv
permanent care sã urmãreascã obþinerea unor
contracte de cercetare avantajoase încheiate atât
cu beneficiari români, cât ºi cu strãini, evoluþia
pieþei, a comportamentului consumatorilor,
studierea conjuncturii pieþelor interne ºi
internaþionale toate acestea reprezentând subiecte
de larg interes ºi de stringentã actualitate.
Evident, astfel de demersuri nu pot decât sã
contribuie consistent la ridicarea nivelului
ºtiinþific al cursurilor ºi seminariilor tocmai prin
studiile de caz abordate, prin racordarea
permanentã la realitatea economicã.
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Din prefaþã:

Acest manual este destinat pregãtirii studenþilor de la facultãþile economice ºi de la
celelalte facultãþi în care se predã Economia politicã. El poate fi folosit de toþi cei interesaþi
în cunoaºterea teoriei economice, în condiþiile economiei de piaþã.
Lucrarea este structuratã în douã volume. Primul volum cuprinde secþiunile:
Introducere în studiul economiei; Microeconomie; Tipuri de pieþe ºi formarea veniturilor
fundamentale. Al doilea volum cuprinde secþiunile: Macroeconomie; Mondoeconomie.
Faþã de manualul elaborat de Catedra de Economie politicã a Universitãþii Spiru
Haret ºi pus la dispoziþia studenþilor în anul universitar 1993/1994, manualul de faþã a
beneficiat de acumulãrile ºtiinþei ºi practicii economiei de piaþã din ultimii ani, de
perfecþionãrile metodologice realizate de Catedra noastrã ºi de alte catedre.
Prin structura manualului, dorim sã asigurãm un cadru accesibil ºi cuprinzãtor al problemelor
economice, teoretice ºi practice. Astfel, la început, se abordeazã elemente introductive de teorie
economicã, apoi se analizeazã probleme de conþinut ce þin de structura spaþiului economic:
microeconomie, macroeconomie ºi mondoeconomie. Am urmãrit ca trecerea de la o secþiune
la alta, iar în cadrul acestora, de la un capitol la altul, sã reprezinte, în acelaºi timp, completarea
lor în exprimarea tabloului global al sistemului de cunoºtinþe economice. Am fost preocupaþi
de reflectarea realitãþilor din þara noastrã, aflatã în tranziþie la economia de piaþã.
Menþionãm, în continuare, alte câteva aspecte avute în vedere la elaborarea manualului:
a) în procesul de ilustrare a tezelor teoretice, a corelaþiilor economice, am luat în calcul
atât dimensiunea pozitivã, adicã prezentarea realitãþilor, aºa cum sunt ele, într-o perioadã
sau alta, cât ºi dimensiunea normativã, adicã aºa cum ar trebui sã fie ele, în condiþiile
respective; b) scoaterea în evidenþã prin subpuncte (definire, concepte, factori, structuri
etc.) a ideilor principale, prin care se uºureazã reþinerea cunoºtinþelor; c) formularea de
concepte-cheie, de probleme de reflecþie, întrebãri la fiecare capitol; d) la unele teme, ca,
spre exemplu, piaþa capitalului, piaþa valutarã, economie mondialã, o serie de detalii sunt
necesare mai ales studenþilor de la facultãþile unde nu se predau alte discipline economice.

În imagini: studenþi ai Universitãþii Spiru Haret
în laboratoare ºi biblioteci

