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O amintire vie

N.N. Constantinescu

Omul,
profesorul,
academicianul

Constantinescu. Am participat la una din
aceste conferinþe. M-a impresionat de la
început cuvântul sãu cald, apropiat, aproape
familiar ºi, în aceeaºi mãsurã, logica sa
impecabilã. Reproduc din memorie: Vedeþi
dumneavoastrã, problemele economice nu
sunt deloc simple. Aº putea spune chiar cã
sunt cele mai dificile, nu numai la nivelul
statului, ci ºi în viaþa fiecãruia dintre noi,
când ne întrebãm câteodatã:«Ce vom
mânca mâine» sau «Cu ce ne vom îmbrãca
la iarnã?». Vedeþi dumneavoastrã, omul are
dorinþe pe care cautã sã ºi le împlineascã.
O dorinþã odatã satisfãcutã genereazã o
altã dorinþã ºi în modul acesta numãrul
dorinþelor creºte continuu. Dar durata zilei
n-a crescut. ªi acum o mie de ani, ºi astãzi,
o zi ºi o noapte au împreunã tot 24 de ore.
ªi atunci, soluþia este de a gãsi metode de
a împlini un numãr mai mare de dorinþe în
acelaºi interval de timp, altfel spus, de a
mãri productivitatea muncii. În domeniul
muncii fizice, omul a reuºit sã rezolve
aceastã problemã, inventând maºinileunelte, iar în domeniul muncii intelectuale,
inventând calculatoarele. Iatã de ce, în
documentele pe care le discutãm astãzi, se
pune un accent atât de puternic pe creºterea
productivitãþii muncii ºi pe folosirea celor
mai noi cuceriri ale ºtiinþei ºi tehnicii.
Dupã 1990, ne-am întâlnit ºi la
Academia Românã, unde a fost titularizat

Desen de
Mac Constantinescu

Horia 1784-2004
Închinare
te ridici uriaº, de departe,
de dincolo de schinjuiri ºi moarte,
peste-al veacurilor praf ºi glod,
peste cãlãuze surde ºi deºarte ...
iar eu, ca ºi tine ieºit din norod
vorbe de flãcãri sãnnod,
sã desnod,
ca unui vajnic voievod
îþi închin aceastã carte ...
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O emisiune
de
semnificativã
actualitate
la

Televiziunea România de Mâine

Miºcarea cooperatistã
în agricultura României
Emisiune realizatã de

prof.univ.dr. Constantin PINTILIE

Radu P. VOINEA
Membru al Academiei Române

Îmi este nespus de plãcut sã aºtern pe
albul imaculat al hârtiei cele mai alese
gânduri despre academicianul Nicolae N.
CONSTANTINESCU, unul dintre cei mai
mari economiºti români pe care i-a avut
þara noastrã în ultimii ani.
Am avut plãcerea sã-l cunosc într-o
activitate comunã, în domeniul culturii, la
Universitatea Popularã Ioan I. Dalles din
Bucureºti, unde dânsul era vicepreºedinte.
Îmi aduc aminte de ºedinþele consiliului
universitãþii, format din fruntaºii
intelectualitãþii bucureºtene, profesori
universitari, scriitori, critici literari, critici
de artã. Erau ºedinþe atât de plãcute, încât
doream sã nu se termine niciodatã.
Câteodatã, cum era ºi firesc, apãreau
probleme. Atunci l-am admirat pe
profesorul N. N. Constantinescu care
intervenea cu calm ºi cu o logicã impecabilã
ºi gãsea soluþii care ne mulþumeau pe toþi.
L-am admirat ºi cu alte prilejuri, când
primeam dispoziþii de undeva, de sus sã
organizãm conferinþe pe teme economice
în Sala Dalles în faþa unor tineri aduºi cu
forþa. Conferinþele similare, þinute în alte
pãrþi, se limitau adesea la o înºiruire de
lozinci ºi de cifre seci, care nu interesau pe
nimeni, publicul abia aºteptând sã se
termine conferinþa ºi sã se ducã fiecare la
casa lui. Nimic din toate acestea la
conferinþele þinute de profesorul N. N.

Agricultura,
încotro?

(era membru corespondent al înaltului for
de culturã, din anul 1974). Academicianul
N. N. Constantinescu a fost timp de 4 ani
(1990-1994) Secretar General al
Academiei Române. O serie de institute de
cercetãri economice care aparþineau unor
instituþii centrale au solicitat sã se
încadreze în Academia Românã. Directorii
lor motivau aceastã cerere prin dorinþa de
a putea face cercetare economicã pe baze
pur ºtiinþifice, fãrã a mai fi nevoite sã
slujeascã înguste interese politice.
Academicianul N. N. Constantinescu, prin
poziþia pe care a avut-o, a sprijinit foarte
mult cercetarea ºtiinþificã în domeniul
ºtiinþelor economice în Academia Românã,
orientând-o cãtre satisfacerea intereselor
majore ale þãrii.
Un mare merit a avut academicianul N.
N. Constantinescu în completarea localului
Bibliotecii Academiei Române cu o aripã
nouã. Mugur ISÃRESCU, guvernator al
Bãncii Naþionale ºi fost student al
profesorului N. N. Constantinescu, în semn
de omagiu pentru fostul sãu profesor, a
mijlocit o importantã donaþie în bani, fãcând
astfel posibilã ridicarea acestei noi aripi a
localului Bibliotecii Academiei Române.
Menþionãm cã academicianul N. N.
Constantinescu a avut mult de luptat cu o
firmã elveþianã care dorea sã construiascã în
curtea Academiei un uriaº local al unei bãnci
elveþiene. ªi, de ce sã n-o spun, a avut de
luptat ºi cu persoane din Academie, probabil
interesate în susþinerea ofertei elveþiene. Este
în aceastã luptã a academicianului N. N.
Constantinescu o dovadã de cald patriotism,
sentiment pe care l-a manifestat în întreaga
sa viaþã. El s-a opus cu înverºunare ideii de a
înstrãina vreun petic de pãmânt din
patrimoniul Academiei Române.
Îmi spunea adesea cã acest patriotism
caracterizeazã politica multor state. S-a pus la
un moment dat problema þãrilor cu care SUA
trebuie sã aibã relaþii bune de colaborare. O
primã pãrere a fost cã trebuie avute în vedere
þãrile democrate. S-a constatat însã cã, datoritã
unor interese economice, SUA au relaþii
economice cu Arabia Sauditã, cu Emiratele
Arabe, conduse de dictatori. S-a ajuns în final
la concluzia cã SUA trebuie sã aibã relaþii de
prietenie cu acele þãri cu care sunt interesate
sã aibã asemenea relaþii. Cu alte cuvinte, în
relaþiile externe, ca de altfel ºi în politica
internã, interesele naþionale trebuie sã
primeze. Acest principiu este adevãrat ºi
pentru þara noastrã. Academicianul N. N.
Constantinescu susþinea acest adevãr ori de
câte ori avea prilejul. Astfel, la 23 noiembrie
1997, când s-a sãrbãtorit pentru prima oarã în
þara noastrã ZIUA ECONOMIªTILOR,
academicianul N. N. Constantinescu spunea:
Indiferent de concepþiile proprii fiecãrui
economist în legãturã cu situaþia economicã
actualã din România, de poziþiile politice sau
apolitice pe care le adoptã într-o situaþie sau
alta faþã de aspectele esenþiale ale întregului
proces de tranziþie, existã un element comun,
un liant puternic între toþi cei ce au îmbrãþiºat
aceastã grea ºi frumoasã profesie: interesul
economiei naþionale, sub semnul interesului
naþional ºi al celui social.
În acelaºi timp, el îi sfãtuia pe cei ce
doreau sã scrie articole în reviste economice
sã þinã seama de interesul naþional, sã nu
foloseascã atacul la persoanã, care nu
rezolvã problemele ºi sã foloseascã un
limbaj civilizat, frumos, pentru ca acela care
citeºte sã o facã cu plãcere.
(Continuare în pag. 8)

Au participat:
dr. ec. Traian Lazãr, ºeful Secþiei de Economie Agrarã a Academiei
de ªtiinþe Agricole ºi Silvice, membru al Ligii pentru promovarea
ideilor cooperatiste, dr. ing. Gheorghe Timariu, membru ASAS,
dr. ing. Gheorghe Stanciu, dr. ing. Marin Vasile, dr. ing. Radu Coþianu

Universitatea
ca factor de progres
în epoca globalizãrii
Prof.univ.dr. Nicolae RADU
Peste tot unde apare, epoca
postcapitalistã (denumitã în diferite feluri:
postindustrialã, informatizatã, tehnotronicã
etc.) trece umanul pe primul plan. Trãsãtura
ei esenþialã fiind capacitatea de a inova ºi a
crea la nivelul tehnicii de vârf. De aceea,
preocupãrile în sfera formaþiei devin
esenþiale, obiectivul central al diferitelor
guverne ºi þãri. În aceste condiþii,
universitãþile se transformã treptat în ºcoli
de masã, iar creaþia se instituþionalizeazã
ºi accelereazã, constituind o componentã
esenþialã a forþei de muncã. Consecinþele
sunt numeroase ºi câteva concepte le
rezumã sintetic: schimbare de paradigmã
în învãþãmântul superior, societatea
cunoaºterii, piaþa cunoaºterii cea mai
dinamicã, învãþãmântul  vârf de lance
al dezvoltãrii întregii societãþi etc. Este
pentru prima datã când guvernele diferitelor
þãri îºi propun ca obiectiv major supraºcolarizarea.
Noul spirit al timpului are deja
consecinþe concrete ºi esenþiale la nivelul
învãþãmântului superior. Acesta se leagã
în alt mod de întreprinderi, adesea creeazã
chiar el unele noi (ºi sã ne amintim de
faptul cã Silicon Valley este consideratã
adesea o proiecþie intelectualã a
Universitãþii Stanford), întreprinderile
aparþinând noii paradigme pornesc în
cãutarea oamenilor înalt calificaþi, pe care
nu-i mai gãsesc în vechile cartiere
muncitoreºti, în campusurile universitare,
integrându-se chiar ele în structura de
instruire ºi creaþie a acestora. Aºa se face
cã ºi cercetarea devine suprafinanþatã, iar
universitãþile antreprenoriale se unesc în
consorþii ºi îºi redimensioneazã funcþiile
de cercetare ºi creaþie.
Cerinþele de mai sus sunt generale ºi
se impun treptat tuturor þãrilor, dar nu în

aceeaºi mãsurã. Unele sunt total deschise
(SUA mai ales), altele parþial, o a treia
categorie mimeazã deschiderea, nu lipsesc
nici cele care sunt total închise în raport
cu noile cerinþe ale dezvoltãrii societãþii
contemporane. De aici ºi vitezele diferite
în care se miºcã înainte învãþãmântul
superior ºi cercetarea în diferite þãri.
Prima vitezã aparþine, fãrã îndoialã,
învãþãmântului superior din SUA. A doua

Puncte
de vedere
vitezã, þãrilor dezvoltate din UE
(Germania, Franþa, Anglia etc.) A treia
unor þãri ca România, care îºi mai cautã
încã drumul spre viitor în noile condiþii.
Prima vitezã presupune fonduri uriaºe
ºi transformarea învãþãmântului superior în
principala uzinã de producere a înaltei
calitãþi ºi a creativitãþii de vârf. O uzinã ca
toate uzinele, dar foarte modernã ºi
suprafinanþatã. De aici, ideea universitãþii
antreprenoriale apãrutã în SUA ºi
susþinerea ei prin comenzi de instruire ºi
cercetare, inclusiv infiltrarea ei cu
reprezentanþi ai întreprinderilor obiºnuite,
interesate în angajarea unei anumite forþe
de muncã înalt calificate în rezolvarea
anumitor sarcini de producþie.
A doua vitezã exprimã faptul cã o serie
de þãri dezvoltate din UE au luat startul cu
întârziere, au dispus de fonduri naþionale
mult mai mici, destinate industriei
cunoaºterii ºi creaþiei, comparativ cu SUA.
În plus, UE nu este o forþã postindustrialã

unitarã, universitãþile ei numeroase
cheltuiesc prea mult pe proiecte
nesincronizate, redundante uneori, ezitã
între cooperare ºi competiþie cu SUA, între
dezvoltarea pe cont propriu sau unitarã în
cadrul UE, în care caz învãþãmântul
superior curopean ar putea fi competitiv în
raport cu cel din SUA. Astfel, evoluþia nui este favorabilã ºi fenomenul Oxford se
multiplicã (în ierarhia universitãþilor lumii,
Oxford este azi pe locul 20, pe primele sunt
cele americane. ªi îndepãrtarea de top se
accentueazã).
Aºa se face cã UE s-a trezit ºi a luat
hotãrârea de a face ceva pentru a se
unifica ºi în sfera învãþãmântului superior,
de a crea un spaþiu european al
învãþãmântului superior ºi cercetãrii
altfel, adio competitivitate la scarã
mondialã pe piaþa cunoaºterii (cea mai
profitabilã de aici înainte).
Acestea sunt problemele globale ale
învãþãmântului superior ºi cercetãrii. În
ceea ce priveºte integrarea României în
aceste tendinþe evolutive existã azi poziþii
destul de precis conturate: una pesimistã
ºi alta optimistã.
În viziunea pesimistã, România ezitã
nu între cele 2 viteze, ci pur ºi simplu sã
intre într-o vitezã, fie ea a treia sau a patra.
Dacã se opteazã pentru viteza a doua, cum
rezultã din datele oferite de Conferinþa de
la Bucureºti din noiembrie 2003, adicã
pentru politica U.E. în domeniul care ne
intereseazã, nu înseamnã deloc cã se ºi
poate realiza ceea ce îºi propune, ci doar
cã se intenþioneazã luarea de mãsuri
politice ºi administrative în acest sens
ºi nu mai mult. Cãci România nu are
finanþele necesare pentru a susþine aceastã
integrare ºi nici o industrie modernizatã
semnificativ, care sã solicite o vitezã de
tipul celei dorite de industria de vârf
din U.E.
(Continuare în pag. 3)
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EXAMENELE
Considerente oportune
în exercitarea actului de evaluare
la Universitatea Spiru Haret
Prof. univ. dr. Ioan ªERDEAN

O trãsãturã esenþialã a epocii
contemporane, cu implicaþii dintre cele mai
presante în procesul didactic, inclusiv în
cel al evaluãrii performanþelor învãþãrii în
toate formele sale, o constituie schimbarea
criteriului de apreciere a însuºi nivelului
de dezvoltare a diferitelor þãri. În zilele
noastre ºi, fireºte, în societatea viitoare,
þãrile care se aflã în fruntea ierarhiei
mondiale din punctul de vedere al nivelului
general de dezvoltare au ajuns în aceastã
ipostazã ca urmare a capacitãþilor lor de a
inova la nivelul tehnicii de vârf.
Implicaþiile umane ale schimbãrii
criteriului de dezvoltare sunt dramatice,
deoarece pentru a inova la nivelul tehnicii
de vârf e nevoie nu doar de o elitã
creatoare, ci de o masã creatoare.
ªtim, ºi nu doar de acum, cã pentru
prima datã în istorie, educaþia pregãteºte
în mod conºtient oameni pentru tipuri de
societãþi care nu existã încã. ªi tot pentru
prima datã dezvoltarea educaþiei,
consideratã pe scarã planetarã, tinde sã
preceadã nivelul de dezvoltare economicã
(E. Faure: A învãþa sã fii). Mai ºtim cã, tot
pentru prima datã în istorie, diferitele
societãþi încep sã respingã un mare numãr
de produse oferite de educaþia
instituþionalizatã, pentru cã ele nu mai
satisfac nevoile ºi cerinþele sociale ale
timpului. Un antropolog american exprima
situaþia de mai sus într-un mod cu totul
original: În zilele noastre, nimeni nu
trãieºte în societatea în care s-a nãscut ºi
nu va muri în cea în care a trãit.
Iar specialiºti în domeniul educaþiei au
tras de mult semnale de alarmã cu privire
la consecinþele pe care le implicã relaþiile
prezentate mai înainte. Noi trebuie sã
pregãtim tineretul în vederea rezolvãrii
unor sarcini pe care nu le putem prevedea
exact; noi nu putem învãþa pe tinerii noºtri
tot ce vor trebui sã ºtie timp de 30-40 de
ani de activitate profesionalã, pentru cã nu
ºtim încã în ce va consta aceastã activitate
ºi pentru cã o parte importantã din
cunoºtinþele indispensabile pentru aceastã
perioadã nici nu sunt descoperite (Gaston
Berger: Omul modern ºi educaþia sa).

