Numãrul 384

Opinia
3

2 februarie 2004

8 pagini 4.000 lei

naþionalã

Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

Un obiectiv strategic

Economia de piaþã funcþionalã
Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN
Membru al Academiei Române

Acordarea statutului (calificativului) de
economie de piaþã funcþionalã pentru þara
noastrã, în cadrul cerinþelor de integrare
în Uniunea Europeanã, reprezintã un
obiectiv faþã de care fiecare dintre noi, dar
mai ales factori de decizie ar trebui sã
manifeste preocupãri atât în plan
conceptual teoretic, cât mai ales pragmatic.
Vom încerca, în continuare, sã
prezentãm câteva opinii privind unele
aspecte ale noþiunii de economie de piaþã
funcþionalã. Dupã cum se ºtie, deºi nu este
abordatã în manualele de economie
politicã într-o concepþie sistemicã ºi
unitarã, aceastã noþiune suscitã consacrare
de criterii, atunci când este vorba de a fi
admis într-un club economic integraþionist
de elitã sau de îmbunãtãþirea ratingului de
þarã ºi nu numai.
Dupã cum rezultã din însãºi sintagma
sa categorialã, noþiunea presupune douã
atribute reale pentru o economie apreciatã
ca fiind performantã, ºi anume de piaþã
ºi funcþionalã.

Economie de piaþã
Criteriile dupã care o economie este
consideratã ca fiind de piaþã sunt dintre
cele mai variate, comportând un grad mai
mare sau mai mic de suprapunere ºi/sau

convergenþã (în cazul unei abordãri
procesual dinamice).
Dintre aceste criterii menþionãm, în
primul rând, raportul dintre sectoarele
privat, mixt ºi de stat, exprimat în termeni
absoluþi ºi relativi. În condiþiile în care
ponderea sectorului privat în economie
(determinat pe baza unor indicatori privind
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populaþia ocupatã, valoarea adãugatã,
activele corporale ºi/sau necorporale etc.)
devine predominantã, la nivel macroeconomic, se poate considera cã s-au creat
premisele pentru consolidarea unei
economii de piaþã, ºtiut fiind cã iniþiativa
particularã liberã, sub multiplele sale forme
de manifestare conduce la concurenþã,
îndeosebi la eficienþã ºi regleazã, în anumite
limite, echilibrul dintre cerere ºi ofertã.
Dupã tipul de proprietate, þãrile
membre ale UE cunosc o cazuisticã diversã

Pentru al treilea an consecutiv,
Universitatea Spiru Haret
acordã burse tuturor studenþilor
cu media generalã între 9 ºi 10
Fundaþia România de Mâine a dobândit un binemeritat prestigiu prin
propensiunea ei pentru valoare, pentru calitate, pentru stimularea
competenþei tinerei generaþii, în interes naþional. Astfel se explicã faptul cã
Universitatea Spiru Haret, care-ºi desfãºoarã activitatea în cadrul Fundaþiei
România de Mâine, este instituþia de învãþãmânt superior particular cu cea
mai largã deschidere ºi receptivitate faþã de tineretul studios. Cultivarea
valorilor tinere, din toate mediile sociale, gãseºte aici un climat întru totul
favorabil inclusiv prin faptul cã Universitatea Spiru Haret este nu numai
cea mai mare instituþie particularã de învãþãmânt superior din România, ci
ºi singura, din întreaga þarã, care acordã burse studenþilor într-un numãr
nelimitat de alt criteriu în afarã celui al pregãtirii de calitate. Practic, toþi
studenþii care în anul universitar precedent au obþinut media minimã 9 (nouã)
primesc burse. Emulaþia universitarã, spiritul de competiþie, autoexigenþa
beneficiazã aici de stimuli noi ºi dobândesc calitatea unor factori esenþiali
pentru pregãtirea viitorilor specialiºti în cultul muncii, al creaþiei, al rigorii
ºi rectitudinii morale, în spiritul iubirii de þarã.
Pentru al treilea an consecutiv, în etapa actualã are loc desemnarea
bursierilor Universitãþii Spiru Haret pentru anul 2003-2004. Bursele de
calitate sau de merit, cum le numesc studenþii, sunt de douã feluri: bursele
categoria A sunt atribuite studenþilor cu media generalã de la 9,50 în sus;
bursele categoria B sunt atribuite studenþilor cu media generalã între 9 ºi
9,50. Cu prilejul acestor nominalizãri, efectuate într-un cadru festiv,
laureaþii primesc diplome de merit ºi felicitãrile celor de faþã, între care
personalitãþi din conducerea Fundaþiei România de Mâine, prorectori ai
Universitãþii Spiru Haret, decani, prodecani, ºefi de catedrã ºi numeroºi
studenþi aspiranþi la asemenea burse de merit. Iniþiativa Fundaþiei România
de Mâine de a acorda burse tuturor studenþilor care se disting la învãþãturã
este unanim elogiatã ºi apreciatã drept stimulent esenþial al pregãtirii de
calitate în Universitatea Spiru Haret.
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care, în linii generale, cuprinde douã
categorii de þãri:
a) Franþa, Italia, Spania, Portugalia,
Austria ºi altele, în care sectorul de stat
deþine o pondere mai mare (8  20%);
b) Anglia, Germania, Olanda, Belgia
etc. acest sector are o greutate specificã
mai scãzutã (5  8%).
De remarcat cã, în cele douã categorii
de þãri cu economie de piaþã, oricum
ponderea sectorului privat este predominantã. Stabilirea raportului privat-public
într-o economie de piaþã reprezintã o
problemã de specific naþional al fiecãrei þãri
legat de particularitãþile trecute ºi prezente
ale evoluþiei sale economice, sociale,
tehnologice, ambientale etc. Mãrimea
raportului este variabilã în timp, sectorial
ºi subsectorial, admiþând situaþii, la nivel
de subramuri ºi tipuri de activitate, în care
ponderea proprietãþii private sau de stat sã
fie de sutã la sutã, încã de la început.
Un alt complex de criterii pe care se
bazeazã economia de piaþã se referã la
caracteristicile înseºi ale noþiunii de piaþã,
îndeosebi la cele calitativ structurale, gravitând
în jurul preceptelor de concurenþã ºi al
cadrului juridic instituþional menite sã o
reglementeze, prin stabilirea de reguli ale
jocului, cât mai clare cu putinþã, cãrora
operatorii de piaþã trebuie sã li se supunã. Din
acest punct de vedere, distingem o serie de
particularitãþi ale concurenþei, în perimetrul
economiei reale ºi nominale, pentru piaþa
capitalului, a muncii, a ºtiinþei, a fluxurilor
financiare, a bunurilor ºi serviciilor produse
ºi schimbate la intern ºi extern etc.
Simpla existenþã a caracteristicilor de piaþã
într-o economie reprezintã o condiþie necesarã,
dar nu ºi suficientã pentru funcþionarea
performantã a mecanismelor acesteia.
În cazul concret al economiei României,
dezvoltarea sectorului privat prin transferul
de proprietate de la stat în sectorul particular
(privatizare) sau crearea de noi societãþi
comerciale private a reprezentat o schimbare
strategicã de anvergurã, promovatã de
programele de reformã, care au generat totuºi,
pe lângã premise favorabile dezvoltãrii
economiei de piaþã, ºi o serie de dificultãþi
cauzate de chiar costurile economice ºi sociale
ale restructurãrii sistemului de proprietate.
Experienþa tranziþiei în România a
arãtat cã economia de piaþã presupune
pluralismul complementar al unor forme
multiple de proprietate, orice contrapunere
sau desconsiderare a uneia sau alteia din
aceste forme având efecte contraproductive (vezi cazul proprietãþii de tip
cooperatist sau asociativ).
(Continuare în pag. 2)
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efectuat de
Institutul de Sociologie ºi Opinie Publicã
al Fundaþiei România de Mâine
5  9 ianuarie 2004
Institutul de Sociologie ºi Opinie Publicã (ISOP), din cadrul
Fundaþiei România de Mâine, a realizat, în perioada 5  9 ianuarie
2004, un sondaj de opinie.
La efectuarea sondajului au participat cercetãtori ºtiinþifici, cadre
didactice ºi studenþi de la Facultatea de Sociologie-Psihologie.
Cercetarea s-a realizat pe un eºantion de 1515 subiecþi, marja
de eroare fiind de ± 3%.
Prezentãm, în acest numãr al revistei, rezultatele obþinute la cele
mai semnificative întrebãri din chestionarul sondajului.
Paginile 5 ºi 8

O investigaþie sociologicã
realizatã cu mijloace universitare
ºi rigoare ºtiinþificã
Prof.univ.dr. Nicolae RADU
Director ºtiinþific al Institutului de Sociologie ºi Opinie Publicã
al Fundaþiei România de Mâine,
Lector univ.dr. Cristian POMOHACI
Omul mediu al sondajului este
moderat interesat de viaþa politicã a þãrii
(43% mult ºi foarte mult, 57% puþin, foarte
puþin, deloc sau nici nu îºi pun probleme
politice)  întrebarea nr.1
Sursa lui de informare majorã este
televiziunea (71,4%), dar aceastã informare
rãmâne de sus în jos (televiziunea informeazã
în acest fel), sursa orizontalã, adicã dinspre
ceilalþi oameni, rãmâne nesemnificativã
(3,6%)  întrebarea nr.2. Dominarea sursei
verticale de informare, la un asemenea nivel,
exprimã intenþia autoritar-paternalistã a
politicului. Dar bombardamentul vertical
cu informaþii a ajuns la limitã, de vreme ce
nu a convins nici jumãtate din populaþie cã
politica este un lucru important (a se compara
procentele de la întrebãrile 1 ºi 2). O anumitã
rupturã între propagandã ºi interesul
politic real este de luat în considerare.
Viitorul preºedinte al þãrii, oricare ar fi
el, nu va avea forþa carismaticã a actualului
preºedinte, care, chiar în condiþiile în care a
declarat (în repetate rânduri ºi convingãtor)
cã nu mai candideazã, continuã sã fie
preferat. Subiecþii întreabã de ce nu este pe
listã, mai mult, cel puþin în parte, primii 2
clasaþi pentru viitoarele prezidenþiale sunt
percepuþi ca oameni care au lucrat cu dl.
Iliescu (acest argument ne ia prin
surprindere), deºi opþiunile politice ale
acestora sunt complet diferite. Pe primele
douã locuri fiind dl. A. Nãstase (cu 25,9%)
ºi T. Stolojan (cu 20,6%) este firesc sã

presupunem cã acestea sunt personalitãþile
proeminente ale viitoarelor alegeri prezidenþiale, diferenþele dintre ele rãmân însã
modeste  întrebarea nr. 3. O anume
migrare spre stânga graficului a electoratului
este posibilã, deoarece diferenþa doctrinarã
dintre partide este puþin sau deloc perceputã
de electorat.
Viitorul parlament apare în sondaj ca
fiind unul de strânsurã, unitatea lui va fi
datã de alianþe ºi de orientarea politicã
identicã a multor parlamentari, dincolo
de apartenenþa lor la un partid sau altul 
nucleul dur postdecembrist. Oricum,

Adnotãri
la
Sondajul
ISOP
electoratul doreºte încã un parlament divizat,
mai uºor de constrâns la comportamente
politice responsabile  întrebarea nr. 4.
Votul uninominal este preferat (62,4%)
 întrebarea nr.5, iar faptul acesta
exprimã trecerea încrederii de la partid
la omul care reprezintã partidul, ceea ce
înseamnã cã electoratul a luat-o înaintea
politicului în aceastã privinþã.

Studenþi în examene

Anul al III-lea, Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior

În oameni se poate avea oricum mai
multã încredere decât în partide  evoluþia
aceasta este foarte semnificativã pe scena
politicã româneascã (doar 22,1% merg pe
opþiunea politicã nespecificã).
Rãspunsurile la întrebarea nr. 6 ne aratã
cã omul mediu al sondajului nostru a rãmas
un adept al proprietãþii de stat (în fond, cea
de tip comunist), 39,2%, la care se adaugã
19,1%, care opteazã pentru proprietatea
salariaþilor asupra întreprinderilor: total =
58,3%, care opteazã pentru vechiul mod
de gândire economic în industrie. Iar în
agriculturã (întrebarea nr. 7), 47,3% sunt
pentru asociaþii ºi 11,6% chiar pentru CAPuri. Total = 58,8%. Remarcabilã este
convergenþa opiniilor privind tipul de
proprietate. Vechiul mod de gândire
economicã nu e deloc vechi nici în industrie
ºi nici în agriculturã. Noul mod de gândire
 capitalist  are totuºi o pondere
considerabilã (36,5% în industrie ºi 37,6%
în agriculturã). Datele de cercetare  diferite
de cele din sondaj  ne aratã cã vechiul,
comunismul a pierdut partida, dar
capitalismul nu a câºtigat-o. De unde ºi
impresia sã suntem blocaþi în tranziþie. Se
pare cã aceastã ultimã observaþie exprimã o
mare realitate socialã în România de azi.
ªi totuºi, omul mediu al sondajului
nostru este mai degrabã un optimist, el
crede cã va trãi mai bine în viitor sau nu
mai rãu (64,7%)  întrebarea nr. 8. Dar
cauza nu este politicã, ci încrederea lui
ancestralã în bisericã ºi armatã (76,7%,
respectiv 71,4%)  întrebarea nr. 18 , în
faptul cã democraþia a câºtigat definitiv
în comparaþie cu dictatura (67,4%) 
întrebarea nr. 9. Dar nu numai atât.
Întrebãrile nr.10, 11, 12, 13, 17 ne indicã
un al treilea pilon al stabilitãþii: UE
(82,4%)  întrebarea nr. 10, aderarea la
NATO (54,9%)  întrebarea nr. 12. În
ambele cazuri este vorba de opþiuni care
depãºesc momentul aplicãrii sondajului.
Ceva din determinarea istoricã, de dincolo
de politic, trebuie avutã în vedere. Iar
faptul cã ambele opþiuni se cer fundamentate prin referendum exprimã aceeaºi
intenþie de a nu lãsa în seama politicului
structurat (partidelor, parlamentului etc.)
aceastã opþiune. 61,5% din subiecþii
sondajului doresc aprobarea prin
referendum a integrãrii în UE (întrebarea
nr. 11) ºi 54,9% în NATO (întrebarea nr.
12). Nu se pune în discuþie dorinþa de
integrare, ci doar cine sã o hotãrascã.
Rãzbate din aceste procente aceeaºi
distanþare a politicului, în general, de
electorat. Opþiunea este aceeaºi, nu însã ºi
dorinþa de delegare a puterii. Cãci aderarea
la NATO sporeºte sentimentul de siguranþã
(69,3%)  întrebarea nr. 13, chiar dacã
acest fapt nu exclude pericolul terorist
(63,0%)  întrebarea nr. 16, dar hotãrârea
de adevãr este prea importantã pentru a fi
lãsatã pe seama politicului ºi atunci când
acesta este de acord cu electoratul.
Corupþia este consideratã foarte mare sau
mare (94,9%)  întrebarea nr. 14, iar
speranþa de a o elimina este micã, foarte micã
sau deloc (69,1%)  întrebarea nr. 15.
Ne oprim aici cu comentariile directe,
cele cu un nivel mai înalt de generalizare
le vom face cu un alt prilej.
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Economia de piaþã funcþionalã
(Continuare din pag. 1)

Economie de piaþã funcþionalã

Determinarea principiilor ºi criteriilor
dupã care o economie este funcþionalã sau
nefuncþionalã, dupã pãrerea mea,
reprezintã un domeniu pe cât de complex
în planul teoretic al confruntãrilor, pe atât
de dificil, în cel al evaluãrilor pragmatice.
Dacã vorbim despre economie de piaþã
funcþionalã, putem avea în vedere ºi cazul
opus al unei economii care nu este de piaþã
ºi nu este funcþionalã. Istoria ne oferã multe
exemple în aceastã privinþã. O economie
totalitarã, de exemplu, s-a dovedit a fi
neviabilã pe termen mediu ºi lung,
indiferent de apariþia acesteia în sclavagism,
feudalism, socialism sau capitalism.
În general, când vorbim despre o
economie de piaþã funcþionalã avem în
vedere o economie care merge, evolueazã
bine ºi nu una care, în limbaj uzual, mai
puþin riguros ºtiinþific, are rezultate slabe,
subperformante. Pe de altã parte, pot fi cazuri
de economie de piaþã, în accepþiunea anterior
prezentatã, care nu sunt funcþionale pe
perioade mai mari sau mai mici de timp. Este
vorba de situaþiile de crizã ºi recesiune de
care nu au fost ºi nu sunt scutite nici
economiile de piaþã din þãrile dezvoltate.
În cazul unei economii funcþionale
problema fundamentalã este cea a
determinãrii criteriilor de funcþionalitate
ºi, mai important, a diferitelor grade de
funcþionalitate, ºtiut fiind cã o economie de
piaþã poate funcþiona mai bine, mai puþin
bine. Pe de altã parte, se spune cã o economie
funcþioneazã prost ceea ce, probabil, nu
echivaleazã cu nonfuncþionalitatea sau
blocajul acesteia.
Sistemele de indicatori statici ºi
dinamici, de volum ºi structurã, prin
intermediul cãrora sã se poatã stabili
starea ºi gradul de funcþionalitate a unei
economii reprezintã practic instrumentul
de bazã pentru analiza calitãþii proceselor
de creºtere, implicând noþiunile de
eficienþã ºi optimalitate. În general, se
considerã cã o economie este funcþionalã,
dacã permite realizarea de activitãþi
eficiente, profitabile. Concret, aceasta
semnificã un volum mai mare al
rezultatelor obþinute, comparativ cu cel al
resurselor consumate. Trecerea de la
eficienþã la optimalitate în funcþionarea
unei economii de piaþã presupune
înscrierea procesului de dezvoltare pe
traiectoria cea mai bunã (eficientã), în
raport de unul sau mai multe criterii.
În funcþie de domeniul analizat,
principiul general al eficienþei, ca element
definitoriu pentru funcþionalitatea pieþei
concurenþiale în România, trebuie sã
coroboreze complementar, în structuri ºi
orizonturi de timp diferite, eficienþa
economicã ºi justiþia socialã cu eficienþa
tehnologicã ºi de mediu, în cadrul asigurãrii
procesului de dezvoltare umanã durabilã.
O dinamicã relativ superioarã a
indicatorilor de eficienþã în România, faþã
de þãrile dezvoltate, va reprezenta garanþia
sigurã a reducerii decalajelor care ne
despart de aceste þãri.
Þãrile în tranziþie se aflã în stadiul
incipient de funcþionare a mecanismelor
pieþei, dacã avem în vedere experienþa
secularã a funcþionãrii economiilor
capitaliste. De aceea cred cã, în cazul
acestor economii, criteriile dupã care se
evalueazã caracterul funcþionalitãþii lor,

fãrã a ieºi dintr-un perimetru comun, cu
caracter general, trebuie analizate pe baza
unor indicatori care sã ne indice mai ales
tendinþele eficienþei ºi profitabilitãþii ºi
nu nivelul absolut al acestora care, în
prezent, este cu mult mai redus decât în
þãrile dezvoltate ºi pentru care nu se
întrevãd decât reduceri de decalaje pe un
orizont de timp mediu  lung (10  15 ani).
Problema ajungerii din urmã (rattrapage
sau catching-up) a þãrilor dezvoltate de cãtre
þãrile în tranziþie din Europa, la principalii
indicatori economico-sociali într-un timp
istoric real nu trebuie absolutizatã ºi
transformatã într-un obstacol insurmontabil
în calea aderãrii acestora la Uniunea
Europeanã. Dacã s-ar proceda astfel, ar
însemna amânarea sine die a aderãrii.
Dimensiunea politicã a extinderii UE, atât
pentru þãri care au aderat pânã acum, cât ºi
pentru cele care urmeazã sã adere, a avut
un rol determinant, inclusiv în ceea ce
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priveºte ameliorarea mecanismelor de
funcþionare a economiei.
Gradul de funcþionalitate a unei
economii într-o þarã candidatã la integrarea
în UE trebuie determinat în funcþie de
cursul pozitiv al reformelor ºi
schimbãrilor, având ca rezultantã finalã
evoluþii favorabile, pe termen mediu ºi
scurt, în direcþiile urmãtoare:
a) creºterea medie anualã a PIB într-un
ritm superior nivelului mediu înregistrat
în þãrile membre ale UE, ca premisã a
reducerii decalajelor;
b) þintirea unui trend descendent al
ratei inflaþiei, pânã la atingerea mãrimii
de o singurã cifrã;
c) menþinerea ratei ºomajului la
dimensiuni rezonabile, în jurul nivelului
ratei naturale a ºomajului în þãrile
membre ale UE;
d) menþinerea deficitului balanþei
comerciale ºi al celei de plãþi externe, pe
termen mediu ºi lung, la dimensiuni care
sã permitã, pe de o parte, susþinerea
dezvoltãrii durabile ºi, pe de alta, sã evite
intrarea în încetare de plãþi pe un orizont
de timp rezonabil, precum ºi o dimensiune
împovãrãtoare (periculoasã) serviciului
datoriei publice externe;
e) reducerea volumului arieratelor ºi a
altor forme de blocaje economico-financiare;
f) preluarea ºi implementarea acquisului comunitar, a normelor ºi regulilor
europene ale concurenþei ºi funcþionarea,
în cadrul Consiliului Concurenþei, a unui
sistem compatibil cu cel comunitar în ceea
ce priveºte acordarea ºi verificarea
ajutoarelor de stat, astfel ca întreprinderile
fãrã perspective de reducere sã nu mai poatã
fi beneficiare ale ajutoarelor de stat.
Aquis-ul comunitar constituie un factor
esenþial al consolidãrii economiei de piaþã
funcþionale. Cu toate acestea, el nu trebuie

interpretat ca o schemã rigidã, imuabilã.
Condiþiile în schimbare rapidã care
caracterizeazã lumea contemporanã, precum
ºi diversitatea acesteia impun adaptãri
continue la noi situaþii, precum ºi modificãri
frecvente de standarde, principii ºi criterii.
Atât pentru þara noastrã, cât ºi pentru
alte þãri candidate, preluarea ºi
implementarea acquis-ului comunitar
reprezintã un proces îndelungat, care se
continuã ºi dupã ce þãrile candidate devin
membre ale UE. Pe de altã parte, acest
proces este foarte costisitor. Cu titlu de
exemplu, menþionãm cã integrarea în UE
a României, din punctul de vedere al
mediului, va costa circa 30  40 miliarde
euro ºi cã perioadele de tranziþie solicitate
se întind pânã în anul 2022. Principalii
contribuabili la protecþia mediului, în
aceastã perioadã, vor fi: bugetul de stat
(5,74 mild.euro), fondurile comunitare
(8,16 mild.euro), agenþii economici (10,55
mild.euro), alte surse (4,65 mild.euro).
Apare evident cã acquis-ul comunitar
nu va trebui ºi nu poate sã fie o piedicã în
acordarea statutului de piaþã funcþionalã ºi
în procesul de aderare a României la UE,
atâta vreme cât în anul 2004 se va face un
efort deosebit pentru a încheia negocierea
tuturor capitolelor acestuia, ceea ce
reprezintã tocmai un angajament ferm ºi
ireversibil al þãrii noastre pentru mai buna
funcþionare a mecanismelor economicofinanciare, în conformitate cu regulile
comunitare.
Ca urmare a profundelor transformãri
ºi reforme economico-sociale realizate pânã
în prezent, în pofida tuturor neajunsurilor
ºi erorilor decizionale care s-au manifestat
pe parcursul tranziþiei, ca ºi a unor abordãri
rigide ºi/sau subiective, în ceea ce priveºte
acordarea statutului de economie de piaþã
funcþionalã pentru România, considerãm cã
mecanismele pieþei concurenþiale în þara
noastrã se bazeazã pe un cadru instituþional
conceput în mod compatibil cu cel din UE
ºi cã funcþionarea acestor mecanisme a
început sã dea rezultate concretizate într-o
serie de indicatori economico-sociali cu
evoluþie pozitivã.
Nu putem ignora sau nega din
necunoaºtere sau rea credinþã paºii
importanþi ºi relevanþi pe care economia
României i-a fãcut în materie de piaþã
funcþionalã, dupã cum nu putem neglija
eforturile foarte mari pe care urmeazã sã
le facem în continuare pentru a asigura
performanþe mai bune funcþionalitãþii
economiei de piaþã în þara noastrã.
Suntem conºtienþi de eforturile ce
urmeazã a fi depuse în continuare; este
necesar sã le conjugãm eficient cu sprijinul
din partea UE.
În încheierea celor câteva aspecte
prezentate, consider cã termenul de
economie de piaþã funcþionalã necesitã
în continuare o serie de precizãri,
aprofundãri ºi nuanþãri în privinþa definirii
ºi a mecanismelor operaþionalizãrii, astfel
încât sã putem opune rigoare ºi acurateþe
oricãrei interpretãri subiective ºi, mai ales,
tendenþioase a rezultatelor ºi realizãrilor
României, prezente ºi viitoare, pe aceastã
cale dificilã a creãrii ºi consolidãrii unor
mecanisme de piaþã viabile ºi eficiente,
bazate pe parteneriatul public-privat, pe
liberã iniþiativã, democraþie ºi încurajarea
bunei guvernãri, în condiþiile unui intens
proces de globalizare a pieþelor ºi creºtere
a interdependenþelor între economiile
naþionale.