Faþã de asemenea realitãþi, un lucru este
cert, deja acceptat ºi pus în undã: Omul
modern va trebui sã înveþe toatã viaþa, mai
mult decât înaintaºii sãi, iar obligaþia ºcolii
constã în a forma omul, mai mult decât a-l
instrui (Gaston Berger: Idem).
Din aceastã perspectivã, la Universitatea
Spiru Haret se desfãºoarã o activitate amplã
ºi novatoare pentru dinamizarea întregului
proces de învãþãmânt ºi situarea lui în
dimensiunile calitãþii. Fiecare etapã de
evaluare, prin examene, a pregãtirii
universitare are aici semnificaþia unui punct
esenþial de reper. Drept urmare, un obiectiv
major în pregãtirea tinerilor din perspectiva
integrãrii sociale ºi profesionale îl constituie
cultivarea capacitãþii de adaptare ºi
readaptare, cu relativã uºurinþã, la realitatea
extrem de complexã ºi mobilã (dinamicã) în
care îºi vor desfãºura activitatea profesionalã
în funcþie de nevoile societãþii viitoare. Un
asemenea obiectiv este determinat de nivelul
pregãtirii profesionale asigurat în raport cu
obligaþiile concrete ce vor trebui îndeplinite
la nivelul de atunci al dezvoltãrii societãþii,
care solicitã atât asimilarea permanentã a
ceea ce e nou ºi viabil, cât ºi fãurirea noului
ºi promovarea lui continuã.
Omul de culturã contemporan este
specialistul cu resurse polivalente, care sã fie
capabil de a cãuta ºi, mai ales, de a gãsi soluþii
proprii la situaþiile noi ce vor apãrea. Altfel
spus, tipul de formaþie pe care trebuie sã-l
pregãteascã învãþãmântul presupune ca
tânãrul sã dispunã, în primul rând, de
capacitatea generalã de a se autoinstrui, de
a învãþa independent. Pentru aceasta e
nevoie ca el sã posede asemenea tehnici ºi
instrumente ale muncii intelectuale, care sã-i
permitã sã gândeascã ºi sã lucreze
independent, sã ºtie sã înveþe cu mijloace
proprii, sã fie capabil sã se adapteze mereu la
condiþiile solicitate de dezvoltarea ºtiinþei ºi
tehnicii, sã-ºi restructureze informaþiile de
care dispune în funcþie de condiþiile concrete
în care îºi va desfãºura activitatea.
Societatea contemporanã are nevoie, de
asemenea, de personalitãþi complexe, cu o mare
mobilitate intelectualã ºi profesionalã. În acest
scop, sunt necesare asemenea capacitãþi care
sã asigure individului posibilitatea integrãrii

sale creatoare în procesul de realizare a
progresului social. Scopul educaþiei ar
trebui sã fie nu atât pregãtirea tinerilor pentru
o anume meserie, pe viaþã, cât optimizarea
mobilitãþii profesionale ºi permanenta
stimulare a dorinþei de a învãþa ºi de a se
forma (Edgar Faure, A învãþa sã fii). Aceeaºi
idee este susþinutã în termeni mai fermi de
P.L.Kapista, care atrage atenþia marilor
universitãþi asupra formãrii prea îngust
specializate: Specialiºtii care au cãpãtat o
educaþie suficient de largã sunt capabili, la
nevoie, sã se iniþieze în noi sfere ale ºtiinþei,
fãrã a trebui sã urmeze noi cursuri.
Universitãþile ar trebui, deci, sã reziste
tendinþei cãtre o specializare prea strâmtã,
care caracterizeazã efectiv în ansamblu
dezvoltarea ºtiinþei contemporane.
În contextul celor de mai sus, cultivarea
creativitãþii apare ca o necesitate obiectivã,
ca un rãspuns la exigenþele societãþii
contemporane. Progresul social este de
neconceput fãrã activitatea creatoare a celor
care realizeazã valori materiale ºi spirituale.
În procesul învãþãmântului superior sensul
creativitãþii are nuanþe cu torul aparte, prin
aceea cã, de fapt, nu este vorba numai de a
forma creatori în înþelesul propriu al
termenului, ale cãror produse creative sã fie
originale ºi sã contribuie direct la progresul
vieþii ºi activitãþii sociale. Este vorba, mai
ales, de formarea unor capacitãþi de
cunoaºtere, care devin fundamente ale
procesului creator real, atunci când tinerii
intrã în fluxul vieþii ºi activitãþii
socio-profesionale. Pe aceastã cale, tinerii
 studenþii se vor iniþia în folosirea unor
metode ºi tehnici care vor permite
învãþarea creativitãþii. Ceea ce nu
însemneazã, câtuºi de puþin, cã în
universitãþi nu pot avea loc ºi cercetãri care
sã ducã la descoperiri a cãror noutate sã fie
absolutã. Tocmai asemenea obiective ocupã
un loc prioritar în actul de evaluare
desfãºurat la Universitatea noastrã.
Am convingerea cã rezultatele actualei
sesiuni de examene de la Spiru Haret vor
rãsplãti eforturile de aceastã naturã ale
întregului corp profesoral ºi ale studenþilor
pentru dezvoltarea gândirii creatoare, de
amplã sintezã ºi de anticipare.

Învãþãmântul la distanþã  o sesiune
sub bune auspicii
Prof.univ.dr. Ioan GÂF-DEAC
Prorector al Universitãþii Spiru Haret
Director al Departamentului pentru ID
Sesiunea de examene din aceastã iarnã
pentru studenþii de la ID poate fi socotitã o
sesiune de excepþie. Ce argumente putem
invoca pentru a susþine acest calificativ? Este
vorba despre o nouã structurã calitativã în ceea
ce priveºte acþiunile ºi activitãþile care vizeazã
aceastã formã de învãþãmânt. Ce elemente
specifice avem în vedere?
Pe prim plan se situeazã asigurarea
resurselor de studiu, direcþie în care a fost
organizatã o acþiune concertatã, începând din
primele luni ale anului trecut, care a vizat
elaborarea cursurilor sintezã. În debutul anului
universitar 2003-2004 acestea au fost tipãrite ºi
distribuite gratuit studenþilor. Este pentru prima
datã când studenþilor, pe lângã resursele clasice,
li s-a asigurat o resursã specificã ID reprezentatã
de manualele în format ID. Acestea, în esenþã
înseamnã note de curs, cu expresie relevantã a
conþinutului.
În plus, faþã de anii trecuþi s-a realizat, din
punct de vedere metodic, o mai accentuatã
corelaþie între resursele de studiu pentru o þintã
bine definitã: asigurarea conjugatã a elementelor
care sã-i determine pe studenþii ID sã aibã o
asimilare mai rapidã a cunoºtinþelor din
materialele de studiu. Deci, este vorba despre
îmbogãþirea cunoºtinþelor pe cãi multiple, nu

numai pe cea clasicã. La învãþãmântul la distanþã
o singurã sursã de informare nu este suficientã.
De aceea, s-a trecut la o formulã nouã, integratã,
de multiplicare a resurselor, urmãrind acelaºi þel
 asimilarea corespunzãtoare a disciplinelor. În
acest sens au apãrut: manualul propriu-zis, care
devine alternativã; Internetul, cu biblioteca
virtualã, o nouã alternativã; Televiziunea
România de Mâine, cu lecþiile susþinute de
cadrele didactice, o componentã esenþialã.
Acum, modelul social de învãþare porneºte
de la cursurile sintezã, toate articulate, cum
subliniam, într-un singur scop. Un alt element
specific, care ajutã la diversificarea ºi
îmbogãþirea formelor de pregãtire a sesiunii de
examene, vizeazã dotarea ºi structurarea
academicã a Centrelor teritoriale pentru ID.
Astfel, conceptul de reþea a învins conceptul
de ierarhie. Procesul de învãþãmânt la aceastã
formã de instruire a fost dislocat în teritoriu ºi
ID are acum tangenþe cu învãþãmântul la
domiciliu. Aceasta presupune cã mediul
universitar nu mai este concentrat numai la
sediul facultãþii, ci se extinde în teritoriu.
Ca atare, Centrele teritoriale, graþie eforturilor
Universitãþii Spiru Haret, au deja infrastructura
necesarã pentru evaluare ºi examinare, au definite
rãspunderile pentru derularea exigentã a acestei

activitãþi. Pentru sesiunea de iarnã, din punct de
vedere academic, s-au asigurat asistenþa tutorialã
ºi asistenþa metodicã de evaluare-examinare. Ele
sunt reprezentate de un preºedinte de sesiune care,
la rândul lui, reprezintã conducerea universitãþii
în teritoriu pentru perioada de desfãºurare a
sesiunii ºi care, împreunã cu conducerea Centrului
teritorial ID, realizeazã toate acþiunile impuse de
desfãºurarea acestei sesiuni. Preºedinþi împreunã
cu alte cadre didactice, se deplaseazã în teritoriu
în beneficiul studenþilor de la ID, asigurând tot
ceea ce presupune procesul de evaluareexaminare. Fireºte, rezultatele obþinute la
examene vor fi confirmate de profesorii titulari
de la facultate. Noi sperãm cã prin toate aceste
facilitãþi, studenþii sã obþinã economii de timp,
dar ºi financiare, prezentându-se în zona
teritorialã mult mai bine pregãtiþi.
Aceste aspecte majore au fost fundamentate
practic în întâlnirile ºi instruirile avute la
Bucureºti, la sediile facultãþilor, la sediile
Centrelor teritoriale, la Senatul Universitãþii,
precum ºi în cadrul Consiliului Departamentului
ID, unde a fost validat întregul proces de
pregãtire a sesiunii de evaluare-examinare. În
toatã aceastã perioadã de pregãtire s-a remarcat
un efort cu totul deosebit la nivelul facultãþilor,
al prodecanilor responsabili pentru ID, al
secretariatelor, al conducerilor tuturor Centrelor
teritoriale. Sper ca, sub aceste auspicii, sesiunea
de evaluare-examinare din aceastã iarnã sã se
finalizeze, pentru cei peste 4.100 de studenþi din
anii I ºi II de la ID, în rezultate bune ºi foarte
bune, la nivelul aºteptãrilor noastre.

Pregãtire pe întregul semestru
Conf.univ.dr. Eugen GHIORGHIÞÃ
Prodecan al Facultãþii de Management Financiar-Contabil
Sesiunea de examene din aceastã iarnã a
beneficiat de o pregãtire diferenþiatã a celor
trei forme de învãþãmânt  zi, cu frecvenþã
redusã ºi ID.
În aceastã sesiune, pregãtirea pentru
studenþii de la cursurile la zi s-a efectuat pe
baza lucrãrilor aplicative ºi a studiilor de caz
de la seminarii, iar pentru studenþii de la fãrã
frecvenþã în timpul lecþiilor de sintezã, precum
ºi a orelor de consultaþii special organizate.
Studenþii de la forma de Învãþãmânt la distanþã
au beneficiat de consultaþii pe Internet sau la
sediul Centrelor teritoriale, pe baza
materialelor afiºate în Biblioteca virtualã ºi
la Avizierul electronic, toate corelate cu
sintezele cursurilor prezentate la Televiziunea
România de Mâine.
O atenþie specialã a vizat urmãrirea
gradului de completare a materialelor de
sintezã cu manuale tipãrite în cadrul Editurii
Fundaþiei România de Mâine, precum ºi cu
alte lucrãri bibliografice. În acest fel,
precizãm cã pregãtirea propriu-zisã a sesiunii
de iarnã a examenelor s-a desfãºurat pe
întregul semestru, asigurându-se astfel ºi o
constanþã a ritmului procesului didactic.

Pentru studenþii de la FR ºi ID s-au creat
condiþii de a participa la lecþiile de sintezã
care au avut loc în perioada 13-23 decembrie
2003 ºi de a apela la cadrele didactice în
cadrul orelor de consultaþii organizate
conform planificãrii realizate încã la
începutul anului universitar. O parte dintre
studenþii de la formele de învãþãmânt FR ºi
ID au avut posibilitatea sã participe la
cursurile ºi seminariile de la învãþãmântul
la zi, putând astfel sã-ºi completeze
cunoºtinþele mai ales, la problematica mai
dificilã.
Maturitatea ºi experienþa, plusul de
discernãmânt pe care studenþii de la formele
de învãþãmânt FR ºi ID le au, în comparaþie
cu cei de la cursurile de zi, le conferã acestora
posibilitatea sã punã profesorilor întrebãri
punctuale, structurate pe probleme de mare
actualitate ale vieþii social-economice. În
acest fel, aceste discuþii constituie ºi pentru
cadrele didactice o adevãratã provocare,
stimulându-le sã pãstreze permanent legãtura
cu viaþa, asigurând o adevãratã tensiune
euristicã ºi o atitudine neconformã cu
ºabloanele clasice.

Este edificator faptul cã o primã
evaluare a stadiului de pregãtire a sesiunii
de examene pentru studenþii de la
învãþãmântul la zi s-a realizat cu ocazia
testelor ºi verificãrilor efectuate în cadrul
ultimelor seminarii care au avut loc în acest
semestru. Cu acest prilej au fost puse în
evidenþã acumulãrile de ordin cantitativ
realizate de studenþi pânã în acel moment,
urmând ca acestea sã fie consolidate în
timpul de pregãtire propriu-zisã a
examenelor, mai ales sub aspect calitativ,
printr-un studiu individual aprofundat în
perioada premergãtoare sesiunii, precum ºi
a desfãºurãrii acesteia. În acest context,
vreau sã remarc faptul cã fondul de carte al
bibliotecii este utilizat la maximum, atât în
regim de pregãtire la sala de lecturã, cât ºi
sub formã de împrumut.
Cadrele didactice de la facultatea noastrã
sunt convinse cã rezultatele pe care le vor
obþine studenþii în aceastã sesiune vor
reflecta eforturile comune depuse pe întreaga
duratã a semestrului ºi, în acelaºi timp, ele
vor reprezenta un reper valoric pentru
continuarea pregãtirii în semestrul urmãtor,
cu atât mai mult cu cât multe discipline sunt
prevãzute cu forme de verificare la sfârºitul
ambelor semestre.

Studenþii rãspund
la întrebãri... fãrã note
 Ce importanþã atribuiþi acestei sesiuni ºi cum aþi folosit timpul afectat
pregãtirii propriu-zise?
 Ce modalitãþi aþi folosit pentru aprofundarea disciplinelor, pentru a vã situa
la înãlþimea exigenþelor formulate de dascãlii dvs. ?
 Cum valorificaþi consultaþiile, testele organizate în perioada de pregãtire ºi
în ce mãsurã v-au ajutat la evaluarea corectã a cunoºtinþelor ?
 Ce vã propuneþi sã întreprindeþi pentru ca la viitoarea sesiune sã vã prezentaþi
ºi mai bine, sã vã autodepãºiþi, prin performanþã ?
Bogdan-Ioan Gavriluþã
anul II, Facultatea de Marketing
ºi Comerþ Exterior
 Aceastã sesiune este importantã,
deoarece cuprinde materia de bazã dintr-un
an. Am alocat trei sãptãmâni pentru
pregãtirea acestei sesiuni. E mult, e puþin?
Numai rezultatele vor putea lãmuri dilema.
 Am folosit drept surse de studiu toate
materialele posibile  cursuri ºi manuale ,
urmãrind documentare din mass-media ºi
Internet. ªi important este faptul cã,
gestionând mai judicios timpul, am reuºit
sã întocmesc toate temele ºi referatele.
 Sincer vorbind, nu pot sã-mi evaluez
nivelul de cunoºtinþe cu ajutorul acestor
teste. Notele obþinute la aceste teste nu
reflectã întotdeauna nivelul de cunoºtinþe.
Dar mi se pare bunã ideea testelor
electronice.
 Aº dori sã fac carierã în domeniul
marketingului. ªi nu cred cã aº reuºi altfel
decât acordând fiecãrei etape, fiecãrui
moment al procesului de învãþãmânt
importanþa ce i se cuvine.

Mihãiþã Rãducanu, anul II,
Facultatea de Marketing
ºi Comerþ Exterior
 Dupã pãrerea mea, materiile acestui
semestru au o importanþã considerabilã
pentru pregãtirea noastrã profesionalã.
Pregãtirea acestei sesiuni, datã fiind
complexitatea materiilor, a început acum
o lunã, timpul alocat pe zi fiind de
aproximativ 2-3 ore.
 Am încercat, pe cât posibil, sã
frecventez cursurile, seminariile ºi sã duc
la îndeplinire unele obiective, cum au fost
cele de cercetare marketing, statisticã,
economie internaþionalã.
Pentru
pregãtirea
materiilor
programate la sesiunea de examene, am
învãþat dupã cursuri, manuale, fãcând o
sintezã a acestora.
 Aceste evaluãri (teste) au fost
necesare pentru o mai bunã înþelegere a
materiilor.
 Am ales sã urmez o facultate pentru
ca sã am o slujbã decentã, dar în ceea ce
priveºte performanþa, nu cred cã am cum
s-o ating, în profesie, deocamdatã.

Alina Georgiana Niculae, anul II,
Facultatea de Marketing
ºi Comerþ Exterior
 Foarte importantã. Disciplinele la care
vom susþine examene sunt de bazã pentru
viitoarea carierã în marketing ºi comerþ
exterior. Am început sã mã pregãtesc în
urmã cu douã sãptãmâni cca 1-2 ore/zi, iar
cu douã zile înainte de fiecare examen mai
învãþ cca 4-5 ore/zi.
 Am participat la aproximativ toate
orele de curs ºi seminar ºi am studiat dupã
manualele universitãþii.
 Cred cã testele sunt suficient de
elocvente pentru evaluarea corectã a
cunoºtinþelor.
 Pentru sesiunea urmãtoare îmi voi
elabora un program individual de studiu,
mai strâns, dacã nu chiar unul draconic,
începând încã din primele sãptãmâni ale
semestrului, pentru a nu mai risipi în nici
un fel timpul care va lucra astfel mai bine
în favoarea mea.

Doiniþa Bondoc, anul I,
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
 Pentru mine este o ºansã sã învãþ la o
facultate cu asemenea specializare de mare
actualitate. ªi nu vreau sã o ratez. Aºa cã,
fiind prima mare confruntare cu propriile
cunoºtinþe ºi, mai ales, cu exigenþele
profesorilor, aceastã sesiune constituie cea
mai importantã etapã din cadrul anului
ºcolar, ºi cred cã trebuie tratatã cu foarte
mare atenþie; de exemplu, am încercat sã
aloc o mare perioadã de timp pentru
sesiune, am tratat cu mare interes materiile
cele mai importante, pe care eu le consider
cã ar fi: Economia politicã, Contabilitatea
 baze ºi Matematica.
 Pentru abordarea disciplinelor am
recurs la metodele strategice pe care le
cunosc din anii de liceu, ºi anume: am
încercat sã înþeleg subiectele principale ale
disciplinelor, apoi am dezlegat anumite
probleme, ceea ce m-a ajutat sã înþeleg
subiectul. Cursurile reprezintã sursa
principalã dupã care se poate învãþa.
Testele sunt pentru mine un mijloc prin
care sunt puse la punct cunoºtinþele
evaluate de mine ºi acolo unele aflu cã sunt
descoperitã iau mãsurile cuvenite de
completare ºi aprofundare a cunoºtinþelor.
 Cred cã la urmãtoarea sesiune voi
încerca sã lucrez mai mult ºi sã acord mai
mult timp testelor grilã.

Liviu Paul Simionov, anul I,
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
 Sesiunea de iarnã deþine o
semnificaþie majorã, având în vedere cã
suntem la începutul drumului ºi trebuie
dedicat tot timpul posibil pregãtirii.
 Modalitãþile anterioare asimilate în
timpul liceului ºi participarea intensivã la
cursurile ºi seminariile facultãþii noastre.
 Consultaþiile în aceastã perioadã au
avut o importanþã pentru asimilarea
informaþiilor, testele realizate în perioada
de pregãtire ajutându-mã sã fac nu o simplã
evaluare a cunoºtinþelor, ci ºi sã extind
monitorizarea ºi asupra celorlalte materii.
 În urmãtoarea sesiune îmi propun sã
acord mai mult timp disciplinelor de bazã,
definitorii în procesul de formare a carierei
profesionale pe care am ales-o.