COLOCVII

La Facultatea
de Sociologie 
Psihologie

Puncte de vedere Puncte de vedere Puncte de vedere Puncte de vedere
Astãzi tabloul general al evoluþiei
sociologiei ca ºtiinþã oferã materialul ...
sau baza de date necesarã pentru a
identifica, dincolo de marea varietate a
demersurilor, abordãrilor ºi orientãrilor
sociologice, în diferite etape ºi contexte
istorice, douã linii principale de dezvoltare
a sociologiei ca ºtiinþã.
Macrosociologie ºi microsociologie
Primei i se subsumeazã toate teoriile
ºi ºcolile, sistemele sociologice care ºi-au
stabilit ca obiectiv al cercetãrii societãþile
ºi culturile globale, organizaþiile ºi instituþiile sociale. A doua este perspectiva
microsociologicã care accentueazã asupra
studiului acþiunilor ºi interacþiunilor dintre
indivizi din perspectivã preponderent
psihologicã. Este clar, însã, cã între aceste
douã linii de evoluþie, demarcaþia nu este
totalã ºi rigidã, întrucât nu existã teorii
macrosociologice care sã nu se întemeieze,
cel puþin implicit, pe presupoziþii ºi pe
elemente psihologice, dupã cum nu existã
teorii microsociologice care sã nu ia în
considerare, în construcþiile lor explicative
sau interpretative, parametri societali care
depãºesc orizonturile psihologice
propriu-zise.
Dincolo de toate aceste încercãri de
ordonare, sistematizare ºi clasificare a
marelui numãr de variante teoretice,
metodologice, logice sau epistemiologice
prezente în câmpul general al sociologiei,
de bogãþia de abordãri, curente etc.
sociologice, riscul ca cititorul sã trãiascã
un sentiment de descurajare ºi de frustrare
în faþa unui asemenea tablou nu poate fi
pe deplin înlãturat. Ceea ce este în mare
mãsurã explicabil, dacã þinem seama de
caracterul efectiv proteiform, fragmentat
ºi polemic al corpusului total al
sociologiei. Aceastã situaþie s-a perpetuat
pe întreg parcursul dezvoltãrii sociologiei
ºi ea a fost nu numai semnalatã de unii
observatori ai fenomenului, dar ºi analizatã
de unii istorici ai sociologiei.
Astfel, Henri Poicaré, reputatul
matematician francez, s-a referit cu un
prilej la faptul cã, o perioadã de aproape
un secol, sociologia nu a reuºit sã producã
generalizãri teoretice semnificative, în
mãsurã sã se constituie în elemente ale unei
teorii sociologice propriu-zise; acest fapt
este explicabil dacã avem în vedere cã

sociologia este ºtiinþa cu cele mai multe
metode ºi cu cele mai puþine rezultate.
Iar Pitirim Sorokin, în concluzia lucrãrii
sale consacratã teoriilor sociologice
contemporane, aprecia cã domeniul
sociologiei, divizat în multiple domenii de
investigaþie conþinând teorii, metodologii
ºi practici diverse, creºte într-un mod
anarhic, semãnând mai mult cu o pãdure
naþionalã semisãlbaticã, decât cu o grãdinã
planificatã, o disciplinã ºtiinþificã bogatã
în flori sterile ºi buruieni care se pierd
în dezbateri ºi discursuri despre ce este ºi
ce nu ar trebui sã fie societatea, cultura,
progresul social, sociologia etc., ceea ce
face ca ea sã fie perceputã mai mult ca un
muzeu al teoriilor ºtiinþifice patologice
(potrivit profesorului Petrajitzsky).

sa Ilandbook of Sociology, Neil ªmelser
sublinia: Probabilitatea ca temeiul de
sociologie sã desemneze un domeniu
identificabil este slabã. Apartenenþa la
disciplinã, în general, tinde sã se reducã.
Iar Ralph Turney referindu-se, de asemenea,
la procesele de fragmentare excesivã ºi de
dispersie a investigaþiilor sociologice
contemporane, caracteriza evoluþia acesteia
astfel: Sociologia a parcurs un ciclu,
formulând mai întâi teorii lipsite de orice
bazã empiricã, apoi angajându-se pe calea
unui empirism lipsit de orice perspectivã
teoreticã ºi, în final, dând prioritate
cercetãrilor susceptibile, sã contribuie la
formularea marilor teorii.

planul teoriei sociologice, al metodologiei,
metodelor ºi tehnicilor de cercetare, cât ºi
al relaþiilor sale cu acþiunea ºi practica
socialã, în general.
Sub acest aspect, o analizã atentã a
situaþiei va putea demonstra cã, pânã astãzi,
prin expansiunea aprofundãrii ºi diferenþierii,
sociologia, totuºi, a progresat ºi a crescut
ca disciplinã ºtiinþificã, realitate care poate
fi pusã în evidenþã printr-un set suficient de
consistent de indicatori obiectivi de evaluare.
În primul rând, ea a progresat
intelectual, fiind mai bogatã în percepþia
complexitãþii relaþiilor ºi a vieþii sociale a
oamenilor, pe baza creºterii capabilitãþii ei
de a include în observaþiile ºi investigaþiile
pe care le realizeazã situaþiile, experienþele
ºi trãirile actuale, individuale ºi colective,

VIITORUL SOCIOLOGIEI 
SOCIOLOGIA VIITORULUI
Prof.univ.dr. ªtefan COSTEA
Unitate ºi diversitate în sociologie
Cum poate fi calificatã o asemenea
situaþie? Este bunã? Este rea? În ce relaþie
se mai aflã unitatea ºi diversitatea în
structura interioarã a sociologiei ca ºtiinþã,
în condiþiile în care astãzi asistãm la un
proces continuu de fragmentare a
sociologiei de ramurã sau sectoriale
(peste 50, potrivit structurii comitetelor
internaþionale de cercetare ale Asociaþiei
Internaþionale de Sociologie). Ceea ce se
impune a fi reþinut este faptul cã aceastã
fragmentare se realizeazã în toate direcþiile
ºi cuprinde aproape toate sectoarele de
activitate socialã. În consecinþã, astãzi, pe
lângã vechea sociologie generalã, au apãrut
ºi se practicã sociologia istoricã, economicã,
politicã, juridicã, industrialã, ruralã, a
religiei, ºtiinþei, culturii etc. ºi sociologii ale
familiei, educaþiei, organizaþiilor, medicinei,
comunicaþiilor, loisirului, tineretului,
populaþiei de vârsta a treia, criminalitãþii etc.
În aceste condiþii, în introducere la lucrarea

Stadiul actual de dezvoltare al
sociologiei
Dacã aceasta este configuraþia actualã
a sociologiei ca ºtiinþã, douã mari semne
de întrebare apar:
- dacã în prezent, un corpus general
al teoriei sociologiei n-a fost deplin validat
ºi nici larg acceptat, care este de fapt stadiul
de dezvoltare al sociologiei ca ºtiinþã
generalizatoare a cercetãrilor consacrate
studiului ºi a fenomenelor sociale? ºi
- spre ce orizonturi, ce perspective ºi cu
ce ºanse de succes se vor îndrepta tentativele
ºi eforturile de stimulare a reflecþiei ºi a
investigaþiei concrete, în vederea unor noi
dezvoltãri în câmpul teoretic al sociologiei?
În formularea unui rãspuns decent la
prima problemã, noi considerãm cã dincolo
de neîmplinirea ºi de limitele reale ale
cunoaºterii sociale înregistrate în evoluþia
de pânã acum a sociologiei, trebuie avut în
vedere ºi pus în evidenþã ºi ceea ce a
produs aceastã ºtiinþã, dacã în producþia
sa pot fi identificate realizãri ºi, eventual,
o anumitã cumulativitate ºi progres, atât în

aºa cum apar ele membrilor societãþii care
trãiesc împreunã.
În al doilea rând, reflecþia teoreticã
sociologicã a avansat ca urmare a eforturilor
de articulare ºi de unificare a diferitelor tipuri
de generalizãri realizate pe baza
investigaþiilor empirice. Este vorba despre
generalizãri de întindere de nivel ºi de grade
de validitate diferite, cum sunt generalizãrile
empirice (de tipul celor care se referã la
corelaþiile empirice dintre fenomenele
sociale concrete), de generalizãri care privesc
formularea devierii ºi ale dinamicii sociale
(cum sunt cele care privesc geneza ºi evoluþia
diferitelor organizaþii ºi instituþii sociale,
secvenþele faziale ºi recurenþele ritmice în
dinamica dezvoltãrii economice, schimburile
din structurile sociale ºi alte tipuri de
schimburi sociale), de teoriile de rang mediu
ºi de teoriile explicative, justificative,
întemeiate pe legile uniformitãþii sau ale
cauzaþiei istorice sociale.
În al treilea rând, este de necontestat
faptul cã domeniul cercetãrii sociologice
descriptive a înregistrat avansuri
semnificative, atât în privinþa perfecþionãrii

metodelor ºi tehnicilor de investigaþie, cât
ºi în practica cercetãrii descriptive, directe,
a relaþiilor ºi proceselor sociale, în
asigurarea continuitãþii ºi consolidarea
surselor de inspiraþie, ca ºi a caracterului
colectiv al investigaþiilor sociologice.
Avansuri concretizate în acumularea
unui imens volum de date ºi fapte concrete,
care pot constitui o bunã bazã pentru
stimularea procesului de sistematizare ºi
de articulare teoreticã a acestora în
concepte ºi scheme de clasificare, cum sunt
cele de structurã socialã, instituþie socialã,
status, rol, funcþie, grup primar, grup
secundar, clasã socialã, comunitate,
asociaþie, mobilitate, birocraþie etc., care
sunt utilizate în mod frecvent ca mijloace
de organizare a gândirii sociologice, de
cercetare ºi de comunicare a rezultatelor
cercetãrii ºi care favorizeazã progresul
procesului de teoretizare ºi de construcþie
a unor generalizãri mai largi, bazate pe
corelaþiile empirice stabilite, care vor putea
fi testate ºi validate de viitoarele cercetãri.
La acestea trebuie adãugatã ºi creºterea
relevanþei ºi acceptãrii publice a
sociologiei, astãzi, sociologia fiind
promovatã atât în învãþãmânt, în sistemele
de cercetare ºtiinþificã, cât ºi în viaþa ºi
activitatea socialã, politicã, în lumea
afacerilor care a încurajat dezvoltarea
sociologiei din nevoi ºi interese specifice,
ceea ce a fãcut ca aceasta sã dobândeascã
o proeminenþã instituþionalã ºi, uneori,
chiar o prosperitate financiarã ºi materialã.
Toate acestea, ca urmare a faptului cã, pe
lângã statutul sãu de sursã a criticismului
social, sociologia oferã o cunoaºtere mai
sistematicã atât a experienþei trãirii unei
vieþi sociale mai largi, în orizonturi mai
cuprinzãtoare, cât ºi a manifestãrii vieþii
sociale curente a oamenilor, ajutându-i
sã înþeleagã mai profund sensul afinitãþii
ºi traiului lor comun ºi al experienþei
sociale ºi umane actuale. Ea rãspunde din
ce în ce mai satisfãcãtor necesitãþii
oamenilor de contemporaneitate,
participând la cultivarea ºi dezvoltarea
sensibilitãþii morale, culturale ºi spirituale,
la menþinerea spiritelor noastre deschise
faþã de prezent, conferindu-i acestuia
semnificaþii tot mai bogate, mai raþionale
ºi mai dezirabile ºi ascuþind percepþia
realitãþii sociale, ca fundament al unor
experienþe sociale.
(Continuare în numãrul viitor)
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Mihail Kogãlniceanu
 personalitate dominantã
într-un moment crucial
al istoriei noastre
Valeriu RÂPEANU
Aºa cum mãrturiseºte doamna
Georgeta Filitti, dupã 14 ani (citiþi bine
paisprezece ani!) de întrerupere a fost
reluatã seria volumelor de oratorie din
Operele lui Mihail Kogãlniceanu. Ediþia
inauguratã ºi continuatã, ca o ediþie de
anvergurã ºi þinutã academicã, a beneficiat
de aportul unor oameni de ºtiinþã, precum
Dan Simonescu, Al. Zub, Dan Berindei,
Vladimir Diculescu, iar, din 1977 pânã în
1989, doamna Georgeta Penelea-Filitti a
îngrijit apariþia a 7 volume din Oratoria
celui care a fost una din acele personalitãþi
dominante ale secolului al XIX-lea, pionier
ºi ctitor, om de carte ºi om de acþiune,
istoric ºi om politic, creator pe multiple
tãrâmuri. De numele sãu se leagã momente
cruciale ale istoriei noastre, ºi anume acele
momente care au contribuit hotãrâtor la
formarea României moderne. Personalitate
fascinantã, personalitate care de tânãr a stat
pe baricadele luptei, cum poate sã fie
socotit cuvântul de deschidere a cursului
de istorie naþionalã la Academia
Mihãileanã în ziua de 24 noiembrie 1843.
Mihail Kogãlniceanu avea atunci 26 de ani.
ªi, când se împlinea un secol de la rostirea
acestui Cuvânt, Gheorghe I. Brãtianu îl
definea drept o piatrã de hotar în evoluþia
istoriografiei ºi  dupã pãrerea noastrã 
este mai mult încã, este în acelaºi timp o
sintezã a tuturor preocupãrilor în legãturã
cu ºtiinþa noastrã istoricã, aºa cum s-a
dezvoltat în curs de un secol, iar cele
enunþate acum o sutã de ani n-au ajuns încã
la desãvârºita lor împlinire. Este, totodatã,
ºi un program de cercetare ºi metodã; el
ne arãta în ce direcþiuni trebuiesc cãutate
izvoarele istoriei româneºti, pe ce anume
laturi trebuie dezvoltatã cercetarea.
ªi, în sfârºit, este ºi o definire, o definire
de înþeles ºi de spaþiu, pe care aici o gãsim
cât mai cuprinzãtoare ºi cât mai actualã. Nu
avem nimic de adãugat la formularea lor,
desigur, în ce priveºte spaþiul, pentru cã
timpul este însãºi materia Istoriei.
De atunci, din 1843, când Mihail
Kogãlniceanu rosteºte acest discurs crucial
în istoria României, ºi pânã la prima paginã
a oratoriei sale din volumul recent apãrut,
trecuserã 44 de ani. Ani care transformaserã
România, cele mai multe din actele
hotãrâtoare legându-se de numele, de fapta,
de cuvântul sãu hotãrât ºi rãspicat, totdeauna
în ofensivã, aflând formule de o
expresivitate ieºitã din comun, strãlucitoare
ºi dense, de o francheþe sesizatã, fãrã nici
cea mai micã notã de vulgaritate, care au
rãmas în istoria oratoriei româneºti ca
adevãrate modele. În cei patruzeci ºi mai
bine de ani, câþi trecuserã de la prima sa

manifestare publicã, care au fost ani de
lupte, de încordare, de lipsã de odihnã,
scãzuse  oare  forþa oratorului Mihail
Kogãlniceanu? Avea ºaizeci ºi nouã de ani,
ºi totuºi cuvântul sãu în Parlament nu trecea
neobservat, nu lãsa indiferenþi pe cei
împotriva cãrora se îndrepta sau care se
simþeau vizaþi de cel aflat totdeauna în
ofensivã. În succintul ºi densul studiu
introductiv, doamna Georgeta Filitti
defineºte arta oratoricã a lui Mihail
Kogãlniceanu cu multã justeþe: Criticã ºi
retrospecþie, în aceste cuvinte s-ar putea
rezuma prezenþa în Parlament a lui
Kogãlniceanu, bãtrânul periculos, cum îl
numea un porumbel colectivist, omul în
agonie, dupã foaia Steaua României din
ianuarie 1878.
Cunoaºterea perfectã a subiectului,
argumentarea fãrã cusur, replica
scânteietoare ºi mereu promptã contrazic
categoric pe aceºti detractori.
Ceea ce impresioneazã acum, când citim
aceste discursuri de la data cãrora a trecut
mai bine de un secol, este consecvenþa
fundamentalã a lui Mihail Kogãlniceanu.
Omul de la 2 mai , cum îi plãcea sã-ºi
spunã, rãmãsese nu numai prietenul
þãranilor pentru care, alãturi de Alexandru
Ioan Cuza, a realizat, la capãtul unei lupte
acerbe, prima reformã agrarã. De aceea,
când în 1888 se supune spre aprobare
proiectul de lege prin care Ministerul de
Interne primea un credit pentru întreþinerea
ºi transportarea armatei care a restituit
liniºtea, Mihail Kogãlniceanu þine un
strãlucit discurs în care pune întrebarea
crucialã: s-au vorbit foarte multe, dar pânã
acum nu s-a vorbit deloc de a se cerceta
cari sunt cauzele acestei rãscoale. Observa
cã pentru judecarea þãranilor rãsculaþi mai
toþi juraþii au fost luaþi dintre arendaºi ºi
dintre proprietari. Faptul cã armata ºi-a
fãcut datoria nu era pentru Mihail
Kogãlniceanu un fapt de naturã sã fie primit
fãrã o cercetare amãnunþitã dacã nu cumva
se puteau cãpãta epolete (de general  n.n.)
prin atrocitãþile comise pe câmpiile
Ialomiþei ºi Argeºului. ªi, în acest sens, a
cerut anchetã parlamentarã, adãugând faptul
cã: de 25 de ani am cerut Camerei anchetã
parlamentarã pentru ca sã se cerceteze
abuzurile cari se fac contra þãranilor ºi am
fost refuzat. Vrusese sã vadã ce datorii
au þãranii cãtre proprietari, cãtre arendaºi,
cãtre cârciumari ºi cãtre þãranii îmbrãcaþi
în postav mai luminaþi dintre dânºii. Dar,
peste câteva zile, este silit sã se retragã
din Minister ºi lucrarea mea s-a privit ca o
lucrare socialistã, s-a dat contra ordine ºi a
rãmas lucrul baltã.
Mihail Kogãlniceanu are curajul sã arate
care au fost cauzele rãscoalelor, acuzând nu
pe þãranii rãsculaþi împotriva cãrora se

trimisese armata, ci statul care nu intervine
acolo unde va vedea niºte învoieli fãcute
între sãteni ºi arendaºi, învoieli imposibile,
ruinãtoare, învoieli care duc la desperare,
la rãscoalã chiar?. Era convins cã, în cea
mai mare parte, rãscoala ce a avut loc în
vara trecutã, urgia aceea sângeroasã, a fost
provocatã prin acele învoieli asupritoare.
Urmând aceastã realitate, oratorul cerea ca
statul  sã se constituie parte civilã ºi sã facã
cu toþi acei arendaºi ºi proprietari, care, prin
purtãrile lor barbare, prin învoielile lor
asupritoare ºi neumane au adus ºi þãrani la
desperare ºi la revoltã, sã fie obligaþi sã
restituie statului cheltuielile fãcute cu
ocaziunea potolirei revoltei. Citind aceste
discursuri, avem imaginea unui
Kogãlniceanu care n-a acþionat în
conformitate cu o conjuncturã, ci a avut o
linie de conduitã democraticã, caracterizatã
printr-o adeziune funciarã la cauza
þãrãneascã pe care n-a încetat sã o apere cu
patetism ºi luciditate. A fost un modern care,
în faþa unor Camere, nu o datã, ruginite în
mentalitãþi, dorind o menþinere a stãrilor de
fapt, a pledat pentru încurajarea industriei
naþionale într-o epocã în care aceasta se
zbãtea cu greutãþi provenite, în primul rând,
din consumul extrem de redus al populaþiei
de la noi. Dar Mihail Kogãlniceanu lega
necesitatea încurajãrii industriei de situaþia
clasei þãrãneºti: Noi, din contrã, avem
trebuinþã de a crea industrii în þarã la noi,
ca cu aceasta sã venim în ajutorul acelei
populaþii rurale care, în timp de iarnã, ºade
patru, cinci luni, fãrã sã câºtige ceva.
Fabrica de la Sascut face îmbogãþirea a
cinci-ºase sate dimprejur ºi duceþi-vã,
domniile voastre, la Chitila, ºi vedeþi, astãzi,
dacã populaþiunea nu se aflã foarte
strâmtoratã de când s-a închis acea fabricã.

Omul politic, oratorul Mihail
Kogãlniceanu are, în evoluþia ideilor
politice româneºti, un rol proeminent: el
este continuatorul spiritului paºoptist ºi
unionist în viaþa publicã a României.
Pentru cã lupta pe care a dus-o, alãturi de
Alexandru Ioan Cuza, o luptã împotriva
unei oligarhii puternice ºi solidare, care nu
voia, cu nici un preþ, sã cedeze cât de puþin
din imensele privilegii, a fost, în primul
rând, o luptã pentru clasa þãrãneascã.
Bineînþeles, în timpul unei scurte
Domnii de doar ºapte ani  timp în care a
trebuit realizatã unirea realã pe plan
guvernamental, administrativ, juridic,
Alexandru Ioan Cuza ºi cei ce au fost
alãturi de el nu au avut când sã împlineascã
marile reforme plãnuite. Dar, aºa cum
spune Ion. I. Nistor în Istoria Românilor,
Alexandru Ioan Cuza, împreunã cu
sfetnicul sãu Kogãlniceanu, a pus trainica
temelie a statului român modern, prin
desãvârºirea Unirii Principatelor, prin
împroprietãrirea þãranilor, prin lãrgirea
dreptului de vot ºi prin secularizarea
averilor de mânã moartã. Amintirea lui
rãmâne veºnic strâns legatã ºi de
numeroase aºezãminte de învãþãmânt,
precum ºi de statornicirea regimului juridic
al statului, prin introducerea noilor coduri
civil ºi penal.
Între Alexandru Ioan Cuza ºi Mihail
Kogãlniceanu se crease nu numai o
prietenie politicã, un acord temporar legat
de perioadele faste ale guvernãrii. A fost
mai mult decât atât: o afinitate structuralã
pornind de la aceleaºi vederi asupra
societãþii româneºti. De aceea celebrele
fraze din discursurile lui Mihail
Kogãlniceanu, care se referã la Alexandru

Ioan Cuza nu sunt numai expresii ale unei
arte oratorice esenþializatã, ci o credinþã
pe care n-a încetat sã o mãrturiseascã în
mod firesc, fãrã nici o disimulare.
Trecuserã douãzeci ºi doi de ani de la actul
de trãdare naþionalã care a fost detronarea
lui Alexandru Ioan Cuza ºi în ºedinþa
Camerei din 20 februarie 1888, la
dezbaterea privitoare la validarea
mandatului de deputat al fiului adoptiv al
celui ce fusese Domnul Principatelor
Unite, Mihail Kogãlniceanu rosteºte un
discurs în care spune: Astfel, nimeni,
cred, nu poate sã voiascã rãu þãranilor
pentru aceastã manifestare de recunoºtinþã
cãtre acela care, cu sfãrâmarea tronului
sãu, a dat pãmânt þãranilor. Oricine trãieºte
la þarã ºtie cã numele lui Cuza Vodã e o
legendã printre populaþiunea þãrãneascã.
Nu trebuie dar sã ne mirãm dacã fiul lui
Cuza a gãsit alegãtori favorabili
candidaturei sale între þãranii mehedinþeni,
þãrani care de la 1866 pânã astãzi pururea
au iubit acest nume, pururea au fost
recunoscãtori, nu numai cãtre memoria
Domnului Cuza, dar ºi chiar cãtre acei care
au servit acel Domn. Nu putem cita
integral acest discurs în care Mihail
Kogãlniceanu aratã cã Alexandru Ioan
Cuza n-a urmat nici un model din afarã
atunci când a înfãptuit, la capãtul unor
lupte ºi opoziþii dârze, reforma agrarã: În
intenþiunea lui Vodã Cuza n-a fost nimic
strãin, n-a fost nici o copie, nici o linguºire,
a aplicat ca domnitor o reformã cerutã de
þara întreagã ºi care a fost studiatã de
distinse capete, prin lucrãrile ºi prin
sfaturile tuturor oamenilor care se
ocupaserã cu aceastã chestiune.
Ceea ce pentru prima datã se afirmã în
acest discurs e faptul cã Alexandru Ioan
Cuza a trecut din istorie în legendã. Am
adãuga faptul esenþial cã Domnul Unirii
este ultimul personaj al istoriei naþionale
care a intrat în mitologia poporului nostru,
a devenit o componentã a folclorului
românesc.
Acest ultim volum apãrut din
discursurile lui Mihail Kogãlniceanu se
citeºte nu numai ca o succesiune de file
ale istoriei de la sfârºitul secolului al XIXlea, ci pentru a înþelege câteva din
dimensiunile negative ale vieþii politice
româneºti. Pe care el le-a combãtut cu
ardoare, cu argumente care le fac mereu
actuale. Existã o idee celebrã în discursul
þinut de Mihail Kogãlniceanu în ºedinþele
din 4, 5, 6 iunie 1889, pe marginea
bugetului Ministerului Cultelor ºi
instrucþiunii publice. Ar trebui astãzi
studiatã de aleºii noºtri, care ar putea sã
mediteze la adevãrurile esenþiale,
permanente, spuse rãspicat în acest Discurs
în care Mihail Kogãlniceanu combãtea
reducerile preconizate pe tãrâmul culturii
ºi al învãþãmântului: Domnii mei, Ungaria
cheltuieºte în tot anul pentru Academia sa
200.000 fiorini, adicã peste 400.000 lei;
iar în alte state se cheltuiesc milioane.
Noi mai înainte de toate, avem
misiunea de a aduna documente pentru
istoria þãrii. O naþiune care nu are istorie,
nu are trecut nici viitor. Arãtând cã pânã
în acel moment istoria noastrã nu-ºi
gãseºte izvorul decât în cãrþile strãine,
scrise mai ales de poloni ºi de unguri cu
care pãrinþii noºtri au fost în lupte
sângeroase secole întregi, subliniazã
faptul cã cea mai mare parte din
documentele ce le-au putut aduna pânã

acum nu sunt cãpãtate decât prin daruri,
Mihail Kogãlniceanu face un bilanþ al
activitãþii de strângere a documentelor pe
acest tãrâm, comparând entuziasmul
generaþiei sale care a ridicat instituþii de
culturã cu nepãsarea tinerei generaþii de
politicieni care reduceau substanþial
capitolul bugetar destinat cercetãrii
arhivelor din þarã ºi din strãinãtate.
ªi încheie acest capitol al amplului sãu
discurs spunând: A pune þara în poziþiunea
sã aibã o istorie ºi corpuri savante pe care
Europa sã le punã alãturi cu ale sale, e a
face act de bun patriot ºi numai cuvântul
de risipitor nu-l va merita nici guvernul,
nici Camera care va face o asemenea
prodigalitate.
Deºi trateazã o multitudine de aspecte
al vieþii noastre sociale ºi politice, douã
sunt structurile pe care le urmãreºte Mihail
Kogãlniceanu în discursurile sale:
problema þãrãneascã ºi cea a culturii.
Ambele vãzute în totalitatea lor ºi mã refer
anume la cea din urmã. În 1887 de pildã
cerea ca Parlamentul ºi Guvernul sã dea
10.000 de lei pentru Teatrul Naþional din
Craiova, subvenþie ce se dãdea altãdatã
acestui teatru, pleda pentru a se pãstra
«ruinele» fostei Curþi Domneºti din
Târgoviºte (aminteºte cã au fost multe
ruine frumoase la noi care s-au prefãcut ºi
unde acum nu se mai cunoaºte nici
arhitecturã, nici frizele, nici frescurile lor
din trecut).
ªi tot în acest volum, Mihail
Kogãlniceanu vorbeºte de risipa care se face
cu banii statului prin ceea ce el numeºte
abuzul cumulului ºi prin comisiile
parlamentare care au ajuns aceste diurne
o adevãratã leafã, o pensiune care merge
din ani în an fãrã ca respectivii membri ai
comisiunii sã lucreze în mod efectiv.
ªi tot în acest volum se aflã ºi patetica
intervenþie prin care sprijinã propunerea
de a se acorda lui Eminescu acest mare
poet al þãrii un ajutor viager. Îºi încheia
scurtul cuvânt spunând: Mijloacele ce se
acordã pentru susþinerea unui talent care,
dacã va fi cãutat, se va putea vindeca, nu
vor fi o pagubã pentru România. Numai
cã, din pãcate, atunci, la 2 martie 1888 era
prea târziu. Aleºii neamului s-ar fi putut
gândi mai devreme la ajutorarea celui care
de cinci ani cunoºtea cele mai penibile
clipe de viaþã.
Volumul din Operele oratorice ale lui
Mihail Kogãlniceanu, text stabilit, studiu
introductiv, note ºi comentarii de Georgeta
Penelea Filitti, reprezintã una din cele mai
de seamã ediþii critice apãrute la noi în
ultima vreme. Pentru cã numai într-o
asemenea formulã un volum de discursuri
referitoare la viaþa socialã, politicã,
spiritualã a þãrii poate sã fie înþeles. Ca de
obicei, doamna Georgeta Penelea-Fillitti
dovedeºte calitãþile sale de editor al
textelor istorice pe care le înfãþiºeazã la
un nivel ºtiinþific exemplar. Pãcat cã un
asemenea volum a trebuit sã aºtepte
patrusprezece ani! Lãudabilã iniþiativa
Academiei Române, Fundaþia Naþionalã
pentru ªtiinþã ºi Artã, Institutul de Istorie
ºi Teorie Literarã G. Cãlinescu (redactor
de carte Tiberiu Avramescu) de a asigura
apariþia acestei cãrþi care contribuie
hotãrâtor la cunoaºterea nu numai a uneia
din personalitãþile dominante ale istoriei
României, ci ºi la înþelegerea unor
probleme esenþiale ale acesteia.