Oana Subþiricã, anul I,
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism
 Având în vedere faptul cã este prima
sesiune din cariera de student, pentru mine
se poate spune cã are (poate un pic
exageratã comparaþia) semnificaþia unui
botez. Dacã reuºeºti sã treci cu bine de
prima sesiune, e clar cã drumul spre
afirmare îþi este deschis, chiar în carierã,
cãci examenele din ºcoalã te pregãtesc
într-un fel pentru marele examen al lumii
presei. Cât despre timpul acordat pregãtirii,
acesta este unul destul de mare, cãci de la
începutul anului m-am pregãtit curs de
curs.
 În primul rând, mi-am fãcut, cum
s-ar spune, temele pentru fiecare materie,
am citit de fiecare datã cursurile predate

ºi am încercat sã fac tot felul de scheme
pentru a uºura procesul de înþelegere ºi de
reþinere.
 Cred cã, de fapt, fiecare seminar a fost
un test (cel puþin la filosofie). Nu ºtiu cât
de mult ajutã testele la evaluarea corectã a
cunoºtinþelor, dar în mod cert contribuie
la consolidarea lor, cãci din fiecare test
înveþi câte ceva.
 Cred cã ar trebui sã fiu mult mai activã
la seminarii, sã îmi fac în continuare temele
ºi sã învãþ în continuare, curs de curs. Din
seminarii rezultã multe cunoºtinþe,
elemente pe care se pot clãdi temelii solide
pentru o certã performanþã profesionalã.
Mi-o doresc atât de mult.

Elena Dumitru, anul I,
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism
 Fiind prima sesiune la care particip,
aº putea spune cã reprezintã un început cu
o dublã încãrcãturã emoþionalã, cu
greutãþile specifice, însã unul a cãrui
dimensiune abia acum o realizez cu
adevãrat. Nu întâmplãtor timpul pe care
l-am acordat pregãtirii propriu-zise pentru
aceastã primã sesiune este relativ mare.
Douã luni compacte am asistat la seminarii,
cursuri ºi laboratoare, profitând de fiecare
din aceste forme de pregãtire, participând
la dezbateri. Acum, în sesiune, timpul pe
care-l acord este evident mult mai mare.
 Pentru aprofundarea disciplinelor am
mers la bibliotecã, am navigat pe Internet
ºi mi-am asigurat cãrþile recomandate de
profesori.
 Eu cred cã aceste teste organizate ne
ajutã sã ne valorificãm într-adevãr
cunoºtinþele, sã le evaluãm, punându-le în
evidenþã la fiecare curs sau seminar.
 Citind mai mult ºi, probabil, aplicând
ceea ce ni se spune, adicã, practic. ªi, probabil,
angajându-mã la un ziar sau o revistã.

Irina Niþã, anul I,
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism
 Mãrturisesc sincer cã aceastã sesiune
mã ajutã sã învãþ cum sã-mi organizez mai
bine timpul ºi, de asemenea, cum sã învãþ
ceea ce este necesar pentru celelalte
examene, fãrã sã mã pierd în detalii. Iniþial,
am vrut sã încep sã învãþ încã din timpul
vacanþei, dar recunosc cã, din lipsã de
voinþã, nu am reuºit. Astfel, am început sã
studiez materia cu douã sãptãmâni înainte
de primul examen.
 Am încercat sã citesc diferite cãrþi
care mi s-au pãrut interesante ºi care erau
legate direct de ceea ce învãþ la cursuri ºi
seminarii.
 Foarte mult m-au ajutat seminariile
unde, fiind mai puþini studenþi, profesorul
a putut sã ne explice mai bine ceea ce a fost
predat la curs ºi a putut sã ne rãspundã la
întrebãri, închegându-se un util dialog, într-o
ambianþã încurajatoare, care ne dã aripi.
 Vreau ca la viitoarea sesiune sã-mi
depãºesc limitele, sã încep mai din timp
sã învãþ ºi sã fiu la curent cu tot ce apare
mai nou în materie.
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(Continuare din pag. 1)
Procesul de reþãrãnizare primitivã a
satelor continuã; deºcolarizarea la nivel
preuniversitar continuã ºi va sfârºi prin a
trage înapoi ºi învãþãmântul universitar;
conflictul dintre învãþãmântul superior de
stat ºi cel particular, accentuat de politica
CNEAA (în trecut fie spus, acest organism
nu a cuprins, dupã ºtiinþa noastrã, nici un
cadru didactic din învãþãmântul particular),
se acutizeazã; continuã oscilaþia
mentalitãþii politice între trecut ºi viitor;
se constatã apariþia unui hibrid uman
neofanariot, viguros ºi monstruos, care se
dovedeºte un serios factor frenator al
modernizãrii învãþãmântului.
Cam aici ne gãsim, în viziunea
pesimistã, în sfera învãþãmântului superior
ºi a cercetãrii.
În viziunea optimistã, lucrurile stau cu
totul altfel. Conferinþa de la Bologna (1999),
cea de la Berlin (2003) ºi cea de la Bucureºti
(noiembrie 2003) oferã speranþe reale, care
au fost subliniate ºi susþinute hotãrât chiar
de cãtre prim-ministrul Adrian Nãstase.
Noua viziune a fost pusã la punct de experþii
domniei sale ºi, cu siguranþã, aceºtia au avut
toate datele necesare la dispoziþie. În aceastã
ordine de idei, meritã subliniate câteva teze,
de o realã valoare în ceea ce priveºte viitorul
învãþãmântului superior ºi cercetãrii la noi.
Mai întâi, modernizarea trebuie începutã cu
începutul, cu o analizã mult mai realistã
decât în trecut asupra locului în care ne

gãsim ºi a situaþiei de fapt, cu gândirea
precistã a cadrului legislativ operant ºi
trecerea curând la discutarea conþinutului
acestuia. Pe baza discursului Premierului ºi
al celorlalþi participanþi la Conferinþa de la
Bucureºti, din noiembrie 2003, se
contureazã ºi alte soluþii posibile ºi trecerea
lor în practicã într-un interval de timp
rezonabil: organizarea învãþãmântului
superior pe 3 cicluri: general (3-4 ani),
masterat (1-2 ani), doctorat (cca. 3 ani);
formarea de consorþii universitare; creºterea
ponderii cercetãrii ºtiinþifice; regândirea
finanþãrii întregului subsistem social;
trecerea la compatibilizarea învãþãmântului
superior din România cu cel din U.E.;
regândirea problemei calitãþii ºi renunþarea
la CNEAA, în forma lui actualã; regândirea
finanþãrii printr-o nouã relaþie între
învãþãmântul superior, cercetare ºi
comunitate (idee nu tocmai nouã în þara
noastrã) ºi, mai ales, înþelegerea
universitãþilor ca unitãþi de pregãtire
profesionalã, dar ºi ca unitãþi de producþie
(de idei, de prototipuri, de serii mici etc.),
sau, ceea ce se numeºte, ca o expresie foarte
puþin potrivitã în limba românã 
universitãþi antreprenoriale, de care sunt
mult mai aproape universitãþile particulare
decât cele de stat, acestea fiind mai osificate,
mai greoaie când este vorba de schimbãri
radicale. Un exemplu este, în aceastã
privinþã, chiar Universitatea Spiru Haret
care, încã de la începuturile ei, a avut vocaþia

inovaþiei ºi modernizãrii continue, a
integrãrii în spiritul timpului, în noua
paradigmã etc. ºi care se aflã în plin proces
de modernizare, în prezent dispunând de o
televiziune modernã ºi editurã proprie
deosebit de performantã ºi, mai ales, de
neobiºnuitã deschidere spre modernizare.
*

*

*
Comparând cele douã viziuni 
pesimistã ºi optimistã  într-o formã firesc
sinteticã ºi simplificatoare, ne declarãm
deschis de partea optimiºtilor. Noul
poate fi uneori mai puþin viguros decât
vechiul, dar el are de partea lui viitorul ºi
forþa acestuia. Din acest punct de vedere,
se poate spune, fãrã riscul de a greºi, cã
România ºi-a propus sã intre direct în
viteza a doua a evoluþiei învãþãmântului
superior ºi cercetãrii, depãºind ezitãrile
ºi mentalitãþile universitare tradiþionale.
Pesimismul nu este oricum o soluþie, iar
optimismul are de partea lui chiar o politicã
de stat, ceea ce reprezintã un fapt cât se
poate de încurajator. Putem trece de la
ezitare ºi oscilaþie, ba chiar de la viteza a
treia, direct la ce de-a doua, în ceea ce
priveºte dezvoltarea învãþãmântului
superior ºi cercetarea în România. Iatã o
þintã pentru care meritã sã luptãm, ea
reprezentând chiar esenþa noului spirit al
timpului, care va domina multã vreme de
aici înainte organizarea ºi calitatea
învãþãmântului universitar.

Universitatea Spiru Haret este pregãtitã sã rãspundã provocãrilor secolului XXI în sfera educaþiei.
Tehnologiile moderne sunt asimilate în toate domeniile unde sunt necesare, atât pentru desfãºurarea
Învãþãmântului la distanþã (bazat pe calculator, Internet, televiziune), cât ºi pentru celelalte forme de
învãþãmânt, indiferent de specializare. La Universitatea Spiru Haret, investiþiile în aceste tehnologii
moderne se ridicã la peste 5 milioane dolari.

CAZUL PAULESCU ACUZÃ

Românul e nãscut poet  spune o
veche zicalã din Carpaþi. Constatarea ca
atare are în vedere nu numai doinele ºi
baladele unice în lume, precum Mioriþa,
ci îndeosebi caracterul blajin, visãtor ºi
tolerant al românului, veneraþia lui faþã
de marile idealuri creºtine, sinonime cu
adevãrul, dreptatea, cinstea ºi frumosul.
Cu aceste însuºiri, românul a fost ºi
rãmâne un mare admirator al tuturor
izvoarelor de luminã, în ordine spiritualã
mai cu seamã. De aici vine cultul lui
pentru învãþãturã, respectul faþã de
marile valori ale culturii ºi civilizaþiei,
generozitatea cu care-ºi uimeºte
oaspeþii. Autocritic pânã la nedreaptã
desfigurare, el atribuie deseori celor cu
care vine în contact însuºiri atât de înalte
încât rãmân uimiþi pânã ºi noii laureaþi.
Poate cã în aceastã atitudine de
supraevaluare se strecoarã ºi o dozã de
simpaticã ironie, românul ºtiind bine cã
atitudinea faþã de laudele ce þi se aduc

ajungem niciodatã la acest prag al
deziluziei!  aud deseori în juru-mi.
Sã aibã aceastã frecventã invocaþie un
sens prevestitor? Mi-e teamã de aceastã
întrebare. Mi-e ºi mai multã teamã de când,
în ziua de 27 august 2003, Congresul
Federaþiei Internaþionale de Diabet, reunit
în capitala Franþei, s-a dezis de una dintre
normele sale morale fundamentale,
anulându-ºi hotãrârea de acordare a
Premiului Paulescu ca gest firesc de
reparaþie pentru flagranta nedreptate fãcutã
unuia dintre cei mai mari savanþi ai lumii,
Nicolae Paulescu. Nicolae Paulescu este,
aºa cum îl aratã ºi numele, un român. A trãit
între anii 1869-1931. Studiile liceale le-a
fãcut la Bucureºti, iar cele medicale, de
chimie biologicã ºi de fiziologie generalã,
la Facultatea de ªtiinþe din Paris, unde a
obþinut trei doctorate: în medicinã, în ºtiinþe
ºi în chimie biologicã. A funcþionat câþiva
ani la Paris ca medic ºi a publicat, împreunã
cu prof. dr. Etienne Lancereaux, ºi el un

rãmas astfel total în umbrã ºi a murit
bolnav de supãrare în 1931.
Dupã lungi eforturi, fãcute de mai
mulþi savanþi români ºi strãini, pentru
recunoaºterea internaþionalã a prioritãþii
lui Nicolae Paulescu în descoperirea
insulinei, Federaþia Românã de
Diabetologie a început, acum câþiva ani,
acþiunea de instituire a Premiului
internaþional Nicolae Paulescu care sã
fie acordat, o datã la trei ani, cu ocazia
Congresului Federaþiei Internaþionale de
Diabet. Federaþia Internaþionalã de
Diabet a anunþat cã este de acord cu
instituirea acestui premiu la cel de-al 18lea congres, desfãºurat în august 2003
în Franþa. S-a format, în acest scop, un
comitet internaþional de selectare a
candidaþilor la premiu, a fost declarat
câºtigãtor un profesor din Perugia care
urma sã primeascã premiul în ziua de
28 august 2003. Totul a decurs normal
pânã la apariþia în ziarul Le Monde a

Aron Cotruº

Horia

Horia
de jos
te-ai ridicat drept, pietros, viforos,
pentru moþi,
pentru cei sãraci ºi goi, pentru toþi ...
ºi-ai despicat în douã istoria,
þãran de cremene
cum na fost altul sã-þi semene,
Horia!...
te-ai desprins aspru din gloatã,
cu-obraji supþi,
cu ochi crunþi,
sã lupþi
sã nfrunþi

(Fragmente)

din sãlbatecii-þi munþi:
oºtile craiului, temniþã, roatã ...
........................................................
vrut-ai sã spinteci pe munþi, pe vãi,
largi, netede, slobode cãi
pentru-ai tãi
cei mâncaþi de strãini, despuiaþi
de biruri, de sbiri,
de rele-orânduiri ...
ºi uitaþi
de regi ºimpãraþi ...
pânla Bãlgrad pe roatã,
uimind cãlãi, nemeºi, gloatã,
þi-a bãtut neschimbat sub þundra sãracã
aceeaºi mare, nenfricatã inimã romano-dacã ...
duhul trãieºte încã treaz în munþi
ºi va trãi dârz cât vor domni peste morþi
sbiri crunþi
ºi miºelnici despoþi ...
uriaº domn
pe-al adâncurilor noastre sfâºiat somn,
pe-al rãzmeriþelor roºu praznic, mai roºi-vei oare vreodat nãpraznic,
acestui neam, viaþa ºi istoria, tu,
munte
al vrerilor noastre celor mai crunte.
Horia?!...
.............................................................
ah,
nu e,
încã nu e
loc pe pãmântul moþesc ºi valah
pentru colþuroasa ta statue ...
dar, poate, întro zi,
un meºter între cei mai meºteri moþi,
un Horia al daltei, uriaº între toþi,
va îndrãzni,
mânat de-o vrere idolatrã,
ºi de-adâncuri prea pline,

Nicolae Iorga

Un învãþat: doctorul Paulescu

Profesorul Paulescu, care a trãit ca un mucenic ºi a murit ca un sfânt, înfãþiºeazã în chipul cel
mai expresiv pe învãþatul român, aºa cum îl fac cele mai bune tradiþii ale þerii noastre.
Cine l-ar fi vãzut discret, rece, tãcut, nu ºi-ar fi dat seama de opera pe care acest om o avea în urma
sa. A trebuit ca moartea sã dezlege pe prietenii cei mai de aproape, pe ucenicii cei mai credincioºi pentru
ca revelaþia sã se producã ºi sã se cunoascã numãrul ºi însemnãtatea descoperirilor lui. Mulþi ºtiau
numai cã Paulescu are în politicã o anume direcþie, pe care, de altfel, n-o strãmuta în activitatea sa
profesionalã, plinã de cea mai caldã iubire de oameni.
Într-o vreme când faima precede munca ºi valorile adevãrate sunt rãspinse de obrãznicia care se
îndeasã, vieaþa ºi moartea acestui om de merit sunt un îndemn ºi o învãþãturã pentru tineretul care trebuie
sã reziste ispitelor gloriei rãpede fãcute.*
* Neamul Românesc, 29 iulie 1931.
este una dintre probele de foc în
dezvãluirea caracterului.
Fapt este însã cã din aceastã largã
disponibilitate spiritualã izvorãºte,
astãzi ca ºi în trecut, admiraþia
românului faþã de Occidentul
democratic, civilizat, prosper ºi corect.
Un Occident corect pânã la
sacrificarea intereselor proprii  crede
românul , când este vorba de
respectarea legii, a legii morale mai
cu seamã. În virtutea acestei credinþe,
românii zilelor noastre sunt dispuºi la
mari sacrificii numai ºi numai sã se
alinieze cerinþelor Uniunii Europene.
Spre integrarea în UE nãzuiesc în
proporþii covârºitoare, necunoscute
altor þãri candidate. De la aceastã
înãlþime a credinþei lor se întrevede
bine cum orice deziluzie ar fi
rãvãºitoare. Dea Domnul sã nu

foarte mare savant, un monumental Traité
de médicine (4 volume, 1903-1930).
Între 1900 ºi 1931, Nicolae Paulescu
este profesor de fiziologie la Facultatea de
Medicinã din Bucureºti, refuzând oferta
generoasã de a lucra la Paris ca succesor
al lui Lancereaux. Cercetãrile sale acoperã
o arie vastã a fiziologiei, iar numele ºi l-a
legat pentru totdeauna de descoperirea, în
urma unor proprii investigaþii sistematice,
a tratamentului de bazã al diabetului: în
anul 1921 a reuºit sã obþinã un extract apos
de pancreas, hormon denumit de el
pancreinã, cu mai multe luni înainte de
descoperirea insulinei, de cãtre doi
cercetãtori canadieni care au ºi primit, în
1923, Premiul Nobel. Rezultatele
cercetãrilor sale, Paulescu le-a publicat
succesiv în prestigioase reviste franþuzeºti,
de unde cei doi canadieni s-au inspirat, din
pãcate fãrã a menþiona sursa. Paulescu a

unui articol infam care îl acuza pe
descoperitorul de fapt al insulinei, N.
Paulescu, cã ar fi fost antisemit. Proba
acuzatoare? O lucrare despre alcoolism
de prin anul 1921. De pe aceastã bazã,
decernarea premiului a fost suspendatã,
ca ºi instalarea unei plãci comemorative
la spitalul parizian unde Lancereaux ºi
Paulescu au lucrat împreunã.
Cum este posibil astãzi ca lumea
ºtiinþificã sã fie bulversatã, umilitã,
programatã sã-ºi nege propria
condiþie prin imixtiunea politicului?
Uite cã este! Occidentul are marile lui
merite, dar ºi micile lui slãbiciuni!
Pe primele le cunoaºtem ºi le preþuim
de foarte multã vreme. De cele din
urmã trebuie sã luãm, cu durere, abia
acum cunoºtinþã ºi sã ne apãrãm cât
putem mai bine.