PUBLICISTICA EMINESCIANÃ DESPRE PROBLEMELE ÎNVÃÞÃMÂNTULUI
Ameninþat de-a lungul istoriei de
atâtea ori în fiinþa lui statalã ºi naþionalã,
poporul român ºi-a întemeiat
întotdeauna rezistenþa inclusiv pe
dominarea adversarului prin pricepere,
prevedere, intuire a devenirilor, aºadar
pe învãþãtura extrasã din orice
împrejurare ºi transformatã într-o finã,
dar puternicã armã de apãrare. Nu s-a
cercetat îndeajuns aceastã rezistenþã
româneascã, întemeiatã pe strãduinþa
tenace de a învãþa oricând, din orice,
oricât de mult, cu orice chip, în pofida
oricui ºi, nu o datã, mai presus decât
oricare altul. De altfel, legãtura între
marile noastre momente politice ºi între
etapele dezvoltãrii gândirii educaþionale
 ca determinãri ºi, totodatã, ca premise
ale reuºitei celor dintâi  este atât de
profundã, organicã, încât istoria ideilor
româneºti despre educaþie ºi învãþãmânt
reproduce ºi prefigureazã, în expresii
specifice, întreaga noastrã istorie
naþionalã.
ªi cel mai bine se verificã acest
adevãr îndeosebi în gândirea scriitorilor
români care au receptat, au sensibilizat
ºi, nu o datã, au premers multe dintre
ideile educaþionale manifestate în
cultura noastrã. De ce îndeosebi în
gândirea scriitorilor? Pentru cã legãtura
lor cu procesul dezvoltãrii socialeconomice ºi culturale era mult mai
profundã decât a exponenþilor
pedagogiei oficiale. Scriitorii intuiau
mai bine comandamentele socialistorice, integraþi fiind, prin natura
specificã artei ºi prin instrumentul lor
fundamentale de expresie  limba
românã, în destinul formãrii a noi ºi noi
generaþii: resimþeau mai acut
necesitatea, cu fiecare epocã mai
puternicã, de lãrgire a ºtiinþei de care,
împotriva prejudecãþilor; mijloceau o
osmozã spiritualã cu un puternic filon
popular; îmbrãþiºau în înþelegerea lor
mai multe faze de culturã, cu cerinþele
lor imediate ºi cu o perspectivã mai
limpede. Aºa se face cã scriitorii români,

ale cãror opinii se întemeiau mai adânc pe
realitatea social-istoricã, au creat ºi au pus
în valoare, în practica educaþionalã, un
instrument deosebit de fecund ºi încã
actual  bunul simþ. Parafrazând o formulã
binecunoscutã, se poate spune, deci, cã ei
reprezintã bunul simþ în pedagogie. Bunul
simþ scriitoricesc a acþionat ca stimulent
ºi corectiv natural în evoluþia concepþiilor
ºi practicilor româneºti privitoare la
învãþãturã, le-a întãrit unitatea ºi
continuitatea în dezvoltarea lor organicã.
Un asemenea aspect, din pãcate, a fost
mai puþin cercetat în istoria culturii noastre,
cu toate cã este de ordinul evidenþei cã
valorificarea lui ar fi condus la reliefarea
unor corelaþii importante implicit pentru
fixarea ºi înþelegerea fizionomiei artistice
ºi patriotice a scriitorului român din toate
timpurile. ªi astfel a rãmas ca ideile despre
educaþie ºi învãþãmânt proprii lui Udriºte
Nãsturel, Cantemir, Petru Maior, Bãlcescu,
Eliade, Kogãlniceanu, Hasdeu, Eminescu,
Iorga sã fie catalogate drept preocupãri
adiacente operei lor, când, de fapt, gândirea
lor a emanat, fie ºi sub forma unor notaþii,
dar nu mai puþin legate de finalitatea pe
care ei o atribuiau întregii lor opere, idei
dintre cele mai adânci ºi mai fecunde. Toþi
marii noºtri creatori de literaturã de dupã
1870 au, în concepþia lor despre educaþie
ºi învãþãmânt, convingerea fermã a
necesitãþii ºi, mai ales, a perfecþionãrii
ºcolilor. Critica lor, oricât de virulentã, are
un sens pozitiv; atacã discrepanþa dintre
ceea ce trebuie sã fie o asemenea instituþie
ºi ceea ce este, aºadar abaterile de la
normele existenþei fireºti; recomandãrile
formulate cu acest prilej vizeazã mai
totdeauna mijloace de îndreptare, adeseori
cu caracter profilactic, ºi nu pun niciodatã
la îndoialã raþiunea de a exista a ºcolii.
Cã marii noºtri scriitori vizau o criticã
de regenerare reiese limpede mai întâi din
faptul cã acum, prin ideile pe care ei le
dezvoltã, se adânceºte motivarea socialistoricã ºi filosoficã a învãþãmântului
românesc. Atitudinea lui Eminescu este
exemplarã ºi din acest punct de vedere.

Situând ºcoala naþionalã la baza dezvoltãrii
organice a României moderne, el
efectueazã cea mai adâncã analizã a stãrii
reale a învãþãmântului românesc din
secolul al XIX-lea, conferind astfel
transformãrilor pe care le solicitã, adesea
cu un caracter revoluþionar, o justificare
istoricã incontestabilã. Fireºte, în scrisul
sãu, corelaþia faptelor este atât de naturalã,
argumentaþia atât de vie, dialectica atât de
strânsã încât construcþia ideilor dã impresia
unei singure lespezi, dar tocmai
simplitatea ºi claritatea atitudinii ca
atare, sinonimã bunului-simþ, atestã, în
legãturã cu un fenomen atât de complex ºi
de contradictoriu, cum se înfãþiºa
învãþãmântul românesc atunci, o concepþie
ºi o contribuþie superioare. De aceea
concluziile sale au putut fi pânã astãzi
dezbãtute, dar niciodatã contestate.
Impresia generalã care mi-au fãcut-o

liberã a muncii trebuiau sã conducã
implicit la suplinirea lipsei absolute de
mijloace pedagogice, la alegerea
subprefecþilor dintre oameni care sã ºtie
administraþie, finanþe ºi economie
politicã, la transformarea învãþãtorilor în
pedagogi º.a.m.d.
Personalitatea educatorului este pusã
firesc la temelia întregului proces de
modernizare
a
învãþãmântului.
Discrepanþele dintre principiile de înnoire
ºi eventuala incapacitate a celor chemaþi
sã le aplice în marginile firii sunt
urmãrite sau intuite în toate devenirile lor
sociale, intelectuale, morale, psihologice,
pe parcursul mai multor zeci de ani, la
capãtul cãruia Eminescu întrevede
proporþiile unei posibile drame naþionale
dacã asemenea discrepanþe nu vor
dispãrea. Viitorul este astfel ºi aici  ca ºi
în critica desfiinþãrii ºcolilor rurale, ori a

Un capitol esenþial
în pedagogia româneascã
ºcoalele rurale din acest judeþ a fost rea 
aratã el într-un raport adresat ministrului
la 5 septembrie 1875. Pretutindenea
frecvenþa micã ºi incuria administrativã
mare, pretutindene sãrãcia muncitorului
agricol,
mortalitatea
adesea
înspãimântãtoare, greutãþile publice ºi
angajamentele de muncã nãscute din
aceste greutãþi aproape insuportabile. Atât
mediul social cât ºi administraþia fac ca
ºcoala sã fie aproape un lucru de prisos.
Nu cutez încã a mã pronunþa asupra
cauzelor acestei stãri de lucruri, însã cred
de pe acuma cã ea nu se poate schimba
decât prin un alt sistem de dãri ºi prin
organizarea mai liberã a muncii. Iar un
alt sistem de dãri ºi organizarea mai

învãþãmântului bazat exclusiv pe
memorizare, ca ºi în reliefarea valenþelor
formative proprii clasicismului antic, sau
în disocierile, profund moderne, dintre
educaþie ºi instrucþie  asociat
imperativului dezvoltãrii ºi statuat astfel
ca punct esenþial de referinþã al unei
filosofii a educaþiei, iar ºcoala ºi realitãþile
ei înconjurãtoare devin temelia sociologicã
a acesteia. Intuind, parcã, mãrginite, dar
posibile reproºuri, referitoare la orientarea
acestei filosofii, precizeazã el însuºi:
Dacã ne place uneori a cita pe unii din
Domnii cei vechi, nu zicem cu asta cã
vremea lor se mai poate întoarce... Nu
restabilirea trecutului, stabilirea unei stãri
de lucruri oneste ºi sobre, iatã þinta la care

se mãrgineºte oricine din noi. Iar starea
de lucruri onestã ºi sobrã în domeniul
învãþãmântului însemna ridicarea ºcolii
româneºti de pretutindeni la rangul unei
adevãrate instituþii de educaþie ºi culturã,
tutelatã de marile idealuri ale poporului
român ºi care sã beneficieze de toate
mijloacele necesare cultivãrii personalitãþii
tinerelor generaþii.
De la Eminescu ne vine, într-o
formulare
memorabilã,
cerinþa
transformãrii elevului din obiect în subiect,
în coautor al propriului proces de pregãtire:
caracterul însã al unei ºcoli bune e ca
elevul sã înveþe în ea mai mult decât i se
predã, mai mult decât ºtie însuºi
profesorul. Odatã interesul inteligenþei
trezit pentru obiecte, odatã simþirile ºi
judecata deprinse la observaþie, elevul
ajunge prin proprie gândire la rezultatele
care nu stau în carte. ªi tot Eminescu ne
avertizeazã asupra gravului pericol al
stricãrii limbii ºi tot lui îi datorãm cea mai
adâncã definiþie a libertãþii ºi a culturii: nu
existã nici libertate, nici culturã fãrã
muncã. Cine crede cã prin profesarea unei
serii de fraze a înlocuit munca, deci
libertatea ºi cultura, acela se prenumerã,
fãrã s-o ºtie, între paraziþii societãþii
omeneºti, între aceia care trãiesc pe
pãmânt spre blestemul, ruina ºi
demoralizarea poporului lor. Eminescu,
eternul nostru contemporan!...
ªcoala româneascã este astfel evaluatã
acum în cea mai cuprinzãtoare
perspectivã socialã ºi în legãturã organicã
cu destinul poporului român. Rareori
fusese învestitã cu sarcini atât de mãreþe
în pregãtirea multilateralã a individului.
Mai mult decât oricare dintre specialiºtii
timpului, Eminescu judeca ºcoala în
conexiunile ei sociale multiple, în
funcþiunile ei unitare ºi în consecinþele
infinitezimale asupra procesului de
formare a personalitãþii, mergând pânã la
nucleul inanalizabil al unor stãri
sufleteºti, a cãror observaþie din
perspectiva psihologiei pedagogice îi
prilejuieºte pagini unice ca interes

ºtiinþific ºi delectare intelectualã. În
acest sistem organic de aprecieri ºi cu
o asemenea forþã de analizã, calitãþile
ºi defectele ºcolii aproape cã înceteazã
de a mai fi strict localizate, dialectica
sub care sunt evaluate ni le înfãþiºeazã
ca fiind posibile oricând ºi oriunde.
Decisive sunt condiþionãrile socialistorice ºi psihologice, pentru a cãror
optimizare Eminescu a luptat fãrã rãgaz
elaborând idei a cãror deplinã asimilare
rãmâne încã în sarcina viitorului.
Scopurile concrete atribuite ºcolii,
complexitatea ºi mai ales urgenþa lor
ilustreazã, de asemenea, sensul pozitiv
al criticilor formulate de scriitorii noºtri
clasici. Desigur, credinþa cã ºcoala putea
îndrepta toate relele era o iluzie, dar ºi
pânã o asemenea iluzie atestã faptul cã
ideile despre educaþie ºi învãþãmânt se
ramificã ºi pãtrund acum pretutindeni,
intrã în alcãtuirea raþiunii de a fi a
marilor ºi micilor colectivitãþi,
absorbind în înþelesul lor o substanþã
socialã profundã. Chiar ºi curentele
literare includ interesul faþã de ºcoalã
în peisajul lor conceptual ºi artistic prin
care încep sã se autodefineascã, iar
sinteza dintre instrucþie ºi educaþie este
conceputã ºi aplicatã adesea ca
profilaxie socialã.
Concepþia lui Eminescu despre
învãþãmântul românesc avea sã se
rãsfrângã asupra mai tuturor scriitorilor
din vremea ºi de dupã el. Cu un
precedent eminescian în faþã, Hasdeu,
Caragiale, Creangã, Slavici, Coºbuc,
Delavrancea ºi mulþi alþii considerã de
datoria lor sã se pronunþe asupra
problemelor fundamentale ale ºcolii
româneºti contemporane, cãrora le
consacrã reflecþii valabile ºi astãzi în
bunã parte.
Dar asupra acestor opinii ale marilor
noºtri clasici, ne vom opri într-un numãr
viitor al Opiniei naþionale.

Mihai IORDÃNESCU
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Cercetarea ºtiinþificã
europeanã
Prof.univ.dr.
Emilian M. DOBRESCU
În scopul alinierii la obiectivele cu
caracter prioritar ale zonei europene a
cercetãrii, punerea în reþea a programelor
naþionale este imperios necesarã, fiind
asiguratã prin intermediul a douã tipuri de
acþiuni cu intensitãþi diferite:
- continuarea ºi întãrirea deschiderii reciproce
a programelor naþionale, de cãtre statele membre
cu susþinerea Comisiei Europene, în contextul
metodei deschise de coordonare promovate de
Consiliul European de la Lisabona din 23-25
martie 2000;
- executarea coordonatã a programelor
naþionale.
Utilizarea acestei scheme cu efecte de
integrare mai puternice este încurajatã prin
aplicarea formulei de participare a Uniunii
Europene la programe de cercetare întreprinse
de mai multe state membre, aºa cum se
prevede la articolul 169 al Tratatului privind
Uniunea Europeanã. Aceastã formulã va fi
aplicatã în domeniile ºi la temele considerate
prioritare. Programele naþionale astfel asociate
vor fi puse în aplicare prin intermediul
solicitãrilor de propuneri comune sau
coordonate.
Uniunea Europeanã va prelua suportarea
de la bugetul propriu cel puþin a cheltuielilor
legate de execuþia coordonatã a proiectelor.
Sprijinul sãu financiar va fi mai mare acolo
unde programele vor fi deschise participãrii
echipelor ºi instituþiilor din þãrile membre ale
Uniunii sau þãri asociate. În definirea schemei
de acþiuni de acest tip, de mare importanþã
este luarea în considerarea schemei de
colaborare EUROCORES a Fundaþiei
Europene de ªtiinþe.

 Constituirea unor reþele de
excelenþã

Punerea în reþea a capacitãþilor de
excelenþã publicã, în special a echipelor
universitare, ºi privatã va fi asiguratã prin
intermediul programelor comune de
activitãþi pe termen lung. Cuprinzând un
ordin de mãrime de mai multe zeci de
milioane de euro, pe o duratã superioarã celei
prezentate proiectelor de cercetare actuale,
reþelele de excelenþã vor implica :
 adoptarea unui program de lucru comun
într-un domeniu reprezentând o parte
substanþialã sau totalitatea activitãþilor
persoanelor juridice implicate, asigurându-se
complementaritatea lucrãrilor ºi distribuirea
precisã a sarcinilor;
 un volum minim de schimb de personal,
pentru durate suficient de importante, între
diferitele instituþii implicate;
 utilizarea intensivã a instrumentelor
informatice ºi de reþele electronice, precum
ºi dezvoltarea modalitãþilor de muncã
interactive.
Reþelele de excelenþã vor fi tematice,
disciplinare sau, în mod frecvent,
interdisciplinare, numeroase dezvoltãri
realizându-se la frontiera domeniilor
stabilite. Ele vor servi în calitate de sectoare
de activitate de cercetare fundamentalã sau
de cercetare cu caracter generic (cazul de
cercetare, care nu va fi conceputã în vederea
obþinerii unor rezultate predeterminate).

 Marile proiecte de cercetare
orientatã

Concepute pentru anumite aspecte ale
temelor prioritare reþinute ºi cuprinzând un
ordin de mãrime de mai multe zeci ºi pânã
la mai multe sute de milioane de euro, marile
proiecte de cercetare orientatã vor fi
executate de cãtre consorþii de întreprinderi,
universitãþi si centre de cercetare, pe bazã
de planuri de finanþare stabilite în avans.

Prioritãþile reþinute, precum ºi componenþa
consorþiului de cercetare trebuie sã fie
definite pe baza unor reguli transparente.
Intervenþia Uniunii Europene va fi în
strânsã legãturã cu rezultatele care se vor
obþine, în termeni de realizare tehnologicã
ºi impact economic ºi social. Ea va
reprezenta o parte variabilã a costului total,
în funcþie de caracteristicile proiectului.
În anumite cazuri, marile proiecte de
cercetare vor fi constituite plecând de la
asamblarea (clustering) de elemente
distincte. Pentru activitãþile de cercetare
industrialã, ele pot lua forma de platforme
tehnologice, considerate instrumente de
integrare a unor tehnologii variate, în special
prototipuri. Se va încuraja concepþia
ansamblurilor mai extinse, putându-se
beneficia ºi de sprijinul Iniþiativei EUREKA,
în special pentru aspectele de cercetare
ºtiinþificã mai apropiate de piaþã.

 Cercetarea ºi inovarea în
cadrul întreprinderilor mici ºi
mijlocii

Un sprijin susþinut pentru eforturile
regionale ºi naþionale de dezvoltare a
inovaþiei tehnologice, având în vedere
difuzarea ºi exploatarea de cunoºtinþe ºi
rezultate ale cercetãrii pentru ºi în

În cazul noilor infrastructuri de interes
european, care se considerã necesar a fi create
în Uniune, aceasta poate prelua cheltuielile
unei pãrþi limitate a costurilor de dezvoltare
ºi de construcþie, de exemplu prin intermediul
cofinanþãrii studiilor de fezabilitate. Aceasta
se va face în mod necesar în cadrul schemelor
de finanþare care combinã fondurile de origine
naþionalã ºi regionalã, cu cele de la Banca
Europeanã de Investiþii, fondurile structurale,
fondurile întreprinderilor utilizatoare ºi ale
fundaþiilor particulare.
O abordare de acelaºi tip trebuie sã fie
realizatã pentru susþinerea dezvoltãrii ºi
utilizãrii de cãtre diferite comunitãþi
ºtiinþifice a reþelelor electronice de mare
vitezã pentru cercetare.

Resursele umane

Importanþa particularã a acestui aspect
pentru realizarea Zonei Europene a
Cercetãrii conduce la luarea în considerare
a unei creºteri substanþiale a volumului de
burse de mobilitate pentru cercetãtorii din
þãrile Uniunii Europene, din þãrile candidate
la aderare ºi asociate, precum ºi din þãrile
terþe. Pe lângã necesitãþile de formare,
iniþiale ºi de continuitate, acþiunile de
susþinere a mobilitãþii resurselor umane
trebuie sã vizeze ºi alte categorii de nevoi.
Ar putea fi pus în funcþiune un sistem de

Prioritãþi definitorii
întreprinderile mici ºi mijlocii, va fi asigurat
prin intermediul iniþiativelor urmãtoare:
 sprijinirea cercetãrilor concepute în
asociere, între centre naþionale sau regionale
de cercetare tehnicã, în beneficiul asociaþiilor
industriale europene sau grupurilor de
asociaþii naþionale, pe teme de interes pentru
numeroase IMM-uri din toate statele
membre sau din statele aflate în curs de
aderare. La aceste iniþiative se pot adãuga,
sub forme noi, acþiuni de cercetare
cooperativã rãspunzând nevoilor unui
numãr limitat de IMM-uri din diferite þãri
europene;
 întãrirea acþiunilor în materie de
informare economicã ºi tehnologicã:
colectarea, prelucrarea ºi difuzarea
informaþiilor de interes pentru IMM-uri, de
exemplu informaþiile cu privire la tendinþele
pieþii ºi evoluþiile tehnologice;
 acþiuni de sprijin pentru punerea în
reþea a cercetãtorilor, antreprenorilor ºi
finanþatorilor, precum ºi de susþinere a creãrii
de spin-offs în universitãþi ºi a dezvoltãrii
de incubatoare pentru activitãþile de cercetare
în IMM-uri.
În mãsura în care este posibil, iniþiativele
respective trebuie sã fie realizate în cadrul
planurilor de acþiune globalã, implicând dupã
caz finanþãri ale unor IMM-uri sau ale unor
programe naþionale de inovare, cu sprijin de
la Banca Europeanã de Investiþii sau
Programul EUREKA.

Infrastructurile de cercetare

Sprijinul Uniunii Europene pentru
infrastructurile de cercetare va fi crescut ºi
diversificat. Uniunea furnizeazã astãzi un
sprijin specific pentru accesul transnaþional
la anumite infrastructuri utilizate în Uniune.
Acest sprijin poate fi întãrit ºi extins la alte
aspecte ºi activitãþi orientate spre
infrastructurile existente în statele membre
sau pentru furnizarea de servicii ºtiinþifice
la nivel european, în cadrul acordurilor de
asociere stabilite.

burse pentru transferul de tehnologie, în
special spre IMM-uri.
Pentru a stimula dezvoltarea de locuri de
muncã în domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei în
Europa orice iniþiativã este bine venitã.
Acþiunile de stimulare a prezenþei femeilor
la toate nivelele carierelor ºtiinþifice se
impun, de asemenea, amplificate. Acþiuni
specifice se cer a fi efectuate pentru
încurajarea tinerilor sã întreprindã studii
ºtiinþifice ºi sã se angajeze în viaþa de
cercetare.
Se va face un efort permanent în vederea
sprijinirii dezvoltãrii de competenþe ºi calificãri
necesare într-o economie bazatã pe cunoºtinþe.
Pentru a ajuta þãrile membre ºi asociate sã se
menþinã la curent cu cunoºtinþele, în special în
domeniile noi, se poate pune la punct o schemã
de sprijin pentru echipele performante, de
exemplu, echipele constituite în jurul unor
personalitãþi de înalt nivel ºtiinþific, ca ºi pentru
susþinerea de proiecte de cercetare ºtiinþificã
executate în parteneriate de amploare mai mare
sau mai micã.

 ªtiinþa, societatea ºi cetãþenii

Aceastã prioritate are în vedere realizarea
unei serii de activitãþi destinate, în mod
specific, întãririi ºi adaptãrii activitãþilor ºi
politicii cercetãrii la nevoile societãþii,
precum ºi luarea în considerare a
consecinþelor sociale ale progresului ºtiinþific
ºi tehnologic.
Aceste activitãþi pot fi grupate astfel :
 susþinerea sistemului de referinþe
ºtiinþifice ºi a deciziei politice la nivel
european prin intermediul unor activitãþi de
validare, de testare ºi prenormative;
 dezvoltarea de capacitãþi de anticipare
ºi alertare, elaborarea unor lucrãri
prospective ºi de analizã vizând politica
cercetãrii, precum ºi politica în materie de
risc tehnologic;
 organizarea expertizei ºi a iniþiativelor
de asociere, precum ºi a unor activitãþi de
difuzare a informaþiilor ºi cunoºtinþelor;

 desfãºurarea activitãþilor de cercetare
în ºtiinþele socio-umane, pe teme de interes
european.
Dialogul ºtiinþã - societate se va desfãºura
prin intermediul unor:
 iniþiative de punere în contact a
cercetãtorilor, industriaºilor, factorilor de
decizie politicã ºi cetãþenilor (se vor organiza
conferinþe ale cetãþenilor la nivel european
etc.);
 iniþiative de promovare a cunoºtinþelor
privind ºtiinþa ºi tehnologia pentru public,
prin forme precum: colaborarea între muzee
ºi centre de culturã ºtiinþificã, ºcoli,
televiziuni, magazine ºi case de editurã;
organizarea unor sãptãmâni europene ale
ºtiinþei.
În acelaºi scop, se impun mãsuri pentru
creºterea participãrii femeilor la efortul
european de cercetare, ameliorarea
cunoºtinþelor ºi mecanismelor pentru
reprezentarea lor în acest domeniu ºi
înlãturarea obstacolelor care limiteazã
prezenþa acestora în echipele de cercetare.