Mihai IORDÃNESCU

sã tentrupeze, aspru, în piatrã,
Horia, pe tine!...
de-ai ieºit din mormânt între noi
ºi-ai vedea atâþia morþi zdrenþoºi pe munþi goi
ºi neamu-þi flãmând ca acu,
ce-ai zice, Horia, tu?!...
te-ai jelui, ai doini din fluer
ori ai da un nou, ºi lung, ºi roºu ºuer,
munþii toþi sã se cutremure,
liftele câmpiei sã tremure
sã le vezi, îngrozite, de pe culmea-þi sãracã,
din ale belºugului târguri cum pleacã?!...
de-ai trãi tu
acu,
ce-ai face Horia, cu miºeii ce vând
norodul flãmând?! ...
nu þi-ar veni sã-i cauþi pe toþi,
de gâturi sã-i scoþi,
din paturi, de la câni, de la prânzuri,

ºin mijlocul pieþilor celor mai mari,
ca pe cei mai miºelnici tâlhari,
de limbã sã-i spânzuri?!...
gîndul tãu: curcubeu peste veac,
sa ivit peste furtunile din noi ...
ce grof lar fi putut stropi cu noroi
sã nu-l mai vadã iobagul sãrac?!...
gândul tãu: columnã de foc,
dincolo de bezna zilei de azi,
vesteºte prin vreme pentru moþii nomazi:
o mare statornicã oprire pe loc ....
.............................................................
nai fost nici barem cneaz ...
bãtut-ai tãcut al ºesului glod
ºi-ai sângerat pe piatra muntelui cu gând viteaz ...
din norod te-ai ridicat, pentru norod ...
...........................................................
grofii au crezut cã te-au înfrânt
ºi te-au închis, pe totdeauna, în mormânt,
dar tu, cât Ardealul acesta de mare,
pe-al primejdiei roºu cal cãlare,
te-ai ridicat, peste mormînt, mai dârz, mai tare ...
ºi te-ai însutit,
te-ai înmiit
necontenit,
ca iobagiin suflet sã te poarte,
în lupta lor pe viaþã ºi moarte ...
nai fost nici voievod, nici crai,
nai purtat sceptru nici mantie cezaricã ...
aºa precum erai:
cu cãciulã, în opinci ºin saricã,
cine-ar fi putut chipul sã-þi suie
pe-o piatrã de statuie?!...

am fost þinuþi în întuneric
ca niºte osândiþi la moarte
ºi la ucigaºe tãceri ...
dar acum, descãtuºaþi, în vãzduhul feeric
ºi liber  al gândului,
vãzul cui,
dintre iobagii ºi cãlãii de ieri,
va strãbate oare mai adânc ºi mai departe?!...
...............................................................
mort e de mult Iosif împãratul
ºi praf alesu-sa dempãrãþia lui ...
cât vezi pe-aici dealungul ºi dealatul
e slobod astãzi drumul moþului ...
altã rânduialã, alte graiuri, alte legi ...
rãsunã dulce chiar ºi asprele porunci
date drept, pe limba noastrã, naþiei întregi,
cum pentru noi nu rãsunau atunci ...
drumul nostru merge tot mai neted înainte
dar departe pe întinsul colþuros al drumului
o ruptã roatã ne aduce-aminte
de jertfa ta ce na pierit ca umbra fumului ...
.........................................
dreaptã cãlãuzã pentru noul drum
mai de preþ ca aurul din Zlatna, Brad ºi Sãcãrîmb
aºteptãm din munþii tãi de-acum:
un Horia uriaº al gândului,
cu strãfulgerãrile ºi vãzul lui
sã lumineze drumul nostru orb ºi strâmb ...
..........................................
Horia, dormi liniºtit ...
gândul tãu de foc a biruit ...
grofii ca o apã tulbure s-au dus,
pe totdeauna, spre apus ...
Horia, dormi liniºtit ...
vreri aspre vegheazã necontenit
ºinchid, pentru nãluci ºi strigoi,
toate drumurile ntoarcerii napoi ...
.......................................
1935
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Emisiunea Agricultura, încotro?
la Televiziunea România de Mâine

Miºcarea cooperatistã în agricultura României
La dezbaterile din emisiunile Agricultura, încotro?, realizate la TvRM de prof.
univ. dr.Constantin Pintilie, membru de onoare al Academiei de ªtiinþe Agricole
ºi Silvice (ASAS), au participat: dr. ec. Traian Lazãr, ºeful Secþiei de Economie
Agrarã a Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice, membru al Ligii pentru
promovarea ideilor cooperatiste, dr. ing. Gheorghe Timariu, membru ASAS, dr.
ing. Gheorghe Stanciu, dr. ing. Marin Vasile, dr. ing. Radu Coþianu.

Constantin PINTILIE

Traian LAZÃR

Vasile MARIN

Ideea cooperaþiei a apãrut din nevoia de a întemeia comunitãþi de lucrãtori ai pãmântului în care munca sã-ºi gãseascã
o dreaptã ºi egalã rãsplãtire. Noþiunea de cooperaþie a fost exprimatã pentru prima datã de englezul Robert Owen (17711858) ºi reprezenta antiteza concurenþei. Ea a fost îmbrãþiºatã ºi de francezii Saint-Simon (1760-1825) ºi Charles Fourier
(1772-1837). Ei respingeau, în teoriile lor, amestecul, la vremea aceea, a statului în conducerea cooperativelor.
De-a lungul istoriei, ideea de cooperaþie a fost pusã la grele încercãri în calea ei spre autonomie, dar a triumfat însã
teza autonomiei cooperatiste care a gãsit sprijin viguros în þãri ca Anglia, Germania, Franþa, Elveþia ºi de ce sã nu adãugãm
cã ºi în þara noastrã s-a acumulat o mare experienþã în acest domeniu.
În þara noastrã, literatura de specialitate consemneazã cã actul de naºtere al cooperaþiei dateazã din momentul apariþiei
Legii rurale în anul 1864, când s-au format primele obºtii de arendare a pãmântului ºi mai apoi cooperativele de credit
(Bãncile populare). Obºtiile îºi desfãºurau activitatea pe baza unor principii prevãzute în statutul de funcþionare. Bãncile
populare au luat fiinþã din nevoia acutã de bani pentru dezvoltarea agriculturii, acestea acordând credite avantajoase þãrãnimii.

Iar în anul 1938, structura
agrarã era urmãtoarea:
 populaþia ruralã  78,2 % din care:
 36,9% nu aveau animale de muncã;
 32,5 % nu aveau vacã cu lapte;
 48,1 % nu aveau nici un porc;
 46 % nu aveau oi;
 731.300 de familii nu aveau pãmânt
 86 % din populaþia ruralã era analfabetã.
 structurile agrare:
 numãrul exploataþiilor era 3.280.000 din care: 54%
cu suprafaþa medie între 0 ºi 3 ha; 28 % - între 0 ºi 5 ha ºi
8,8 % - peste 5 ha
 producþia agricolã  1935-1939
 grâu  1.040 kg/ha
 porumb  1.080 kg/ha
 orz  710 kg/ha
În aceeaºi perioadã, producþia de grâu în Ungaria era de
1.370 kg/ha, în Franþa 1.600 kg /ha, în Belgia 3.020 kg/ha
 venitul naþional pe cap de locuitor ($)
 România: 60-70
 Polonia: 104
 Austria: 181
 Franþa: 237
 Germania: 372

În istoria cooperaþiei agricole, un proces important ºi
cuprinzãtor s-a declanºat în baza Rezoluþiei plenarei C.C.
al P.M.R. din 3-5 martie 1949. Aceastã plenarã a
cooperativizãrii agriculturii impunea þãranilor sã se înscrie
în întovãrãºirilor agricole ºi, apoi, în gospodãriile agricole
colective. Din acest moment istoric, un accent deosebit a

Dupã Reforma agrarã din
anul 1945, structurile de
proprietate în agriculturã
erau urmãtoarele:

început sã se punã pe cooperare în producþia agricolã ºi nu
numai în aprovizionare, desfacere etc.
Dat fiind procesul profund ºi complex al cooperativizãrii
agriculturii, în baza rezoluþiei amintite s-a avut în vedere
înfiinþarea respectivelor cooperative agricole de producþie
(gospodãrii agricole colective).

Evoluþia întovãrãºirilor agricole
în þara noastrã, în perioada 1950-1960****

REFORME ALE AGRICULTURII
ROMÂNEªTI
Marea Unire din 1918 a însemnat începutul unor
profunde transformãri economico-sociale în toate domeniile
de activitate, inclusiv în agriculturã. Noua situaþie impunea
corelarea ºi uniformizarea cadrului legislativ pentru toate
provinciile româneºti, precum ºi regândirea lui în optica
realitãþilor de dupã rãzboi. În acest sens au fost promulgate
legi de reformã agrarã: pentru Oltenia, Muntenia, Moldova
ºi Dobrogea (MO nr. 252/6 martie 1920); pentru Bucovina
(MO nr. 93/30 iulie 1921) ºi pentru Transilvania, Banat,
Criºana ºi Maramureº (MO nr.93/30 iulie 1921). Toate aceste
legi rãspundeau aceloraºi comandamente de reducere a
marilor proprietãþi latifundiare prin expropriere ºi
dezvoltarea de proprietãþi ºi exploataþii þãrãneºti, cu
dimensiuni cât mai adecvate timpurilor respective. Loturile
de împroprietãrire erau de trei tipuri*: de înzestrare, de
completare ºi speciale.
În primii ani dupã aplicarea Legii reformei agrare, s-a
manifestat fenomenul de diferenþiere a þãrãnimii, ceea ce a
fãcut ca Parlamentul României sã adopte Legea privind
înstrãinarea loturilor dobândite prin împroprietãrire (MO

nr. 13/13 martie 1925), care a interzis vânzarea sau
cumpãrarea acestora, singur statul având dreptul de
preemþiune.
Evenimentul dominant care a marcat viaþa ruralã l-a
constituit Reforma agrarã din 1921 prin care s-au expropriat
de la moºieri peste 6 milioane de hectare de pãmânt, care a
fost împãrþit la aproape 1,4 milioane de þãrani. În acest fel,
proprietatea þãrãneascã a devenit predominantã,
reprezentând  dupã recensãmântul din 1930  circa 68%
din numãrul total de gospodãrii cu o suprafaþã medie de
1,34 hectare pe locuitor din mediul rural. Din lipsa
capitalului financiar, agricultura a practicat mai departe
relaþii de tip medieval: dijma, arendarea în bani, claca º.a.
Noile cerinþe i-au determinat pe marii latifundiari sã
renunþe la sistemul de muncã în regie în favoarea celui în
dijmã care s-a dovedit a fi mult mai rentabil**. Se manifestã
din nou o creºtere a decalajului dintre marea ºi mica
proprietate, apãrând criza agrarã din 1929-1933.
Gospodãriile mici ºi mijlocii, rezultate în urma reformei
agrare au avut cel mai mult de suferit.

NEVOIA DE COOPERAÞIE
ªI FORMELE EI ÎN ROMÂNIA
Este unanim recunoscut cã marea exploataþie agricolã
este superioarã mici gospodãrii þãrãneºti. În România
interbelicã, în urma aplicãrii reformei agrare, 92% din totalul
gospodãriilor (de 3,02 milioane), care deþineau 73,7% din
suprafaþa totalã (14,84 milioane ha) aveau o mãrime de sub
10 hectare. Restul exploataþiilor deþineau o suprafaþã mai
mare.
Aceastã realitate ridica acut problema producþiei, cãci
dreptul la proprietate asupra pãmântului implicã ºi datoria
de a-i spori randamentele. În aceastã situaþie, cooperaþia a
devenit un corectiv esenþial al micii proprietãþi þãrãneºti care
a avut misiunea de a face ca aceastã proprietate sã devinã
mai productivã, sã sporeascã producþia în interesul
societãþii, dar ºi a venitului în interesul individului
cooperator  producãtor ºi proprietar autentic. Experienþa
din þara noastrã ºi din multe þãri dezvoltate, în ce priveºte
miºcarea cooperatistã, ºi-a gãsit o aplicare strãlucitã ºi în
România interbelicã ºi apoi mai târziu.
Cooperaþia devine o mare necesitate care derivã ºi din
nevoia de valorificare a producþiei agroalimentare în
condiþii cât mai profitabile. Unitatea cooperatistã, indiferent
de forma ei, are posibilitãþi sã obþinã beneficii mai mari,
prin livrarea directã a produselor, înlãturând multitudinea
de intermediari ce-ºi fac apariþia în acest proces. Acelaºi
lucru se întâmplã ºi în cazul aprovizionãrii. De asemenea,
cooperativele pot aloca resurse financiare importante pentru
dezvoltarea capitalului fix etc.
Un tablou de ansamblu aratã cã imediat dupã Marea
Unire, în România funcþionau circa 4300 de cooperative
de diverse tipuri: bãnci populare (cooperative de credit
); obºtii de arendare; cooperative de aprovizionare,
desfacere ºi consum, forestiere º.a. În anul 1931 numãrul
acestora aproape s-a dublat, ajungând la cifra de 7436,
din care 6878 funcþionau în mediul rural. Dintre acestea,
ponderea cea mai ridicatã o deþineau cooperativele de
credit (66 %).

În preajma celui de-al II-lea rãzboi mondial, asistãm la
o scãdere a miºcãrii cooperatiste, astfel cã numãrul total al
cooperativelor ajunge la 5365.
Indiferent de evoluþia lor numericã, poziþia dominantã
a fost deþinutã de cooperativele de credit. Polarizarea spre
aceastã zonã de activitate a fost determinatã de nevoia de
mijloace financiare pentru procurarea de inventar agricol,
extinderea exploataþiilor, achitarea datoriilor ºi dobânzilor,
a taxelor de împroprietãrire, precum ºi a altor obligaþii
fiscale. Cooperativa de credit a constituit deci principala
formã de manifestare a miºcãrii cooperatiste care a asigurat
nevoile þãrãnimii cu mijloace financiare în drumul sãu spre
progres economic ºi social.
Obºtile au reprezentat o altã formã de manifestare a
cooperaþiei care au urmat o evoluþie destul de
contradictorie. La început funcþionarea lor a fost conceputã
în principal pentru arendarea de pãmânt dupã care s-a
trecut ºi la cumpãrarea de terenuri agricole. Dacã în 1918
în România existau circa 500 obºti de arendare, în anul 1938
numãrul lor s-a redus la 270 (de arendare ºi cumpãrare),
deþinând numai 2,46 % din totalul cooperativelor existente.
Cooperativele de aprovizionare, desfacere ºi consum
reprezentau circa 18% din total***, numãrând peste 500
unitãþi repartizate în toate provinciile þãrii
Apariþia Codului Cooperaþiei în 1928, precum ºi a legii
privitoare la asociaþiile pentru îmbunãtãþirea agriculturii
din 1931 au impulsionat dezvoltarea ºi a altor forme de
cooperare, dintre care amintim pe cele de producþie, lãptãrii,
mori, asociaþii de maºini, cooperative pentru exploatarea
pãdurilor º.a.
Din analiza datelor obþinute la recensãmântul din 1930,
rezultã cã în agriculturã existau peste 3,3 milioane
gospodãrii þãrãneºti din care:
 pânã la 10 ha
 92 % - suprafaþa medie 3,1 ha
 între 10 ha ºi pânã la 50 ha  7,2 % - suprafaþa medie 16,6 ha
 peste 50 ha
 0,8 % - suprafaþa medie 254 ha

* Petriºor N. Petru, Marile reforme agrare din România, Editura Mirton, Timiºoara, 1995.

** N. Cornãþeanu, Cercetãri asupra rentabilitãþii agriculturii þãrãneºti, Bucureºti, 1935.
*** Prevenda Gheorghe, Cercetãri privind bazele economice, organizatorice ºi juridice ale diferitelor forme asociative de dezvoltare a producþiei
agricole în judeþul Cãlãraºi. Tezã de doctorat, Bucureºti, 1997.

Concomitent cu înfiinþarea ºi funcþionarea întovãrãºirilor
agricole, încã de la începutul anilor 50, au fost organizate,
pe baza statutului adoptat, ºi forme superioare de cooperare,

adicã cooperative agricole de producþie, pe atunci numite
gospodãrii agricole colective. În perioada 1950-1962
cooperativele agricole au avut urmãtoarea evoluþie.

Evoluþia cooperativelor agricole de producþie
în România în perioada 1950-1962*****

În anul 1962 a avut loc încheierea procesului de
cooperativizare a agriculturii, moment în care întovãrãºirile
agricole au fost transformate în cooperative agricole de
producþie.

Dupã 1962, pânã în 1989, respectiv pânã în 1991, la
adoptarea Legii fondului funciar (nr. 18/1991),
cooperativele agricole de producþie au evoluat aºa cum
rezultã din tabelul ce urmeazã

Evoluþia cooperativelor agricole de producþie
din România în perioada 1962-1989******

Complexã, bogatã, uneori contradictorie, experienþa din þara noastrã, ca ºi din
alte þãri de pe întregul mapamond privind cooperaþia agricolã, pledeazã pentru
unirea eforturilor producãtorilor agricoli în lupta pentru punerea în valoare, în
cât mai bune condiþiuni, a resurselor funciare.
****Probleme ale dezvoltãrii ºi consolidãrii agriculturii socialiste, lucrare întocmitã de un colectiv de autori condus de academicianul
Costin Murgescu, Editura Academiei Române, Bucureºti, 1960, pag. 258.
***** Gh. Fierbinþeanu, Dumitru Ifrim, Traian Lazãr, Evoluþia ºi perspectiva agriculturii din România, Editura Regia Autonomã
Monitorul Oficial, Bucureºti, 1998
******Sursa datelor: Anuarul Statistic al României pe 1990, pag. 414-417.
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TRECEREA DE LA ECONOMIA
SOCIALISTÃ LA ECONOMIA DE PIAÞÃ
Experienþa organizãrii ºi funcþionãrii cooperativelor
agricole de producþie din anii agriculturii socialiste trebuie
studiatã ºi analizatã cu rãbdare, fãrã patimã. Aceastã
întrucât au fost ºi lucruri bune, unitãþi bune ºi foarte bune,
nu numai rele. Nu este corect sistemul de a nega ºi blama
întreaga experienþã din perioada respectivã. În mod normal,
dupã 1989, sistemul cooperativelor agricole de producþie
nu trebuia lichidat de-a valma, ci trebuia efectuatã o analizã
de specialitate, responsabilã pentru a vedea ce era bun ºi ce
trebuia înlãturat sau îmbunãtãþit.
Desigur, trebuia sã se recunoascã drepturile de
proprietate ale cooperatorilor, acordându-li-se titlurile de

proprietate ºi renta în funcþie de evaluarea pãmântului, a
proprietãþii asupra patrimoniului respectiv, în general.
Toate acestea în condiþiile menþinerii ºi dezvoltãrii
sistemului cooperaþiei în producþia agricolã, aprovizionare,
valorificare etc.
Aplicarea Legii fondului funciar (Nr. 18/1991) ºi a Legii
nr.1 din 2000 a schimbat profund structurile agrare din
România, cu consecinþe grave asupra modului de
exploatare a terenurilor agricole ºi obþinerea unor
producþii mici la unitatea de suprafaþã, nerentabile
economic. În urma aplicãrii acestor legi, structurile agrare
se prezintã astfel:

 Randamentele medii la hectar (kg/ha)
Olanda
Franþa
Anglia
Germania
Italia
Spania

România

Cereale (total)
7.764
6.896
6.742
6.466
4.752
2.845

3000

 Structurile

soluþionatã încât asociaþiile agricole n-au fost lichidate, ci
transformate în forme asociative viabile.

de proprietate în agricultura din Ungaria

UE
Italia
Spania
Franþa
Germania
Grecia
Portugalia
Marea Britanie
Olanda
Danemarca
Belgia

Un argument în favoarea faptului cã fostele cooperative
agricole din România puteau fi transformate în unitãþi
economice viabile ºi, deci, nu trebuiau sã fie distruse, se

identificã în existenþa celor câtorva zeci de foste CAP-uri
devenite exploataþii agricole moderne, eficiente, prin
respectarea dreptului de proprietate.

CERINÞE ACTUALE PRIVIND
DEZVOLTAREA FORMELOR
COOPERATISTE
O analizã retrospectivã a miºcãrii cooperatiste îndeamnã
mai mult ca oricând la o meditaþie lucidã, eliberatã de orice
pejudecãþi ºi viziuni colectiviste. Realitatea zilelor noastre
cere conducãtorilor, specialiºtilor din agriculturã, oamenilor
de ºtiinþã agrarieni sã gãseascã soluþii viabile pentru o viaþã
mai bunã. Ei au datoria sacrã sã rãspundã acestui
comandament. În tranziþia spre economia de piaþã,
agricultura traverseazã o perioadã dificilã.
Oriunde în lume agricultura rãspunde unor nevoi de
mare stringenþã: asigurarea hranei populaþiei, combaterea
foamei ºi a malnutriþiei, precum ºi creºterea contribuþiei
acestei ramuri la dezvoltarea de ansamblu a economiei.
Þãrile care au optat pentru miºcare cooperatistã, indiferent
de forma ei de manifestare, au fãcut-o pentru a spori
producþia agricolã ºi eficienþa acesteia, pentru a promova
progresul tehnic prin alocarea unor resurse financiare
importante ºi  de ce nu?  pentru a promova dezvoltarea
economicã ºi socialã la sate. Nu este nevoie de argumentat
faptul cã pe suprafeþe mari se poate aplica o agriculturã
modernã, intensivã, se realizeazã economii însemnate prin
relaþiile pe care le are unitatea în amonte ºi aval de
agriculturã; se asigurã o bunã valorificare a producþiei
agricole; se poate realiza o zonare adecvatã a producþiei,
evitând influenþele negative ale diferiþilor factori
pedoclimatici. Cooperativa agricolã utilizeazã optim baza
tehnico-materialã, poate efectua investiþii prin acumulãri
proprii, are capacitatea de a negocia cu furnizorii ºi
beneficiarii, inclusiv cu unitãþi similare din þarã ºi din
strãinãtate, asigurã profituri pentru crearea de fonduri
necesare modernizãrii producþiei agricole ºi dezvoltãrii
economice ºi sociale a comunitãþilor rurale.
Organizarea exploataþiilor agricole pe calea cooperaþiei
poate începe de mâine întrucât existã condiþii pentru aceasta.
Cooperaþia în producþia agricolã ºi, bineînþeles, în
aprovizionarea proceselor de producþie agricolã, precum
ºi în valorificarea producþiei agricole reprezintã un sistem

organizat, corespunzãtor cerinþelor moderne, în care se
îmbinã sistemul managerial cu sistemul proprietãþii.
Pãmântul se comaseazã ºi se organizeazã producþia pe sole
de mãrimi corespunzãtoare cerinþelor aplicãrii tehnicilor ºi
tehnologiilor moderne. Se respectã proprietatea asupra
pãmântului, corespunzãtor actelor de proprietate. Pãmântul
trebuie evaluat de cãtre serviciile de specialitate ºi, în baza
suprafeþei ºi a calitãþii exprimatã în note de bonitare,
urmeazã a se acorda proprietarului renta dupã pãmântul
adus în cooperativã. Membrii cooperativelor agricole pot
încasa venituri ºi dupã munca depusã în cooperativã, în
baza normelor de muncã stabilite.
Managementul producþiei agricole în cadrul sistemului
cooperatist se realizeazã de cãtre specialiºti atestaþi de cãtre
organele în drept în conlucrare cu organele de conducere
specifice sistemului cooperaþiei. Bineînþeles, organizarea ºi
funcþionarea cooperativelor agricole de producþie,
aprovizionare ºi valorificare trebuie legiferatã ºi aplicatã în
baza rigorilor legislative. Denumirea concretã a acestor
exploataþii propunem sã fie urmãtoarea: Cooperative
agricole de producþie, aprovizionare ºi valorificare. Nu
trebuie sã ne ferim de cooperaþia agricolã, pentru cã prin
ea se poate organiza ºi desfãºura mai bine ºi mai uºor munca
agricolã ºi, în final, cu mai multe ºi mai bune rezultate, atât
pentru membrii cooperatori, cât ºi pentru agriculturã ºi
economia naþionalã în ansamblu.
Când vorbim de organizare ºi management în condiþii
corespunzãtoare cerinþelor unei agriculturi moderne,
competitive, avem în principal în vedere nevoia de mai
multã grijã ºi rãspundere pentru utilizarea cât mai deplinã
ºi cu rezultate cât mai bune a potenþialului agricol al þãrii,
cu deosebire a principalului mijloc de producþie agricolã
 pãmântul. În acest scop, nu poate fi avutã în vedere numai
proprietatea fãrã a fi datã importanþa cuvenitã exploatãrii,
punerii în valoare a potenþialului agricol prin sisteme de
organizare ºi management corespunzãtoare. Cu atât mai
mult cu cât înseºi exigenþele integrãrii României în UE
pledeazã pentru modernizarea structurilor agrare inclusiv
prin dezvoltarea sistemelor cooperatiste.

CE NE APROPIE ªI CE NE DESPARTE
ASTÃZI DE AGRICULTURA
EUROPEANÃ
Câteva comparaþii ilustrative*
 Dimesiunea exploataþiilor agricole
Suprafaþa medie-ha în România este de 2,7 ha, plasând þara
noastrã pe un loc mult inferior altor þãri europene
Suprafaþa medie - ha
Marea Britanie
Danemarca
Franþa
Germania
Olanda
Grecia

România

68
38
36
30
18
6

2,7

*Drd. ing. Valeriu Steriu, Negocierile intrã în faza consultãrilor tehnice, revista Agro-Terra, nr. 8, 2003.

2.700

3000

Cartofi
43.700
37.143
40.785
36.052
23.556
36.150

12.600

Numãr de agricultori (mii)
7000
1300
1000
990
980
700
650
460
240
99
86

5200

 Producþia agricolã finalã pe persoanã
Nivel euro/pers.

România

 Structurile de proprietate în agricultura din fosta RDG, rezultate dupã 1990

Porumb
4.649
8.382
7.851
8000
-

 Populaþia ocupatã în agriculturã

România

Comparativ cu situaþia din România, în alte þãri foste
socialiste, problema proprietãþii dupã 1990 a fost astfel

Grâu
8.373
6.632
7.468
7.283
3.250
2.400

UE-15
Belgia
Olanda
Danemarca
Franþa
Austria
Grecia
Portugalia

2.960

30.138
72.600
66.200
62.600
46.500
15.100
12.540
6.017

Decalajele faþã de România
Absolute (euro/pers.)
Relative România

0

27.174
69.700
63.200
59.600
43.500
12.100
9.600
3.053

1,00

10,16
24,51
22,33
21,13
15,69
5,10
4,23
2,03

Experienþa organizãrii ºi funcþionãrii cooperativelor
agricole de producþie din anii agriculturii socialiste trebuie
studiatã ºi analizatã cu rãbdare, fãrã patimã. Aceasta
întrucât au fost ºi lucruri bune, unitãþi bune ºi foarte bune,
nu numai rele. Nu este corect sistemul de a nega ºi blama
întreaga experienþã din perioada respectivã. În mod normal,
dupã 1989, sistemul cooperativelor agricole de producþie
nu trebuia lichidat de-a valma, ci trebuia efectuatã o analizã
de specialitate, responsabilã pentru a vedea ce era bun ºi ce
trebuia înlãturat sau îmbunãtãþit.
Desigur, trebuia sã se recunoascã drepturile de proprietate
ale cooperatorilor, acordându-li-se titlurile de proprietate
ºi renta în funcþie de evaluarea pãmântului, a proprietãþii
asupra patrimoniului respectiv, în general. Toate acestea
în condiþiile menþinerii ºi dezvoltãrii sistemului cooperaþiei
în producþia agricolã, aprovizionare, valorificare etc.

DEZBATERI LA LIGA PENTRU
PROMOVAREA IDEILOR COOPERATISTE
Deºi de curând constituitã,
Liga pentru promovarea ideilor
cooperatiste funcþioneazã de
acum legal, are statut, are
aprobare judecãtoreascã ºi este
înscrisã în registrul instituþiilor de
profil. Toate uniunile cooperatiste
din România i-au promis sprijin.
Drept urmare, Liga a intrat întrun complex proces de organizare,
cu constituirea comisiilor
permanente pe domenii, a
structurilor organizatorice pe
judeþe ºi cu elaborarea unui
amplu program de activitate.
Între preliminariile acestui proces
de situeazã clarificarea ºi,
totodatã,
îmbogãþirea
ei
doctrinarã prin analiza vastei
experienþe cooperatiste din
România ºi din alte þãri europene
sau extraeuropene. Acest atribut
îi
conferã
Ligii
pentru
promovarea ideilor cooperatiste
calitatea unui veritabil laborator
de creaþie teoreticã, pluri ºi
interdisciplinarã, la care îºi aduc
contribuþia specialiºti de primã
mãrime
din
domeniile
economico-financiar, juridic,
agrar, industrial º.a.
Dezbaterea primei teme, dintrun serial mai larg, a avut ca obiect
Proprietatea cooperatistã în
perioada actualã din România.
Dupã o scurtã, dar densã
alocuþiune introductivã, rostitã de
Paul Niculescu-Mizil, preºedintele
Ligii pentru promovarea ideilor
cooperatiste, au fost prezentate
patru referate, susþinute de
prof.univ.dr. Aurel Negucioiu,
Dumitru Dângã, preºedintele

Uniunii Cooperaþiei Meºteºugãreºti,
Adrian Morar, din partea Creditului
Cooperatist, ºi dr. Traian Lazãr,
vicepreºedintele
Asociaþiei
Naþionale a Producãtorilor Agricoli.
Demersurile doctrinare astfel
prezentate au fost de un înalt nivel
ºi ele au avansat soluþii pentru
problemele actuale nu numai ale
sectorului cooperatist, ci ale întregii
economii naþionale, aflate într-un
lung ºi foarte costisitor proces al
tranziþiei. În acest context, a reþinut
cu deosebire atenþia ideea cã

Proprietatea
cooperatistã
din România în
perioada actualã
proprietatea cooperatistã este
proprietate individualã de grup,
formã autonomã ºi eficace de
proprietate,
coexistând
cu
proprietatea de stat ºi cu proprietatea
particularã. Date fiindu-i virtuþile
economico-sociale recunoscute,
proprietatea cooperatistã din
România se cere a fi apãratã ºi
dezvoltatã, în baza unei legislaþii
cuprinzãtoare, riguroase, fãrã
ingerinþe politico-administrative din
partea guvernanþilor.
Interesante
au
fost
ºi
dezbaterile
pe
marginea
referatelor prezentate. Asupra
acestor intervenþii, care au pledat
inclusiv în favoarea recunoaºterii
ºi stimulãrii marii proprietãþi

intelectuale, vom reveni ºi cu un
alt prilej. Deocamdatã sã reþinem
ideea prof.univ.dr. Vladimir
Þicovschi, vicepreºedinte al Ligii
pentru promovarea ideilor
cooperatiste, potrivit cãreia
cooperaþia, în actualul proces de
globalizare, poate fi un
cooagulant al forþelor în dispersie,
supuse descentralizãrii factice, ºi,
drept urmare, poate avea rolul de
stimulent al sentimentului de
unitate naþionalã. La rândul sãu,
prof.univ.dr. Florea Dumitrescu,
vicepreºedinte al Ligii, a ilustrat
pericolul pe care ordonanþele
guvernamentale de urgenþã, ca
substitute ale legilor organice, îl
pot avea asupra protecþiei ºi
dezvoltãrii proprietãþii în general.
Vorbitorul s-a referit cu acest
prilej la Ordonanþa de urgenþã nr.
186/2000 prin care, sub motiv cã
se reglementeazã procesul de
falimentare a bãncilor, au fost
aduse þãrii pagube de miliarde de
dolari. Dupã care Parlamentul
României
a
anulat-o
ca
necorespunzãtoare. Dar cine
rãspunde de paguba adusã þãrii
prin aceastã ordonanþã de
urgenþã?
Calitatea unor asemenea
comunicãri ºi a intervenþiilor din
dezbaterile ce le sunt consacrate le
recomandã a fi publicate într-o
colecþie anume instituitã sã aparã,
dupã cum se intenþioneazã, sub
egida Ligii pentru promovarea
ideilor cooperatiste.

Mihai IORDÃNESCU
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Consultaþie pentru studenþi

DREPTUL INTERNAÞIONAL PUBLIC
O ºtiinþã puternic marcatã de imperativul armonizãrii
între vechile ºi noile principii ale reglementãrii relaþiilor dintre state

Obiectul de reglementare al dreptului
internaþional public
Orice societate umanã este guvernatã de reguli de naturã ºi
complexitate foarte diferite. În interiorul unui stat membrii societãþii se
su-pun unor norme de conduitã socialã în cadrul cãrora normele juridice
stabilite de organele abilitate ale statului ocupã un loc central, dreptul
având un important rol normativ de regulator al raporturilor sociale.
Dacã în cadrul intern al unui stat situaþia se prezintã relativ simplu,
statul ca putere unicã având dreptul de a edicta normele de conduitã ale
cetãþenilor sãi, a cãror aplicare se asigurã la nevoie prin forþa de constrângere
instituþionalizatã a aparatului de stat, problema raporturilor dintre diferitele
entitãþi ale societãþii internaþionale se pune în termeni relativ diferiþi.
Societatea internaþionalã nu este condusã de un organism suprastatal,
cãruia statele ºi cetãþenii acestora sã i se supunã. Raporturile dintre state,
dupã cum spunea ºi marele jurist ºi diplomat român Nicolae Titulescu,
sunt raporturi de coordonare, ºi nu de subordonare.1 Situaþia se explicã
prin existenþa, din punct de vedere juridic, a suveranitãþii statelor, potrivit
cãreia acestea nu se supun în raporturile dintre ele unei autoritãþi
superioare, ci participã la viaþa internaþionalã ca entitãþi juridice
independente ºi egale.2 Statele stabilesc, însã, în cadrul cooperãrii dintre
ele, principii, norme ºi structuri instituþionale în diferite domenii, ca
expresie a solidaritãþii ºi intereselor lor comune.
Dezvoltarea politicã, economicã ºi socialã a societãþii umane,
constituirea de state centralizate au pus încã în antichitate problema
existenþei unor reguli care sã guverneze relaþiile dintre state, sã
stabileascã bazele politice ºi juridice ale relaþiilor dintre ele ºi limitele
în care acestea pot acþiona în raporturile reciproce.
Asemenea reguli au apãrut de-a lungul istoriei în procesul de
coexistenþã dintre diferite state ºi s-au dezvoltat concomitent cu evoluþia
generalã a societãþii, care a determinat o tot mai mare complexitate a
relaþiilor dintre state, nevoia unor contacte tot mai frecvente între acestea,
probleme tot mai complicate de rezolvat.
Putem concluziona cã, spre deosebire de dreptul intern, care
reglementeazã relaþiile sociale în cadrul statelor, obiectul dreptului
internaþional îl formeazã relaþiile internaþionale, în cadrul cãrora relaþiile
dintre state reprezintã domeniul cel mai cuprinzãtor.
Inspirându-se în general din dreptul intern al statelor, unde diferitele
ramuri ale sale au ca obiect instituirea ori sancþionarea unui sistem de
raporturi corespunzãtoare nevoilor sociale la un moment dat, dreptul
internaþional public rãspunde nevoii de a reglementa relaþiile dintre state
pentru a satisface nevoile comune ale membrilor societãþii internaþionale.
Dar, cum orice sistem de drept reprezintã o reflectare a societãþii care i-a
dat naºtere, tot astfel ºi dreptul internaþional public constituie o reflectare în
plan juridic a raporturilor dintre state ºi alte subiecte de drept internaþional.
Relaþiile internaþionale nu formeazã, însã, în totalitatea lor, obiectul
de reglementare al dreptului internaþional public. Pot exista, astfel, relaþii
politice care sã nu fi dobândit un caracter juridic, negãsindu-ºi încã o
expresie în norme de drept internaþional elaborate prin acordul dintre
state, dupã cum statele pot sã participe la relaþii internaþionale cu caracter
juridic nu în calitate de purtãtoare ale puterii de stat, ci ca subiecte de
drept civil (în contracte, de exemplu, pe care sã le încheie cu persoane
fizice în deplinã egalitate, cu drepturi ºi obligaþii corelative).
Se poate face astfel o distincþie între:
-relaþiile internaþionale, care pot avea caracter politic, juridic,
economic, cultural, sportiv sau de altã naturã;
-relaþiile juridice internaþionale, în cadrul cãrora pãrþile dobândesc
obligaþii ºi drepturi reciproce, care pot fi de drept internaþional sau de
drept intern (de exemplu, un tratat economic cuprinde norme de drept
internaþional public, dar unele acorduri, aranjamente concrete sau
contracte se încheie pe baza unor reguli de drept intern);
-relaþiile de drept internaþional, în care statele apar ca purtãtoare ale
suveranitãþii.
În consecinþã, pentru a fi guvernate de normele dreptului internaþional public relaþiile dintre state trebuie sã fie, în ce priveºte conþinutul lor, relaþii în care statele sã fie purtãtoare ale suveranitãþii.
Alãturi de relaþiile dintre state, dreptul internaþional public mai are
drept obiect de reglementare ºi relaþiile care se creeazã între state ºi alte
subiecte de drept internaþional (organizaþiile internaþionale, de exemplu,
sau relaþiile dintre acestea din urmã).