 Mijloacele de realizare a
programelor de cercetare ºtiinþificã ale Uniunii Europene

Acestea se bazeazã pe principii
fundamentale care garanteazã calitatea
cercetãrilor care urmeazã a fi efectuate cu
sprijin din partea Uniunii Europene, precum
ºi pe credibilitatea acþiunilor sale. Astfel, vor
fi avute în vedere solicitãri publice de
propuneri, precum ºi principiul evaluãrii
printr-un mecanism peer review.
Aceste principii trebuie sã fie în mare
mãsurã pãstrate. În anumite cazuri, trebuie sã
se aducã schimbãri ale formei sub care ele sunt
aplicate astãzi. Logica realizãrii acþiunilor în
materie de reþele de excelenþã, a proiectelor
mari de cercetare orientatã ºi a folosirii
infrastructurilor cercetãrii conduce, de
exemplu, la evidenþierea posibilitãþii lansãrii
unor solicitãri chiar ºi concurenþei.
În paralel cu noile modalitãþi de
intervenþie propusã, trebuie sã se determine
o evoluþie nouã a formelor de gestiune a
programelor de cercetare ºtiinþificã ale
Uniunii Europene. Natura acþiunilor avute în
vedere în mai multe domenii conduce la
ideea execuþiei de blocuri de activitãþi de
mare amploare, de cãtre actori ai cercetãrii,
într-o manierã tehnicã autonomã. Este cazul,
în special pentru:
 programele de activitate legate de
funcþionarea reþelelor de excelenþã;
 marile proiecte de cercetare orientatã;
 proiectele de cercetare colectivã
concepute în beneficiul numeroaselor IMMuri;
 activitãþile în materie de infrastructuri
pentru cercetare;
 bursele de mobilitate acordate
cercetãtorilor ºtiinþifici pe baza unor criterii
predefinite.
Activitãþile concepute în cadrul
programelor naþionale vor fi executate întro manierã coordonatã, Comisia Europeanã
asigurând urmãrirea execuþiei acestora. În
acest spirit, gestiunea eventualelor acþiuni de
cercetare cooperativã pentru IMM-uri, ca
ºi aceea de acordare a burselor individuale,
pot fi încredinþate unor structuri publice,
comunitare, specializate, de tipul agenþii de
execuþie.
În conformitate cu orientãrile noii sale
misiuni ºi cu concluziile raportului de evaluare
la care a fost supus (Comisia Davignon),
Centrul Comun de Cercetãri al Uniunii
Europene se va concentra pe activitãþile de
sprijin pentru realizarea politicilor comunitare
ºi a deciziilor politice în domeniul cercetãrii
ºtiinþifice la nivel european. Aceste activitãþi
trebuie sã se situeze în domeniile unde
Centrul, acþionând într-o manierã sporitã, în
reþea cu organizaþiile naþionale ºi private,
poate aduce un plus de valoare Zonei
Europene a Cercetãrii, constituitã din þãrile
membre ale Uniunii Europene ºi din cele în
curs de aderare.

Muzeul Colecþiilor de Artã a reintrat în circuitul public
Porþi larg deschise pentru studenþi

Aflat închis multã vreme pentru
executarea unor lucrãri de consolidare,
restaurare ºi reamenajare, Muzeul Colecþiilor
de Artã a fost redeschis, fiind expuse, într-o
viziune modernã, 14 valoroase colecþii.
De fapt, patrimoniul Muzeului Colecþiilor
de Artã, organizat ca secþie a Muzeului
Naþional de Artã al României inaugurat în
august 1978, are o dimensiune mult mai mare,
însumând 12.000 de lucrãri de artã  opere
de picturã, sculpturã, artã graficã, artã
decorativã ºi popularã , exprimând un amplu
registru tematic, colecþii de artã româneascã,
europeanã ºi orientalã.
Ideea de a reuni sub acoperiºul unui
singur spaþiu colecþii particulare devenite de
acum publice este generoasã prin ea însãºi,
demonstrând rolul acestor pasionaþi
colecþionari în viaþa culturalã-artisticã a þãrii,
în cunoaºterea ºi promovarea valorilor.
Iubitorii de artã pãºesc cu evlavie în sãlile
rezervate colecþiilor de artã, având ºansa sã
cunoascã ºi sã admire piesele care compun
colecþiile, repere biografice ale neosteniþilor
colecþionari, precum ºi interesul manifestat de
aceºtia faþã de autorii lucrãrilor donate.
Copleºitoare se înfãþiºeazã Colecþia
Garabet Avachian nu doar prin cele 1.103
obiecte de artã pe care le cuprinde, ci ºi prin
valoarea acestora care pun în evidenþã
preferinþa artisticã a primului colecþionar,
care a fost remarcabilul profesor de vioarã
de la Conservatorul Ciprian Porumbescu din
Bucureºti; de la Theodor Pallady a
achiziþionat multe din lucrãrile care l-au
consacrat  Lalele albe, Naturã moarã cu
casetã roºie, Femeie pe fotoliu, Naturã
moartã cu flori ºi carte verde.
Colecþia
avocatului
Hrmuz
Aznavorian cuprinzând peste 300 de
lucrãri pune în evidenþã nu numai solida
sa culturã plasticã, ci ºi pasiunea sa

statornicã pentru pictura româneascã. În
vreme ce Colecþia fraþilor Beatrice ºi
Hrandt Avakian exprimã predilecþia lor
netã pentru arta orientalã, în structura
acesteia predominând bijuteriile,
miniaturi de lemn ºi fildeº, broderie, mici

O atracþie irezistibilã o reprezintã
Colecþia Marcu Beza  Hortensia ºi Vasile
G. Beza cu aºa-numita camerã arabã, în
care sunt expuse o parte din cele 373 de piese,
o mare diversitate de obiecte, predominând
în mod special cele confecþionate din textile.

N. Grigorescu  La strânsul fânului (schiþã)
statuete de bronz, piese arheologice,
sticlãrie, textile ºi ceramicã.
Redescoperim în Colecþia Clara ºi Anatol
E. Baconski, lucrãri celebre de picturã,
graficã, icoane pe sticlã, precum ºi pânzele
lui ªtefan Dimitrescu ºi Dimitrie Ghiaþã,
alãturi de Grigorescu sau Iosif Sever,
configurând tendinþele majore ale picturii
româneºti în deceniile patru-ºapte ale
veacului trecut.

Expresive portrete de domniþe ºi
jupâniþe, cu evidente conotaþii folclorice
oferã vizitatorilor Colecþia Céline Emilian,
cunoscutã ca fiind una din cele mai bune
portretiste din sculptura noastrã, de fapt, o
relevantã monografie, cuprinzând 44 de
lucrãri.
Imagini vii ale unei istorii condensate a
plasticii româneºti de la mijlocul secolului
al XIX-lea pânã la mijlocul secolului al XX-

Studenþi ai Facultãþii de Management
FinanciarContabil
în laboratorul de informaticã

lea conþine Colecþia Elena, Maria ºi dr. Iosif
Dona, în cadrul cãreia pot fi revãzute,
admirate picturi de Nicolae Grigorescu,
ªtefan Luchian, Nicolae Tonitza, Theodor
Pallady.
Din anul 1992, patrimoniul muzeului sa îmbogãþit cu Colecþia Iosefina Eugen Taru,
cuprinzând 152 de piese de picturã ºi graficã,
de maeºtri artei româneºti, icoane pe lemn
ºi pe sticlã, precum ºi obiecte de artã extremorientalã
Cu emoþie descoperim Colecþia Sicã
Alexandrescu, care s-a afirmat nu numai ca
regizor, ci ºi ca promotor al miºcãrii teatrale,
mai ales în perioada interbelicã, donaþia
cuprinzând lucrãri ale unor picturi de
referinþã  Gh. Petraºcu, Tonitza, T. Pallady
ºi Iosif Iser.
Nu pãrãsim acest univers fabulos, unic
în felul sãu, care cuprinde ºi multe din
colecþii remarcabile, cum este Colecþia de
artã comparatã donatã de Alexandra ºi Barbu
Slãtineanu, înainte de a revedea pivniþele
Muzeului Colecþiilor de Artã care au fost
repuse în circuitul muzeal o datã cu
redeschiderea corpului dinspre Calea Griviþei
a muzeului. Cele trei încãperi ale pivniþelor
reprezintã, de bunã seamã, un spaþiu ideal
pentru amenajarea lapidariului, unde trecem
în revistã, rând pe rând, pietre de mormânt,
pisanii, coloane monumentale, precum ºi
baze ale acestora cu certã valoare sub raport
istoric, documentar, dar ºi artistic, purtând
acea încãrcãturã emoþionalã pe care numai
mãiestria meºterilor pietrari din Þara
Româneascã din timpul voievozilor Neagoe
Basarab, Matei Basarab, ªerban
Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu,
Nicolae ºi Constantin Mavrocordat o poate
conferi acestor piese.

Adela DEAC

ABANDONUL ªCOLAR
Cãlcâiul lui Ahile în România

Etapa actualã ºi cele imediat previzibile
din istoria umanitãþii pot fi caracterizate
prin mai multe atribute, dar cel mai sintetic
ºi mai relevant dintre ele este ritmul
impetuos al evoluþiei. Transformãrile
fiecãrui domeniu de activitate sunt atât de
rapide ºi de adânci încât structura ºi
configuraþia lui de ansamblu sunt aproape
de nerecunoscut de la o etapã la alta. Iar
cauza principalã se regãseºte în revoluþia
ºtiinþificã ºi tehnologicã, în explozia
informaþionalã fãrã precedent, fãrã sfârºit
ºi amplificatã de la o etapã la alta. Ca ºi în
cazul ipostazelor naturale de viaþã, orice
organism social, de la o comunitate localã
la una naþionalã, care nu se adapteazã
acestor condiþii de mediu riscã sã piarã.
ªi, dimpotrivã, un organism social, oricât
de rãmas în urmã ar fi, are acum
posibilitatea sã ardã etapele
subdezvoltãrii sale ºi sã treacã în primplanul evoluþiei istorice. Condiþia esenþialã
a reuºitei este puterea de a prevedea, corect
ºi plenar, exigenþele de mâine ºi de a te
adapta lor încã de astãzi.
Din acest imperativ al anticipãrii ºi
adaptãrii la mediu izvorãºte însãºi
raþiunea de a fi a Uniunii Europene ºi tot
aici îºi aflã motivaþia principalul ei obiectiv
strategic. UE îºi propune ca la nivelul anilor
2010-2015 sã deþinã economia cea mai
dinamicã ºi mai competitivã din lume,
graþie îndeosebi bazei sale lãrgite de
cunoaºtere ºtiinþificã. O bazã lãrgitã pânã
la realizarea unei veritabile societãþi a
cunoaºterii. Se preconizeazã ca, la nivelul
anului 2015 bunãoarã, 50-55 la sutã dintre
noile locuri de muncã înregistrate în þãrile
UE sã solicite absolvenþi de învãþãmânt
superior, 40 la sutã sã solicite o pregãtire
de nivel mediu ºi numai 5-10 la sutã dintre
locurile de muncã vor fi pentru cei cu un
nivel scãzut de calificare.
Privitã din aceastã perspectivã,
România încã se aflã prinsã într-un paradox:
deºi are condiþii spirituale ºi materiale
pentru o evoluþie rapidã, care sã-i ardã
etapele subdezvoltãrii, ritmul ei este încã
scãzut. Bogãþiile solului ºi subsolului
românesc sunt remarcabile. Competiþia
specialiºtilor, ca ºi a muncitorilor de rând
este mult mai apreciatã în Occident decât
în þarã. În plus, cel puþin în agriculturã,
avem o tradiþie a muncii care, în pofida
caracterului tehnologic deficitar, rãmâne de
bun augur. Cu alte cuvinte, la nivel zonal,
de grup sau individual, stãm mai bine decât
la nivel de ansamblu, de organism statal.
De aici derivã pericolul cel mare pentru
România, din faptul cã guvernanþii postdecembriºti, ca ºi o bunã parte dintre
predecesorii lor, n-au reuºit sã tonifice
organismul statal ºi sã-l facã receptiv
iniþiativelor individuale de valoare.
Conºtient sau nu, acestora li s-au pus tot
felul de piedici ºi, pe terenul contradicþiei
dintre individual ºi organism statal,
reformele întreprinse au condus uneori la
involuþii ºi la contrareforme.

Chiar dacã pânã în prezent nu a fost
supus impozitelor, fermierul agricol riscã
sã fie falimentat prin faptul cã mijloacele
de cultivare a pãmântului sunt foarte
costisitoare, depãºind, anual, de câteva ori
profitul agricol individual. Adaptarea lui la
condiþiile agriculturii de performanþã se
face greu câtã vreme asocierea în vederea
constituirii unui lot funciar optim, de cel
puþin 100 hectare, întâmpinã nenumãrate
dificultãþi. Este aici o simplã problemã de
mentalitate, cum afirmã guvernanþii? Este
presiunea unor concepte învechite care
favorizeazã imobilismul? Greu de rãspuns
afirmativ, de vreme ce, tocmai în domeniul
agriculturii, apoi în cel manufacturier ºi al
serviciilor au apãrut, mai întâi,
întreprinderile mici ºi mijlocii care, deºi
sunt foarte active, n-au reuºit performanþa
de a crea mult dorita clasã de mijloc, ca un
factor social-economic catalizator ºi sursã
remarcabilã de avuþie naþionalã.
ªi asemenea exemple de adaptare
greoaie la exigenþele vieþii contemporane
pot fi culese din aproape toate domeniile
economico-sociale. Inclusiv din domeniul
cercetãrii ºtiinþifice, cel mai dinamic. mai
mobil ºi mai sincronic. România susþine
anual, cu o importantã contribuþie în valutã
forte, fondul UE de cercetare ºtiinþificã,
urmând ca prin avansarea propriilor
proiecte de cercetare, o parte din resursele
financiare ale acestui fond european sã
revinã în þarã. Din pãcate, în lipsa
proiectelor ºtiinþifice corespunzãtoare, abia
circa o treime din banii plãtiþi de statul
român mai ajung la noi. Ba mai mult: chiar
ºi o seamã de fonduri, destinate de UE
pentru dezvoltarea României, rãmân
nefolosite din lipsa aceloraºi proiecte
valabile propuse de autoritãþile româneºti.
Iar asemenea deficite se accentueazã
prin faptul cã motivaþia psiho-socialã a
ºtiinþei de carte în România se aflã în
cãdere liberã. Date recente atestã faptul cã
circa 20 la sutã dintre copii României
renunþã la ºcoalã înainte de a termina
ciclurile învãþãmântului obligatoriu. Aici
este cãlcâiul lui Ahile din România: în
pragurile de tot felul pe care copii
României, cu deosebire cei din mediul rural,
le întâmpinã în dorinþa lor arzãtoare de a
învãþa carte. Guvernanþi ai României
jubileazã pe seama faptului cã prin recenta
mãsurã a distribuirii gratuite a unui cornuleþ
cu un pahar de lapte, pentru copiii din
clasele 1-4, frecvenþa acestora la ºcoalã a
crescut mai cu seamã în mediile sãrace. Dar
 pentru Dumnezeu!  ne putem mândri
cu faptul cã foamea a ajuns sã arbitreze
frecventarea ºcolii? Tocmai dintr-o
asemenea stare de inconºtienþã din partea
guvernanþilor provine inapetenþa, în
creºtere, pentru cunoaºtere, pentru
specializare,
pentru
competenþã
profesionalã. De aici izvorãºte ritmul lent
al adaptãrii la mediu ªi, ca atare, aici se
hotãrãºte destinul european al României.