Fundamentul juridic
al dreptului internaþional public
Fundamentul juridic al dreptului internaþional public îl constituie
acordul de voinþã al statelor suverane care compun la un moment dat
societatea internaþionalã.
În lipsa unor autoritãþi publice cu atribuþii legislative, administrative
sau judecãtoreºti suprastatale, prin intermediul cãrora sã se adopte norme
juridice ºi sã se impunã respectarea lor, forþa obligatorie a dreptului
internaþional se întemeiazã pe acordul de voinþã al statelor. Statele
membre ale societãþilor internaþionale, determinate de interesele lor
comune ºi de nevoia de a convieþui cu alte state în raporturi de
interdependenþã, acceptã cã unele norme ºi principii obligatorii sunt
absolut indispensabile pentru a le regla conduita ºi a evita pe aceastã
cale o stare de anarhie care le-ar prejudicia existenþa ºi interesele.
Statele suverane, în condiþii de deplinã egalitate în drepturi ºi pe
baza liberului lor consimþãmânt, în cadrul unui proces de coordonare,
de punere de acord a voinþei lor, creeazã norme juridice care duc la
formarea dreptului internaþional. Caracterul coordonator al voinþei
statelor stã la baza obligativitãþii dreptului internaþional, a aplicãrii ºi
respectãrii normelor sale.3
Normele juridice de drept internaþional, obligatorii pentru toate
statele, constituie astfel emanaþia propriei voinþe, liber exprimatã, a
acestora, astfel cum ea rezultã din convenþii sau cutume general acceptate
ca exprimând reguli ºi principii de drept.
În practicã, statele nu trebuie ºi adesea nici nu pot sã-ºi exprime
consimþãmântul expres pentru fiecare regulã de drept internaþional, natura consensualã a dreptului internaþional având în vedere ºi
consimþãmântul statelor membre ale societãþii internaþionale la un
moment dat asupra ansamblului de reguli care formeazã dreptul
internaþional al acestei perioade (de exemplu, situaþia noilor state care
apar în societatea internaþionalã).4 În acest caz, însã, statele individuale
pot formula, în anumite limite, rezerve la unele norme de drept
internaþional, care sunt în mod evident inaceptabile pentru ele, dacã
acestea nu fac parte din ceea ce se numeºte jus cogens, norme imperative
de la a cãror acceptare ºi aplicare nu se poate deroga.
În dreptul internaþional clasic acordul de voinþã al statelor se manifesta
cu precãdere în domeniul interzicerii unui anumit comportament în relaþiile
cu celelalte state, fapt explicabil prin numãrul redus al domeniilor de
contact ºi al intereselor comune. Drepturile statelor cunoscând puþine
limitãri, relaþiile dintre ele erau bazate aproape exclusiv pe forþa economicã
ºi militarã cu ajutorul cãreia se impuneau unele faþã de altele.
Perioada istoricã contemporanã se bazeazã, însã, tot mai mult pe reguli
convenite de întreaga comunitate internaþionalã, domenii tot mai
importante ale vieþii sociale intrã în sfera reglementãrilor interne fãcând
obiectul convenirii unor reguli care aparþin dreptului internaþional. Relaþiile
dintre state nu mai sunt, astfel, expresia dreptului discreþionar al fiecãrui
stat, fiind tot mai mult acceptatã ideea cã raporturile dintre state se bazeazã
pe regulile de drept internaþional puse de acord între acestea.

Dreptul internaþional ºi morala

Între dreptul internaþional ºi morala internaþionalã existã raporturi
similare cu cele dintre drept ºi moralã în general. Normele de drept
internaþional stabilesc drepturi ºi obligaþii susceptibile a fi aplicate prin
mãsuri obligatorii. Regulile moralei internaþionale prescriu un anumit
comportament fãrã a da naºtere la drepturi ºi obligaþii juridice. Ele fac
apel la conºtiinþa moralã ºi nu pot fi impuse prin forþa de constrângere a
unei autoritãþi exterioare individului sau colectivitãþii.
Reflectând ceea ce este comun în conºtiinþa popoarelor, morala
internaþionalã exprimã atât valori umane comune, cât ºi reguli de
comportare între naþiuni independente ºi suverane destinate sã promoveze
respectul reciproc ºi înþelegerea între popoare, interesul întregii omeniri.
Între moralã ºi dreptul internaþional existã legãturi de
interdependenþã, de influenþare reciprocã. O sumã de reguli de drept
sunt în acelaºi timp ºi reguli de moralã, o mare parte dintre principiile ºi
nor-mele dreptului internaþional avându-ºi originea în normele morale,
unele tratate internaþionale fãcând trimitere în cuprinsul lor la exigenþele
omeniei, la principiile umanitare sau la regulile aplicabile în cadrul
societãþilor civilizate, care au în mare parte un caracter moral.
Întregul drept internaþional are, de altfel, un caracter moral,
moralitatea internaþionalã având astãzi un rol important în procesul
relaþiilor internaþionale, ca ºi în aplicarea în cazuri concrete a normelor

dreptului internaþional, încãlcarea regulilor moralei exercitând o acþiune
negativã asupra dreptului internaþional.
În regulile moralei poate fi încadratã ºi curtuazia internaþionalã, care
cuprinde o sumã de reguli izvorâte din necesitãþile practice sau care
semnificã bunãvoinþã ºi respect reciproc, ori prin care se doreºte sã se
transmitã anumite bune intenþii, simpatie, solidaritate. Aplicarea regulilor
de curtuazie rãmâne la libera apreciere a statelor, nedecurgând din
îndeplinirea unei obligaþii juridice. Încãlcarea acestor reguli, deºi nu se
sancþioneazã prin mijloace juridice, poate constitui însã un act grav în
relaþiile internaþionale, influenþând în mod defavorabil raporturile
stabilite. O mare parte din regulile de curtuazie au fost astãzi încorporate
în dreptul internaþional, cu deosebire în dreptul diplomatic (privilegiile
ºi imunitãþile diplomatice ºi consulare, ceremonialul de stat etc.).

Dreptul internaþional ºi
politica externã a statelor
Între dreptul internaþional ºi politica externã a statelor existã un raport
de intercondiþionare complexã.
Dreptul internaþional acþioneazã ca un factor de influenþare ºi
orientare a politicii externe a statelor în direcþia realizãrii unor obiective
ºi valori stabilite în comun de acestea prin principiile ºi normele de
drept internaþional.
Dreptul internaþional constituie, însã, totodatã, ºi un instrument de
lucru al politicii externe a statelor în realizarea funcþiilor proprii ale
acesteia. El trebuie sã fie utilizat ºi sã se reflecte în fiecare tratat pe care
statele îl încheie, în poziþiile pe care reprezentanþii statelor le iau faþã de
diferite probleme ale vieþii internaþionale, în punctele de vedere formulate
în cadrul dezbaterilor ce au loc în organizaþiile ºi forurile internaþionale,
la congresele ºi conferinþele diplomatice, precum ºi în orice alt act de
politicã externã.
Politica externã trebuie sã fie formulatã ºi realizatã în deplinã
concordanþã cu principiile ºi normele dreptului internaþional, care
exercitã un rol de limitare a acþiunii în plan extern a statelor, prin aceasta
politica externã încetând sã mai fie la discreþia guvernelor, care nu mai
pot face abstracþie de normele dreptului internaþional.
În orice obiective sau acþiuni întreprinse statele trebuie sã respecte
normele dreptului internaþional.

Dreptul internaþional constituie într-o importantã mãsurã proiecþia în
planul relaþiilor internaþionale a normelor de drept din legislaþia internã
a statelor, în special a celor mai elaborate ºi mai avansate dintr-un
domeniu sau altul, care îi împrumutã sub aspect conceptual ºi tehnic
juridic normele ºi principiile sale, constituind astfel unul din izvoarele
principale ale formãrii ºi dezvoltãrii acestuia.
Cu titlu de exemplu, unele noþiuni de drept material ºi procedural
din dreptul intern, cum ar fi infracþiunea, tentativa, reci-diva,
participaþiunea, cauzele care înlãturã caracterul penal al faptelor,
vinovãþia, rãspunderea, acþiunea penalã, garanþiile procesuale,
competenþa materialã, teritorialã ºi dupã calitatea persoanei a instanþelor
de judecatã, mijloacele de probã, asistenþa judiciarã, judecata ºi cãile de
atac, executarea hotãrârilor, extrãdarea etc. care constituie concepte ale
dreptului intern sunt preluate ºi opereazã ºi în convenþiile referitoare la
colaborarea în incriminarea ºi sancþionarea crimelor internaþionale,
precum ºi în statutele tribunalelor internaþionale penale.
În dreptul intern al statelor existã, de asemenea, ºi o serie de
reglementãri specifice privind relaþiile statelor respective cu alte state
sau cu organizaþii internaþionale care produc efecte în ordinea
internaþionalã. Asemenea reglementãri, adesea cu caracter constituþional,
se referã la stabilirea competenþei organelor statului cu atribuþii în
domeniul politicii externe, probleme privind cetãþenia, statutul juridic al
strãinilor, procedurile de încheiere ºi ratificare sau aderare la tratate etc.
Problema raporturilor dintre dreptul internaþional public ºi dreptul
intern se pune, însã, ºi în sens invers, dreptul internaþional exercitând o
influenþã substanþialã în sensul unificãrii unor concepte ºi reglementãri
de drept intern. Pornindu-se de la ideea cã dreptul internaþional exprimã
interesele superioare comune ale societãþii internaþionale, statelor le
revine obligaþia de a-ºi adapta propria legislaþie la exigenþele ºi la regulile
de drept internaþional, existând astfel elemente ale unui proces de
internaþionalizare a dreptului intern.
Unele tratate internaþionale cuprind prevederi exprese în temeiul
cãrora statele pãrþi sunt obligate sã ia anumite mãsuri în planul legislaþiei
lor interne pentru aducerea la îndeplinire a obligaþiilor asumate prin
aceste tratate. Asemenea domenii sunt foarte variate: drepturile omului,
transporturile internaþionale pe uscat, pe mare ºi fluviale, traficul aerian,
combaterea poluãrii, terorismul ºi alte infracþiuni internaþionale, dreptul
internaþional umanitar aplicabil în perioada de conflict armat etc.
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În cadrul dreptului internaþional,
statele au obligaþia

sã se supunã legii acceptate de
ele în virtutea propriei lor
suveranitãþi
Nicolae Titulescu

În acelaºi timp, însã, prin politica lor externã statele tind sã modifice
ori sã completeze normele de drept internaþional atunci când acestea
sunt desuete ori insuficiente pentru soluþionarea problemelor puse de
viaþa internaþionalã ori nu mai corespund preocupãrilor sau intereselor
lor.5
În cadrul politicii lor externe, statele mai puternice tind ca în procesul
de elaborare ºi de aplicare a unor norme de drept internaþional sã orienteze
acest proces în direcþia convenabilã lor, sã încerce sã influenþeze ºi
celelalte state în sensul dorit de ele. Concomitent, însã, existenþa unor
valori comune întregii societãþi internaþionale impune promovarea
acestora prin intermediul dreptului internaþional, a cãrui respectare se
impune tuturor statelor. Un principiu sau o normã de drept, odatã
adoptate, câºtigã treptat o existenþã proprie, care din punct de vedere
politic este greu de ignorat chiar de cãtre statele ale cãror interese pot fi
lezate ca urmare a aplicãrii acestora ºi care este asiguratã prin participarea
ºi atitudinea tuturor statelor interesate în aplicarea lor ºi, în general, în
promovarea principiilor ºi normelor de drept internaþional care iau în
considerare interesele pe termen lung ale întregii comunitãþi
internaþionale.

Dreptul internaþional public ºi dreptul
internaþional privat
Nu toate raporturile juridice cu caracter de extraneitate sunt raporturi
de drept internaþional public.
Elementul de extraneitate într-un raport juridic poate rezulta, uneori,
din faptul cã una din pãrþile aflate în raportul respectiv, obiectul sau
efectele acestui raport sunt plasate în state diferite, fãrã ca prin aceasta
raportul în cauzã sã dobândeascã un caracter de drept internaþional public.
Asemenea raporturi sunt reglementate de dreptul internaþional privat.
Raporturile de drept internaþional privat sunt raporturi civile,
comerciale, de muncã, de procedurã civilã ºi alte raporturi de drept privat
cu un element strãin.6
Dreptul internaþional privat reprezintã un ansamblu de norme juridice
interne ale statelor prin care se reglementeazã raporturile dintre
persoanele fizice sau juridice conþinând elemente de extraneitate.
Existenþa unui element de extraneitate poate determina ca în desfãºurarea
respectivelor raporturi sã aparã conflicte de reglementare între legislaþia
internã a diferitelor state, a cãror soluþionare se face în baza unor norme
de drept internaþional privat care indicã legea internã aplicabilã la cazul
concret, în raport de caracterul elementului de extraneitate.
Normele de drept internaþional privat sunt cuprinse în dreptul intern
al fiecãrui stat, configuraþia lor depinzând însã atât de unele principii
relativ uniforme existente în legislaþia majoritãþii statelor lumii, cât ºi
de specificul legislaþiei statului respectiv.

Dreptul internaþional ºi dreptul intern
1. Influenþe ºi întrepãtrunderi
Dreptul internaþional public ºi dreptul intern al statelor sunt douã
sisteme de norme ºi douã tipuri de drept distincte, cu obiect de
reglementare, izvoare ºi metode diferite. Deºi diferite, cele douã sisteme
se întrepãtrund, însã, prin intermediul statelor, care sunt creatoare atât
ale normelor de drept internaþional, cât ºi ale normelor de drept intern,
ºi care vegheazã la aplicarea lor atât în ordinea internaþionalã, cât ºi în
ordinea internã a statelor.
Prin acceptarea de cãtre stat, pe baza liberului acord de voinþã, a
normelor de drept internaþional, acestea devin obligatorii ºi urmeazã a
fi aplicate pe întregul sãu teritoriu ºi pentru toatã populaþia sa. Normele
dreptului internaþional dobândesc astfel valoare juridicã egalã cu aceea
a normelor de drept intern al statelor.

Câteva exemple în acest sens sunt edificatoare:
- admiterea în organizaþiile de colaborare pe plan european a unor
noi state este însoþitã de asumarea de cãtre acestea a obligaþiilor de a-ºi
pune de acord legislaþia internã cu reglementãrile comunitare din
domeniul drepturilor omului ºi din alte domenii;
- convenþiile referitoare la dreptul internaþional aplicabil în
conflictele armate cuprind obligaþia statelor semnatare de a-ºi încorpora
în dreptul intern reglementãri ºi sancþiuni, inclusiv penale, pentru
încãlcãrile prevederilor acestora;
- prin convenþiile de reprimare a unor infracþiuni internaþionale,
statele îºi asumã obligaþia de a pune de acord legislaþia lor internã cu
reglementãrile internaþionale respective (vezi convenþiile internaþionale
referitoare la piraterie, la genocid, la traficul de stupefiante etc.).

2. Problema prevalenþei
Întrepãtrunderile dintre cele douã sisteme de drept  internaþional ºi
intern  au ridicat în doctrina dreptului internaþional problema
raporturilor dintre ele, inclusiv dacã ºi care din aceste sisteme are,
eventual, prevalenþã asupra celuilalt.
Problema are ºi incidenþe practice, cel puþin sub douã aspecte:
- modalitãþile concrete în care se aplicã normele de drept internaþional în ordinea juridicã internã;
- soluþia ce se va da în cazul unui eventual conflict între normele
juridice interne ºi cele internaþionale.
Asupra acestor teorii s-au conturat douã poziþii: dualismul ºi
monismul.7
a) Doctrina dualistã, care îl are ca fondator pe Heinrich Triepel,
afirmã cã dreptul internaþional ºi dreptul intern sunt douã sisteme
distincte, rupte între ele, cu o existenþã paralelã, cu domenii diferite de
aplicare, având izvoare distincte ºi destinatari deosebiþi, care nu se
influenþeazã reciproc.
Potrivit acestei doctrine, normele de drept internaþional nu au valoare
pentru dreptul intern, dupã cum normele de drept intern nu au valoare
pentru dreptul internaþional, ele aplicându-se indiferent dacã sunt sau
nu în concordanþã unele cu altele.
Între cele douã ordini juridice separate nu pot exista decât trimiteri,
urmare cãrora prin încorporare ºi transformare norma îºi schimbã
valoarea, întrucât aparþine unei noi ordini juridice, destina-tarii, cãci se
adreseazã altor categorii de subiecte de drept, ºi, mai mult sau mai puþin,
conþinutul, datoritã necesitãþii de adaptare la cealaltã ordine juridicã.
b) Doctrina monistã susþine existenþa unei singure ordini juridice,
formatã din dreptul intern ºi dreptul internaþional, dreptul având astfel o
structurã unitarã, compusã din norme obligatorii, aflate într-o strictã
ierarhie, indiferent dacã acestea se adreseazã indivizilor, statelor sau altor
entitãþi asimilate acestora.
Adepþii acestei doctrine au opinii diferite, însã, atunci când se pune
problema care dintre cele douã sisteme trebuie sã prevaleze: cel intern
sau cel internaþional, unii susþinând primatul absolut al dreptului
internaþional iar alþii primatul dreptului intern, mergând pânã la negarea dreptului internaþional.
Primatul dreptului internaþional este susþinut îndeosebi de ºcoala
normativistã a lui Kelsen. Pornind de la concepþiile dreptului natural,
adepþii acestei ºcoli juridice susþin existenþa unei ordini universale,
superioarã ordinilor juridice interne, acestea din urmã bazându-se doar
pe o competenþã atribuitã statelor în cadrul ordinii universale. Normele de drept se ordoneazã astfel într-o ierarhie strictã, dreptul internaþional aflându-se în vârful piramidei.
Primatul dreptului intern este susþinut în general de ºcoala
funcþionalismului juridic, inspiratã din concepþiile filozofice ale lui
Hegel. Adepþii acestei ºcoli considerã dreptul internaþional ca o derivaþie
a dreptului intern, susþinând cã normele dreptului internaþional practic
nu existã, ele fiind doar o proiectare în planul relaþiilor internaþionale a

unor norme de drept intern care trebuie sã asigure interesul naþional,
raporturile dintre state fiind esenþialmente raporturi bazate pe forþã ºi
nu pe norme de drept.
Nici unul din aceste curente de gândire nu exprimã adevãratele
raporturi dintre dreptul intern ºi dreptul internaþional, exagerând sau
absolutizând unul din cele douã sisteme. În realitate, raportul dintre
dreptul intern ºi cel internaþional este un raport complex, de
intercondiþionare dialecticã, cu unele prevalenþe în anumite domenii sau
în anumite momente istorice ale unui sistem sau ale celuilalt.
Dreptul contemporan evidenþiazã, însã, creºterea rolului dreptu-lui
internaþional ca o expresie a multiplicãrii relaþiilor internaþionale ºi a
apariþiei în prim planul preocupãrilor umanitãþii a unor probleme globale
la a cãror soluþionare se impune un efort tot mai concertat al tuturor
statelor ºi popoarelor.

3. Deosebiri între dreptul internaþional ºi dreptul intern
Între dreptul internaþional ºi dreptul intern existã deosebiri
substanþiale. Dreptul internaþional, deºi strâns legat de dreptul intern
al statelor, prezintã faþã de acesta o serie de particularitãþi importante.
Deosebirile dintre dreptul internaþional public ºi dreptul intern al
statelor se manifestã în deosebi cu privire la: obiectul de reglementare,
modul de elaborare a normelor, subiectele de drept ºi sistemul de aplicare
ºi sancþionare a normelor juridice.
a) Obiectul de reglementare
Dreptul internaþional are drept obiect de reglementare relaþiile
internaþionale care apar în procesul coexistenþei, al conlucrãrii ºi
cooperãrii dintre state în vederea realizãrii unor scopuri comune.
Dreptul intern reglementeazã relaþiile sociale ce se stabilesc în
interiorul graniþelor unui stat între persoanele fizice, cetãþeni ai statului respectiv sau ai altor state, ºi persoanele juridice înregistrate în statul
respectiv, vizând asigurarea ordinii constituþionale, funcþiona-rea
organismelor ºi instituþiilor statului respectiv, garantarea drepturilor ºi
libertãþilor cetãþeneºti.
b) Modul de elaborare a normelor juridice
În dreptul intern edictarea normelor juridice, a legilor ºi a altor acte
normative se face de cãtre organisme ce dispun de autoritate de stat ºi de
atribuþii stricte în domeniul legislativ. În orice sistem constituþional puterea
legislativã se realizeazã în primul rând de cãtre parlament. Legile edictate
de acesta sunt obligatorii pe tot teritoriul statului ºi pentru toate subiectele
de drept cuprinse în ordinea juridicã, internã, a acelui stat. Normele de
drept intern apar astfel ca fiind emanaþia unei autoritãþi politice centrale ºi
ierarhic superioare destinatarilor lor.
Spre deosebire de dreptul intern, pentru elaborarea normelor de drept
internaþional public nu existã organe sau organisme superioare statelor care
sã aibã funcþii de legiferare. Normele de drept internaþional sunt create de
cãtre state, de regulã ca urmare a unui proces de negociere ce se duce în
cadrul multilateral al unor conferinþe internaþionale sau în cadru bilateral, ºi
tot ele sunt ºi destinatarele acestor norme.
Dreptul internaþional apare, de aceea, ca având un caracter de coordonare
între state suverane, iar dreptul intern este considerat un drept de subordonare,
în care statul se manifestã ca autoritate politicã supremã ce prescrie o anumitã
conduitã persoanelor ce-i sunt subordonate.
c) Subiectele de drept
În dreptul internaþional subiecte de drept sunt în primul rând statele
suverane ºi egale, dar ºi organizaþiile internaþionale ºi miºcãrile de
eliberare naþionalã recunoscute de state. Acestea sunt entitãþile care îºi
asumã drepturi ºi obligaþii în plan internaþional ºi care trebuie sã-ºi
regleze întreaga conduitã în raport cu normele edictate sau acceptate de
ele însele.
În dreptul intern subiectele raportului juridic, deci entitãþile cãrora
le sunt adresate normele juridice, sunt persoanele fizice ºi persoanele
juridice.
d) Sistemul de aplicare ºi de sancþionare a normelor juridice
În ordinea juridicã internaþionalã nu existã, în general, autoritãþi ale
administraþiei publice (guvern, ministere, poliþie, armatã etc.) care sã
aplice normele de drept ºi sã urmãreascã executarea lor, aºa cum existã
în cadrul statelor. De regulã, aplicarea normelor de drept internaþional
se face de cãtre organele specializate ale statelor, statele fiind obligate
de dreptul internaþional, cu caracter de principiu, sã respecte tratatele
internaþionale ºi celelalte norme ale relaþiilor internaþionale (pacta sunt
servanda).
În anumite domenii, însã, prin unele tratate pot fi atribuite organelor
unor organizaþii internaþionale sau altor structuri special constituite unele
competenþe de urmãrire a aplicãrii respectivelor tratate, dar oricare dintre
aceste organe sau structuri, prin funcþiunile ºi modul lor de alcãtuire, nu
pot fi asimilate organelor interne ale statelor, ele nedispunând de
autoritatea administrativã a acestora.
În dreptul internaþional nu existã, de asemenea, un sistem structurat
de instanþe judecãtoreºti (autoritatea sau puterea judecãtoreascã) cu
competenþã generalã ºi obligatorie care sã aplice sancþiuni atunci când
normele juridice sunt încãlcate. În general, organismele jurisdicþionale
internaþionale au o competenþã redusã la anumite categorii de procese
sau de încãlcãri ale dreptului internaþional, iar competenþa acestora este
de regulã facultativã, procedura în faþa lor derulându-se numai cu acordul
expres al fiecãruia din statele implicate.
Deºi sistemele de asigurare a aplicãrii dreptului internaþional nu sunt
tot atât de bine structurate ºi ierarhizate ca în dreptul intern, nu se poate
afirma cã normele dreptului internaþional nu se aplicã sau cã nu au ºi un
caracter sancþionator.
Realizarea în planul relaþiilor internaþionale a prevederilor tratatelor ºi
a celorlalte norme ale relaþiilor juridice dintre state se asigurã în primul rând
prin garanþia statelor înseºi care le-au edictat sau care le-au acceptat ºi care
s-au angajat sã le respecte ºi sã le punã în aplicare.
Cât priveºte faptul cã o mare parte a normelor de drept internaþional
nu prevãd ºi sancþiuni, aceasta nu este specific numai normelor dreptului
internaþional, ci ºi unor ramuri de drept intern, cum ar fi dreptul
constituþional, sancþiunea nefiind un element esenþial pentru existenþa
ºi aplicarea dreptului.
De altfel, dupã cum se va vedea, dreptul internaþional nu este lipsit
nici de sancþiuni, a cãror paletã este destul de diversificatã, de naturã
politicã, juridicã civilã sau penalã ori de naturã moralã, implicând, în
caz extrem, ºi folosirea forþei armate împotriva statelor care lezeazã
în mod grav principiile ºi normele de drept internaþional a cãror aplicare
este esenþialã pentru existenþa însãºi a statelor, pentru suveranitatea ºi
independenþa lor ori pentru pacea ºi securitatea internaþionalã.

Definiþia dreptului internaþional public
Elementele de bazã în configurarea dreptului internaþional public
þin, aºa cum s-a putut observa, de fundamentul juridic ºi natura acestuia,
de obiectul de reglementare ºi de subiectele juridice, de izvoarele sale,
ca ºi de caracteristicile pe care le prezintã alte instituþii politico-juridice
cu care se aflã în strânsã legãturã.
În raport de toate acestea, dreptul internaþional public poate fi
definit ca totalitatea normelor juridice create de state ºi de celelalte
subiecte de drept internaþional, pe baza acordului liber exprimat de
acestea prin tratate ºi alte izvoare de drept, în vederea reglementãrii
raporturilor dintre ele, norme a cãror aducere la îndeplinire este
asiguratã prin respectarea lor de bunã voie, iar în caz de necesitate
prin mãsuri de constrângere aplicate de cãtre state în mod individual
sau colectiv.
1
În Dinamica pãcii, celebru discurs þinut la 6 mai 1929 în Reichstagul
german. Vezi Nicolae Titulescu, Discursuri, Editura ªtiinþificã,
Bucureºti, 1967, p. 330.
2
Nicolae Titulescu afirma cã statele au, în cadrul dreptului
internaþional, obligaþia sã se supunã legii acceptate de ele în virtutea
propriei lor suveranitãþi. Vezi Nicolae Titulescu, La souveranité de létat
et lorganisation de la paix, în Dictionnaire diplomatique, editat de A.F.
Frangulis, vol. II, Paris, 1937, p. 834.
3
Paul Guggenheim, Traité de droit international public, Deuxième
édition revue et augmentée, Genève, Georg&Cie SA, Tome I, 1967, p. 45.
4
J.G. Starke, Introduction to International Law, London, 1989,
p. 25.
5
N. Ecobescu, V.Duculescu, Drept internaþional public, Bucureºti,
1993, p. 25.
6
Vezi Ion I. Filipescu, Drept internaþional privat, Editura Actami,
Bucureºti, 1999, p. 9-11.
7
Asupra acestei probleme vezi Charles Rousseau, Droit international
public, Tomes I-V, Sirey, Paris, 1970-1983, Tome I, 1970, p. 38-44.
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DUMINICÃ
1 februarie 2004

Televiziunea România de Mâine
post naþional, universitar ºi cultural

ora 19:00
Teleenciclopedia valorilor româneºti.
Ion Jalea; Pe Copou, la Sadoveanu;
Drumul spre luminã.

Film
la tvRM
Sâmbãtã, 31 ianuarie 2004, ora 21

BUNÃ SEARA, IRINA
Producþie a Casei de Film Unu, Studioul Cinematografic
Bucureºti, 1980.
Scenariu: Timotei Ursu. Regia: Tudor Mãrãscu. Din
distribuþie: Valeria Seciu, ªtefan Iordache, Emil Hossu,
Sebastian Papaiani.
Momentul de crizã survenit în viaþa unei familii de
marinar prilejuieºte regizorului Tudor Mãrãscu (debutant,
cu acest film, în lung metrajul artistic), o analizã subtilã,
nuanþatã ºi emoþionantã a resorturilor care ajutã un cuplu
sã se regãseascã, sã depãºeascã ceea ce pãrea inevitabil ºi
ireversibil. Un crâmpei de viaþã în care trei oameni îºi
definesc sau îºi redescoperã sentimentele; remarcabile
creaþii actoriceºti datorate Valeriei Seciu, lui ªtefan Iordache
ºi Emil Hossu.

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
26 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Cum sã începem o afacere? (1) (film documentar)
10:30 Norma de Vicenzo Bellini  spectacol de operã (partea I)
11:30 Film artistic românesc. Noiembrie  ultimul bal
13:30 Program muzical. Emisiune de Dumitru Cucu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film serial Maria Antoaneta, ep.1  Defãimãrile regatului
15:45 Pauzã  muzicã
16:00 Preluare Deutsche Welle. Jurnal european
16:30 Not yet but soon (limba englezã pentru începãtori).
Realizator: Doru Enache
17:00 Palatul Buckingam (film documentar)
17:30 Muzicã popularã. Cântã: Mioara Velicu, Polina Manoilã,
Dorica Raþiu, Niculina Geru, Felicia Stoian, Constantin
Pârvu, Daniel Arapalea. Realizator: Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Trecerea în proprietatea statului.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ora melomanului. Întâlnire cu muzica de operã.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Dincolo de arenã. Anul olimpic 2004. Emisiune în direct,
de Mugur Popovici
21:00 Academica: Culturã fãrã tranziþie. Salvaþi filmul documentar.
Realizator: Marina Roman Boiangiu
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 Program nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Program nocturn

MARÞI
27 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Cum sã începem o afacere? (2) (film documentar)
10:30 Norma de Vicenzo Bellini  spectacol de operã (partea a II-a)
12:10 Film artistic Vãrul Pons (Franþa)
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film documentar. 25 de ani de Premii Cesar (Franþa)
15:00 Patrimoniul cultural al umanitãþii .Cordoba
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte fãrã frontiere  informaþii
ºi evenimente culturale
16:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
17:00 Parcul olimpic naþional (film documentar)
17:30 Videoteca muzicii populare. Realizator: Dumitru Cucu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Dreptul de abitaþie.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Antilele franceze (film documentar)
20:00 Fairplay. Sportivi români în arena internaþionalã.
Talk-show pe probleme de actualitate ale sportului.
Realizator: Mugur Popovici
21:00 Academica: Învãþãmânt.
Realizatori: prof.univ.dr. Nicolae Radu ºi Ilie Ciurescu
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Program nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Program nocturn (r)

MIERCURI
28 ianuarie 2004

VINERI
30 ianuarie 2004

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Cum sã începem o afacere? (3) (film documentar)
10:30 Patrimoniul cultural al umanitãþii. Toledo
11:30 Film artistic românesc. Adela  prefaþã cu George Motoi
(în dialog cu Ion Bucheru)
13:00 Academica: Culturã fãrã tranziþie (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film serial Maria Antoaneta, ep.2  O reginã pentru Figaro
15:45 Pauzã  muzicã
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi 
magazin ºtiinþific
16:30 Lumea de mâine. Inventica. Invitaþi: Gh. Popa,
Gabriel Varga. Realizator: Alexandru Mironov
17:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Bunuri succesorale. Vânzarea lucrurilor
altuia. Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ani de liceu. Cu ºi despre elevii Liceului Tudor Vianu.
Realizatori: Alina Motoc ºi Mugur Popovici
20:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte. Duo voce-chitarã; Muzicã din
repertoriul tradiþional spaniol. 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 Program nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Program nocturn

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Cum sã începem o afacere? (5) (film documentar)
10:30 Economia pentru toþi. Noi orizonturi în etica de afaceri.
Emisiune de prof.univ.dr. Victor Axenciuc (r)
11:30 Film artistic românesc. Luchian
13:20 Muzicã popularã. Emisiune de Dumitru Cucu
13:50 Pauzã  promo
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film serial Maria Antoaneta, ep.3  Regele nu are decât
un singur om
15:40 Program muzical. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte fãrã frontiere 
magazin cultural
16:30 Forum IT. Muzica digitalã. Emisiune în direct
de Cãtãlin Grosu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Nina Predescu,
Maria Ghinea, Ghiorghiþa Nicolae, Cristina Udrea.
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 
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport.
Emisiune de Alina Motoc ºi Mugur Popovici
21:00 Academica. Universul cunoaºterii. Alimentaþia în mileniul III.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Cântecul ºi casa lui. Recital Mituþa ºi Dumitru Ridescu.
Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 Ultimii pãpuºari (film documentar)
23:50 24 de ore
00:20 Program nocturn

JOI
29 ianuarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Cum sã începem o afacere? (4) (film documentar)
10:30 Academica: România în lume.
Emisiune de Nicolae Mardari (r)
11:30 Film artistic Vicarul din Tours  Franþa
13:10 Brâncuºi  Coloana sau lecþia despre infinit
(film documentar)
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film documentar. Martine Carol ºi Brigitte Bardot
(Franþa)
15:00 Patrimoniul cultural al umanitãþii. Segovia
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi 
magazin ºtiinþific
16:30 Economia pentru toþi. Noi orizonturi în etica de afaceri.
Emisiune de prof.univ.dr. Victor Axenciuc
17:30 Întâlnire cu folclorul. Interpreþi de frunte: Maria Ciobanu,
Elisabeta Turcu, Viorica Flintaºu, Polina Manoilã, Petre
Sãbãdeanu, Mitriþa Creþu. Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Certificatul de moºtenitor.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar cinematografic. Misterele piramidelor (II)
(Franþa)
20:00 Panait Istrati (film documentar)
21:00 Academica Anul economic 2004.
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 Program nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Program nocturn

SÂMBÃTÃ
31 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. Cântã Maria Ciobanu.
Realizator: Theodora Popescu
11:00 ªcoala de sâmbãtã. Cum cãlãtorim?
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Cooperaþia în jud. Ilfov. Participã:
I. Budescu, director la Oficiul de Consultanþã Ilfov,
Gh. Rãdulescu, director general - jud. Ilfov.
Emisiune în direct, de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. Inventica. Invitaþi: Gh. Popa,
Gabriel Varga. Realizator: Alexandru Mironov (r)

Opinia

naþionalã

Telefoane:
410.39.11 ºi
410.39.13,
interioare:
116, 122, 105
Fax:
411.33.84

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:05
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30

Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
Societate ºi culturã. Etnologie, Teatrologie
Caleidoscop Emisiune de Ion Bucheru
Trãieºte-þi arta! Un secol de cinema.
Invitat: istoricul de film Bujor Râpeanu.
Emisiune de Marina Roman  Boiangiu
ªtiri tvRM
Preþ pentru sãnãtatea ta. La sfat cu medicul.
Emisiune de Gavrilã Inoan
Actualitãþi
O melodie pentru fiecare. Mozaic muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
Margareta Sterian: Lãsaþi cã ºtiu eu cum!
(film documentar)
Gala muzicii culte. Duo ºi trio chitarã.
Emisiune de Mihai Darie
Film artistic românesc. Bunã seara, Irina!  prefaþã
cu Tudor Mãrãscu (în dialog cu Ion Bucheru)
Café  concert. Emisiune de Dumitru Cucu
Autostar. Emisiune de Gavrilã Inoan
Sãptãmâna externã
Muzicã popularã. Cântã Valeria Peter Predescu
ºi Benone Sinulescu. Emisiune de Theodora Popescu
Program nocturn

DUMINICÃ
1 februarie 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 Medicul vã ascultã. Realizator: George Nicolau
12:00 Agricultura, încotro? Cooperaþia în jud. Ilfov. Participã:
I. Budescu, director la Oficiul de Consultanþã Ilfov,
Gh. Rãdulescu, director general - jud. Ilfov.
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. Ion Jalea;
Pe Copou, la Sadoveanu; Drumul spre luminã.
Realizator: Ion Bucheru
20:00 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Arsene Lupin, ep. 10  O femeie contra
Arsene Lupin (Franþa)
22:00 Melodii nemuritoare. Realizator: Dumitru Cucu
22:30 Forum IT. Muzica digitalã. Emisiune realizatã
de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Giuvaieruri ale muzicii populare. Soliºti: Saveta Bogdan,
Dorina Paraschiv  Nistor, Aniºoara Vlaicu,
Nicolae Mihai Gruia, Gheorghiþã Rotaru.
Realizator Theodora Popescu
00:30 Program nocturn
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Prof.univ.dr.
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15 ianuarie 1850 rãmâne ca una din
zilele cardinale ale istoriei naþionale. Nu
s-a dat nici o bãtãlie, nu s-au înfruntat
oºti, n-a curs sânge. Dar în aceastã zi
s-a nãscut cel ce avea sã devinã poetul
nepereche, cel care ridica, într-un
rãstimp incredibil de scurt, poezia
româneascã de la emoþionantele ei
începuturi pe culmile perfecþiunii.
Expresie a înnoirii prin continuitate 
ºi poemul Epigonii este caracteristic în
acest sens  Eminescu a dat poeziei ºi
publicisticii româneºti valori
nepieritoare la care generaþii succesive
s-au referit ºi se vor referi în ciuda
detractorilor care n-au lipsit nici ei.
Permanenþã a istoriei naþionale,
Eminescu se aflã în sufletele noastre

necontenit. Dar în ziua de 15 ianuarie
a fiecãrui an gândul nostru se
îndreaptã cãtre cel ce a fost, este ºi
va fi simbolul creativitãþii româneºti,
exemplul dãruirii fãrã margini în tot
ce a întreprins în viaþa lui care a stat
sub semnul nefericirii.
De aceea Fundaþia România de
Mâine ºi Universitatea Spiru Haret,
credincioase idealurilor pe care le
propagã necontenit, ºi anume punerea
în valoare a tradiþiei româneºti, a tot
ceea ce a însemnat un factor de
progres în istoria þãrii noastre, au fost
prezente în aceastã zi la omagierea
nemuritorului poet.
La statuia lui Eminescu, o
capodoperã a artei noastre plastice,

datoratã sculptorului Gh.D. Anghel,
aºezatã în faþa Ateneului Român, loc
magic al culturii româneºti, în care
de atâtea ori Enescu  pornit în lume
nu departe de locurile de unde s-a
nãscut Eminescu  a fost prezent cu
bagheta, cu vioara ºi necontenit cu
opera sa, reprezentanþii corpului
profesoral ºi ai studenþilor universitãþii noastre au depus o coroanã
de flori.
În scurtele cuvinte rostite,
profesorii Lucia Mureºan ºi Valeriu
Râpeanu au þinut sã sublinieze
perenitatea operei eminesciene,
exemplul nemuritoarei sale opere ºi
al vieþii sale. Studenþii Facultãþii de
Teatru a Universitãþii Spiru Haret au

recitat din opera eminescianã,
dovedind faptul cã tânãra generaþie,
care se pregãteºte sã urce treptele
interpretãrii artistice, aflã în opera lui
Mihail Eminescu valori expresive ºi
emoþionale care îi cãlãuzesc încã de
la începutul drumului lor artistic în
confruntarea cu marea artã.
Fundaþia România de Mâine ºi
Universitatea Spiru Haret au þinut 
prin acest moment simbolic,
moment care a unit generaþiile de
slujitori ai ºcolii cu cei ce abia au
pãºit în lumea universitãþii  sã
cinsteascã memoria celui mai mare
poet al românilor, far pentru noi
toþi cei de azi ca ºi pentru cei ce
vor veni dupã noi.

Profesorii noºtri ºi cãrþile lor
este þara ale cãrei elemente geografice
ºi aºezare geopoliticã, de-a lungul
istoriei, nu au fost ºi nu vor fi totdeauna
marcate de avantaje. De aceea, trebuie
sã îi cunoaºtem toate faþetele geografice
pentru a ne menþine unde suntem ºi a
prospera pe aceste locuri.

România este þara uneia dintre cele
mai vechi naþiuni europene, încãrcatã de
o mare ºi bogatã istorie ºi moºtenire
culturalã, situatã pe un pãmânt unitar,
foarte divers ºi armonios alcãtuit, în
Carpaþi, la Dunãre ºi Marea Neagrã;

Geografia României este extrem de
complexã. Aºa au edificat-o evoluþia
regionalã a ciclului alpin al scoarþei
terestre, climatele acestui teritoriu ºi,
mai recent, locuitorii sãi. Se reunesc,
ordonat ºi îmbinat, pe acest pãmânt, o
gamã extinsã de reliefuri, de la litoral
la etajul glaciar, de la câmpii, podiºuri
ºi dealuri la Carpaþii care au un specific
cu totul aparte, de la glacisuri ºi
pedimente la pediplene ºi peneplene,
de la relief de tip temperat ºi periglaciar
la cel deºertic, apoi multele alunecãri
de terenuri etc. Sau, de la peisaje de
stepã ºi silvostepã la pãdurile de stejar,
de fag ºi conifere, pânã la tundra alpinã
º.a.m.d.
Ne întrebãm dacã toate acestea, ºi
multe altele neenumerate, fac sau nu
parte din patrimoniul nostru natural,
economic, ºtiinþific ºi cultural ? Oare,

(Continuare din pag. 1)
Un mare merit al academicianului N. N.
Constantinescu a fost acela de a fi pus bazele
unei colaborãri active între AGER
(Asociaþia Generalã a Economiºtilor din
România) ºi AGIR (Asociaþia Generalã a
Inginerilor din România). Au avut loc
ºedinþe comune de dezbatere a unor
probleme de interes naþional, în urma cãrora
s-au înaintat apeluri comune cãtre
preºedintele þãrii, cãtre preºedinþii Senatului
ºi Camerei ºi cãtre preºe-dinþii partidelor
politice parlamentare. Dãm mai jos un mic
extras dintr-un asemenea apel, înaintat în
luna octombrie 1998, în care se recunoaºte
uºor stilul academicianului N. N.
Constantinescu:
A generaliza terapia de ºoc de la o
perioadã la alta, ca ºi teoria cã «pentru a
ne fi bine, la început trebuie sã ne fie rãu»,
reprezintã erori fundamentale de politicã
economicã, cu efecte extrem de negative
pe termen lung. Dacã este sã învãþãm de
la occidentali, atunci sã învãþãm lipsa de
dogmatism, pragmatismul ºi lupta pentru
interesele naþionale proprii.
Din pãcate, acest apel, ca ºi altele n-au
avut ecoul aºteptat. Foarte puþini au
rãspuns cã au primit apelul ºi cã-l vor
studia. Cei mai mulþi n-au îndeplinit nici
aceastã formã minimã de politeþe.
Apelurile n-au avut nici o urmare.
Pentru merite deosebite, Asociaþia
Generalã a Inginerilor din România
(AGIR) l-a ales pe academicianul N.
N. Constantinescu membru de onoare
al Asociaþiei.

Stãteam ore întregi împreunã,
ascultându-l pe academicianul N. N.
Constantinescu depãnându-ºi amintirile.
Vorbea despre marii profesori pe care i-a
avut la Academia de Studii Economice,
despre Nicolae IORGA, Virgil
MADGEARU ªI Victor SLÃVESCU.
Nicolae Iorga era foarte punctual, dar o
datã a întârziat mai mult de o orã. Studenþii
l-au aºteptat. A venit ºi s-a scuzat pentru
întârziere, dar fusese invitat la un dejun
oficial, la Palatul Regal, unde a ajuns de
asemenea târziu. I s-a reproºat acest lucru
ºi Nicolae Iorga a replicat: Istoria întârzie
câteodatã, dar întotdeauna spune
adevãrul. Apoi s-a aºezat la masã ºi a
cerut lista cu meniul. Era o masã datã în
onoarea unei delegaþii germane cu care se
semnase un acord. Întrebat de ce are nevoie
de lista cu meniul, a rãspuns: Doresc sã
ºtiu dacã printre felurile de mâncare se
aflã ºi România.
Altã datã, academicianul N. N.
Constantinescu mi-a istorisit cum a fost
luat prizonier, dupã semnarea armistiþiului
cu vecinii noºtri de la rãsãrit. Era, în
octombrie 1944, cu unitatea militarã din
care fãcea parte, undeva, în Moldova.
Urmau sã treacã munþii în Transilvania ºi
sã lupte alãturi de trupele sovietice
împotriva germanilor. Li s-a spus însã cã
li se vor da arme mai bune, în locul celor
pe care le aveau ºi pe care au fost obligaþi
sã le predea. Dupã ce au predat armele, sau trezit prizonieri de rãzboi, duºi la
Mãnãstirea Galata de lângã Iaºi, închiºi în
hrubele mânãstirii. Au cerut sã fie anunþat
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diversitatea costumelor populare, a
obiceiurilor ºi a enorm de bogatului
nostru folclor nu are ca bazã tocmai
legãtura dintre popor ºi pãmânt, mereu
aceeaºi, dar ºi mereu altfel pentru
fiecare colþiºor al mediilor noastre
geografice atât de variate ? ªi atunci,
de ce oare, tocmai aceastã bazã, care
ne-a þinut tot mai unitari, nu se învaþã
temeinic în ºcoalã, analitic ºi sintetic,
oferindu-i-se numai o singurã
orã, sãptãmânal, în învãþãmântul
preuniversitar ?
Încercãm sã redãm, în aceastã
lucrare, problematica generalã a
geografiei fizice a României, specificul
acesteia ºi aspectele fundamentale
stabilite de naturã ºi de cãtre om.
Spiritul general al cursului este cel
geografic, a cãrui sarcinã de bazã, între
celelalte ºtiinþe, este aceea de a
cunoaºte bine casa omenirii  Terra ºi
casa fiecãrei naþiuni  Þara. Am
adoptat ºi un stil didactic, cu diferite
sublinieri în text, cu întrebãri ºi
probleme de autoevaluare pentru
studenþi, cu teste grilã pentru examen.

Prof. univ. dr. doc. Grigore POSEA

ARGUMENT
Perioada care urmeazã Revoluþiei din 18481849, pânã la 1878, încorporând momente ºi
aspecte esenþiale în procesul constituirii României
moderne  Unirea Principatelor, reformele
modernizatoare ale Domnitorului Al. I. Cuza,
elaborarea Constituþiei din 1866 ºi instaurarea regimului monarhiei constituþionale,

N.N. Constantinescu

N.N Constantinescu a participat la înfiinþarea ºi a condus cu strãlucitã competenþã
Institutul de Studii pentru Dezvoltarea Economico-Socialã a României din cadrul
Fundaþiei România de Mâine.
În imagine: eminentul om de ºtiinþã participând la una din sesiunile institutului.
regele Mihai ºi sã fie rugat sã intervinã
pentru eliberarea lor, dar fãrã nici un
succes. De la mânãstire au fost îmbarcaþi
într-un vagon de marfã ºi duºi în URSS, în
lagãrele de prizonieri. S-a întors dupã
aproape 5 ani.
Îmi amintesc cã am fost o datã
împreunã la Iaºi, cu prilejul unei sesiuni

de comunicãri ºtiinþifice Zilele academice
ieºene. Am fãcut o excursie la mânãstirile
din judeþul Iaºului. Când am ajuns la
Mânãstirea Galata ºi academicianul N. N.
Constantinescu a revãzut hrubele unde
fusese închis, ca prizonier, a rãmas
câteva clipe nemiºcat ºi din ochi i s-au
prelins douã lacrimi care alunecau încet,

în sfârºit, Rãzboiul de Independenþã din 18771878  se constituie, fãrã îndoialã, într-una
dintre cele mai importante etape în istoria
naþionalã a românilor.
Cum era firesc, ea a fãcut obiectul unor
numeroase preocupãri, în istoriografia românã
ºi strãinã, dar memoria acestor importante
înfãptuiri istorice, pe care ea le cuprinde, se
cere mereu împrospãtatã.
Volumul de faþã vine în completarea primei
pãrþi, elaboratã de noi, având ca obiect
perioada 1774-1848, apãrutã în anul 2001 în
Editura Fundaþiei România de Mâine (Istoria
modernã a românilor, I. 1774-1848).
Þinând seama de destinaþia didacticã a
lucrãrii, am avut în vedere elaborarea unui
aparat critic simplificat, fãcând trimiteri numai
în cazul citatelor sau al referinþelor speciale la
anumiþi autori sau anumite izvoare. ...
Cât priveºte interesul major al
problematicii acestui volum, vizând edificarea
statului român modern ºi realizarea
independenþei sale, apreciem cã el este actual
ºi trebuie sã rãmânã mereu actual, câtã vreme,
într-o Europã unitã, spre care aspirãm  aºa
cum s-a spus adesea în ultima vreme  este
normal sã rãmânem noi înºine, cu trecutul
nostru istoric, cu nãzuinþele înaintaºilor noºtri,
cu propria noastrã memorie istoricã.

Autorul

încet, pe obraz. Ele exprimau desigur
emoþia ºi regretul pentru cei cinci ani de
tinereþe, irosiþi stupid în lagãrele de
prizonieri din URSS, amenajate în curþile
unor vechi mânãstiri pãrãsite ºi pângãrite.
În ziua de 17 septembrie 1998, am
participat împreunã la o ºedinþã a
Prezidiului Academiei Române care a avut
loc la Casa Oamenilor de ªtiinþã (COª).
S-a prezentat o analizã a activitãþii de
cercetare ºtiinþificã din institutele
Academiei Române, întocmitã dupã un
anumit tipic, în care principalii indicatori
erau numãrul de articole ºi de cãrþi (nu
valoarea lor), numãrul de citate ... etc., fãrã
referire la conþinut, la specificul disciplinei
analizate, într-un cuvânt, o analizã pe care
o putea face foarte bine un calculator, nu
un specialist din domeniul respectiv.
Bineînþeles cã ºtiinþele economice au fost
defavorizate, îndeosebi din cauza puþinelor
publicaþii în strãinãtate. Academicianul N.
N. Constantinescu a protestat vehement,
scoþând în evidenþã valoarea activitãþii de
cercetare în ºtiinþele economice, care se
concretizeazã ºi prin multe memorii
înaintate guvernului ºi forurilor
competente din þarã, cu concluzii bine
motivate ºtiinþific, în vederea soluþionãrii
dificilelor probleme pe care le pune
perioada de tranziþie.
Dupã ce s-a ridicat ºedinþa ºi ceilalþi
membri ai Prezidiului au plecat, am mai
rãmas împreunã cu dânsul mai bine de o
jumãtate de orã, discutând aceeaºi
problemã. Vãzându-l îngrijorat, m-am
oferit sã-l conduc acasã, în apropiere de

COª, dar dânsul dorea sã meargã la sediul
AGER, undeva pe Calea Griviþei. Deºi
eram obosit ºi era o zi foarte cãlduroasã,
m-am oferit sã-l conduc pânã acolo, dar a
refuzat. Am insistat, dar domnia sa mi-a
strâns mâna atât de tare, insistând sã mã
duc acasã, încât am renunþat sã-l însoþesc.
L-am privit cum se îndepãrta tot mai mult,
pierzându-se la un moment dat în masa de
pietoni ce forfoteau pe trotuar.
L-am vãzut la Spitalul Elias în ziua de
27 martie 2000, ziua în care împlinea 80
de ani. Veniserã toþi membrii Prezidiului
Academiei Române sã-l felicite. În acea
zi apãruse volumul coordonat de dânsul
Istoria economicã a României vol.II,
1939-1989, ºi N. N. Constantinescu
Scrieri alese, vol.1.
A dat mâna cu toþi cei care veniserãm.
Cu fiecare dintre noi a schimbat câteva
cuvinte, dovedind o luciditate perfectã,
apoi a rãsfoit volumele proaspãt apãrute,
aproape paginã cu paginã. Pe faþa lui se
citea satisfacþia cã nu a fost uitat, dar ºi
regretul cã este bolnav.
Am admirat atunci rezistenþa sa
psihicã, aº spune supraomeneascã, ce
domina suferinþa fizicã ºi, în acelaºi timp,
luciditatea ce l-a caracterizat pânã în
ultimele clipe ale vieþii.
Din pãcate, câteva luni mai târziu, la
14 decembrie 2000, inima sa a încetat sã
mai batã, dar imaginea sa luminoasã,
exemplul sãu de viaþã, de dãruire pânã la
sacrificiu, de patriotism cald, va rãmâne
de-a pururi în mintea ºi în inima mea ºi a
tuturor celor care l-au cunoscut ºi iubit.