Mihai IORDÃNESCU
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10. Consideraþi cã orientarea României spre integrarea în
Uniunea Europeanã este o direcþie bunã?

1. Vã intereseazã viaþa politicã a þãrii?
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2. Care este principala dumneavoastrã sursã de
informaþii cu privire la viaþa politicã?

3. La alegerile prezidenþiale viitoare (din 2004),
pe cine aþi vota?

4. La alegerile parlamentare viitoare (din 2004), ce
formaþiune aþi vota?

5. Consideraþi cã schimbarea sistemului de votare, prin
introducerea votului uninominal, ar contribui la
însãnãtoºirea vieþii politice din România?

6. În proprietatea cui ar trebui sã fie întreprinderile
industriale?
11. Consideraþi cã integrarea în Uniunea Europeanã
trebuie aprobatã prin Referendum?

7. În proprietatea cui ar trebui sã fie pãmânturile?
12. Consideraþi cã aderarea la structurile NATO trebuie
aprobatã prin Referendum?

8. Cum credeþi cã se va trãi
în România în urmãtorii ani?

9. Ce regim politic apreciaþi cã existã în prezent
în România?

13. Ce anume vã conferã dumneavoastrã un
sentiment sporit de siguranþã?

14. Cum apreciaþi cã este corupþia în România?

Continuare în pag.8
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imperativ al dezvoltãrii durabile

I. Cunoaºterea modificã din temelii societatea
În ultimii ani, au apãrut numeroase ºi remarcabile studii ºi lucrãri de
sintezã, inclusiv în Editura Fundaþiei România de Mâine ºi în revista Opinia
naþionalã. Avem în vedere, în principal, volumele despre starea naþiunii
elaborate de prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, în care s-au examinat
competent ºi argumentat realizãrile înregistrate de cunoaºterea umanã în
secolul al XX-lea, dar ºi provocãrile ivite în zorii celui în care am debutat
deja, al XXI-lea adicã, în plan politic, social, economic, tehnologic,
ecologic, al educaþiei ºi sãnãtãþii. Cum multe dintre acestea au impact
asupra evoluþiilor locale, continentale ºi chiar universale, a stãrii de spirit
ºi a manifestãrii populaþiei în cadrul comunitãþii, era firesc ca unele dintre
ele sã stârneascã interesul general, inducând deopotrivã satisfacþie, pânã
la euforie în anumite cazuri, ºi neliniºti, întemeiate credem noi.
Satisfacþie, întrucât suntem contemporanii unor progrese (orientare
a devenirii, indicând sensul ascendent al dezvoltãrii obiectelor ºi sistemelor,
trecerea la etape, stãri ori nivele calitative superioare), impresionante în
cercetãrile fundamentale din fizicã ºi din chimie, aflate la baza realizãrilor
tehnologice ce aveau sã imprime o dinamicã fãrã precedent creºterii (teorie
care urmãreºte sã identifice factorii determinanþi ai sporirii volumului
producþiei de bunuri ºi de servicii realizate, la nivel micro sau macrosocial) ºi dezvoltãrii economice (miºcarea ascendentã, progresivã, de la
inferior la superior, de la simplu la complex, de la vechi la nou), deºi cu
unele efecte cel puþin discutabile. Sunt notabile, de asemenea, izbânzile
obþinute în tehnologia informaticã, în cunoaºterea ºi folosirea spaþiului
cosmic pentru rezolvarea problemelor presante, cum ar fi asigurarea
energiei electrice nepoluante, realizarea ºi prelucrarea unor materiale noi,
neconvenþionale, cu proprietãþi ºi caracteristici mult îmbunãtãþite. Pentru
a încheia aceastã succintã trecere în revistã, se cuvine fãcutã precizarea
cã perspectivele oferite de inteligenþa artificialã ºi de evoluþiile
spectaculoase din domeniul electronicii, deschid calea proiectãrii ºi
construirii societãþii durabile sau sustenabile (concept lansat în 1987, cu
ocazia reuniunii Comisiei Mondiale pentru Mediu ºi Dezvoltare creatã de
ONU, având cu precãdere conotaþii ecologice), în care sã fie soluþionate
rezonabil probleme economice ºi umane majore, precum: producþia,
repartiþia ºi consumul, echitatea socialã ºi etica, cu efecte atât de
benefice asupra calitãþii vieþii ºi a muncii.
Neliniºti ºi îngrijorare, deoarece analiza realitãþilor societãþii
contemporane, informatizatã sau a cunoaºterii, aratã, fãrã urmã de
tãgadã, cã omenirea se aflã în faþa celei mai importante opþiuni din
îndelungata sa istorie. Una cu valoare de paradigmã  având valenþe
raþionale ºi emoþionale  generatã de adevãruri tulburãtoare, printre care:
perspectiva epuizãrii premature a resurselor naturale tradiþionale, cu
precãdere a celor neregenerabile; creºterea haoticã, în afara oricãrui
control, a populaþiei; accentuarea dezechilibrului ecologic, sub presiunea
poluãrii mediului înconjurãtor; incapacitatea de a asigura hrana
locuitorilor globului. De parcã nu ar fi fost de ajuns, au apãrut ºi
circumstanþe agravante, în principal încãlcarea flagrantã a drepturilor
omului ºi inegalitatea de ºanse în domeniile educaþiei, sãnãtãþii, carierei
º.a. Desigur, amploarea ºi ritmul apariþiei descoperirilor din ºtiinþã ºi din
tehnologie pot contribui la soluþionarea adecvatã a problemelor evocate,
fãcând inevitabilã cerinþa obiectivã de a reflecta mai profund asupra modului
de a percepe ºi recepta, dar, mai ales, de a gândi ºi proiecta dezvoltarea
socialã ºi economicã. Cu atât mai mult cu cât, începând cu secolul al XXIlea, ºansa de supravieþuire a unitãþilor economice ºi financiar-bancare
este proporþionalã cu valoarea actului de conducere, demers cunoscut
în literatura de specialitate sub denumirea de management strategic
sau al schimbãrii. Pentru a fi încununat de succes însã, acesta trebuie
sã fie unul creativ, de tip prospectiv ºi, pe cât posibil, neconflictual.
Termenul de schimbare are înþelesul de transformare sau prefacere
în formã ºi în conþinut a unui obiect, produs, activitate ori proces.
Probabilitatea succesului trecerii de la starea existentã la cea doritã
depinde de mai multe variabile, putând fi exprimatã, aºa cum arãtau R.
Beckard ºi R. Harris, cu ajutorul relaþiei urmãtoare:

în care A exprimã nivelul insatisfacþiilor resimþite; B  claritatea
definirii stãrii dorite, viitoare; D  primul pas fãcut spre starea viitoare;
X  costul schimbãrii.
O ipotezã plauzibilã, sã recunoaºtem, care sugereazã cã, în viitor,
creºterea economicã nu va mai fi una generalã ºi continuã, iar agenþii
economici, cunoscuþi în literatura de specialitate sub denumirea
convenþionalã de organizaþie sau firmã (ansamblu de persoane ce acþioneazã
conºtient ºi coordonat în vederea realizãrii unor obiective comune), vor
supravieþui numai dacã fac eforturi susþinute ºi neîntrerupte pentru asimilarea
în timp util a tehnologiilor de ultimã orã, inclusiv în ceea ce priveºte
organizarea ºi conducerea activitãþii desfãºurate. Din aceastã raþiune,
pledoaria în favoarea fundamentãrii ºi a elaborãrii previziunilor sau
prognozelor, ca premisã a dezvoltãrii durabile, devine legitimã ºi credibilã,
contribuind la soluþionarea problemelor reclamate de progresul general.
Fundamentarea prognozei are la bazã analize sau studii cantitative, pornind
de la datele statistice ºi cele teoretice, ajustate sau recalculate. Dintre
parametrii (estimatorii) statistici determinaþi, cel mai semnificativ este
abaterea medie pãtraticã procentualã (Am), calculatã cu relaþia:

în care \ ºi \ reprezintã datele statistice reale pentru fiecare an
al perioadei consideratã concludentã, din punctul de vedere al analizei
retrospective ºi, respectiv, datele teoretice ajustate, recalculate pe baza
datelor reale pentru fiecare an al perioadei statistice, iar n  numãrul
anilor din perioada statisticã.
Dintr-o astfel de perspectivã, nu mai surprinde pe nimeni de ce,
începând cu ultima parte a secolului trecut, previziunea a devenit un
instrument ºtiinþific de lucru deosebit de eficace, aflat la îndemâna
artizanilor strategiei dezvoltãrii, fie ei cercetãtori, politicieni ori oameni
de afaceri, cel puþin din câteva raþiuni.
În primul rând, adevãrul cã, în esenþã, viaþa ºi activitatea omului
implicã orizontul de timp viitor. Altfel spus, ambele dimensiuni 
perfect compatibile  sunt demersuri conºtiente ce încep în prezent ºi se
încheie cândva, ulterior. Fiind înzestrat cu inteligenþã ºi conºtiinþã, omul
acþioneazã social, în sensul cã se aflã integrat într-o anumitã colectivitate,
având propriile sale reguli ºi principii de organizare în vederea atingerii
unui þel precis definit; orice acþiune (desfãºurarea deliberatã a unor
activitãþi concrete prestabilite) a lui se desfãºoarã pe baza unui plan
logic, prin care se precizeazã mental ori sub formã de propoziþii ºi de
schiþe, de grafice ºi de diagrame, de tabele scopul urmãrit ºi timpul
necesar pentru înfãptuirea efectivã, precum ºi resursele alocate ºi
mijloacele adecvate ce urmeazã a se folosi.
În al doilea rând, realitatea cã prevederea faciliteazã optimizarea flexibilã
a procesului de transformare a resurselor disponibile  naturale, umane,
financiare, informaþionale ºi de timp  în bunuri ºi servicii solicitate de piaþã,
necesare consumului individual ºi colectiv (sau social) al membrilor societãþii.
În al treilea rând, postulatul potrivit cãruia, societatea reprezintã un
ansamblu unitar ºi coerent de activitãþi (ansamblu de acte fizice,
intelectuale ºi morale realizate în vederea obþinerii unui anumit rezultat)
politice, sociale, economice, culturale, juridice ºi de altã naturã, aflate
în raporturi de condiþionare reciprocã. Astfel încât, funcþionarea sa
normalã, adicã fãrã ºocuri ºi conflicte majore, depinde de însuºirea,
acceptarea ºi aplicarea scrupuloasã de cãtre membrii comunitãþii a
valorilor ºi a criteriilor care stau la baza organizãrii ºi a conducerii cât
mai eficiente  sub raport economic, tehnologic, ecologic ºi, de ce nu,
moral sau etic  a diferitelor domenii de activitate. De altfel, accelerarea
ritmului descoperirilor ºtiinþifice ºi tehnologice reclamã cu acuitate
cerinþa de a practica o conducere profesionistã, capabilã sã se adapteze
din mers la exigenþele, diversitatea ºi imperativele momentului. Cu
alte cuvinte, devine obligatorie cunoaºterea riguroasã a legitãþilor care
guverneazã evoluþia fenomenelor (manifestare exterioarã a esenþei unui
obiect, sau lucru ce surprinde prin noutate) ºi a proceselor (succesiunea
de stãri ºi de etape prin care trec, în desfãºurarea ºi schimbarea lor,
diversele evenimente ºi fenomene din naturã ºi din societate, a dinamicii
sau a stãrii lor viitoare), pentru a le domina ºi orienta în favoarea omului,
a ameliorãrii condiþiei biologice (fizice ºi psihice) a acestuia.
În al patrulea rând, specialiºtii sunt unanimi în a susþine cã, în
momentul de faþã, experienþa acumulatã ºi cunoaºterea oferã
suficiente mijloace teoretice, metodologice ºi practice pentru a
identifica evenimentele ºi fenomenele din naturã ºi din societate,
dar ºi rezultatele ce pot fi obþinute în urma acþiunilor umane. Condiþia
necesarã ºi suficientã a demersului respectiv este voinþa clasei politice

de a acþiona în favoarea evoluþiilor pozitive, dar ºi atitudinea ºi
fermitatea societãþii civile, înglobând ºi mediul universitar (ºi
academic), de a-ºi exprima sistematic ºi organizat, în conformitate cu
exigenþele momentului, opiniile ºi sugestiile referitoare la viabilitatea
programelor de dezvoltare preconizate.
Mai mult decât atât, þãrile, ca entitãþi deschise influenþelor aleatoare
(conjuncturale), rãmân în cursa pentru pãstrarea identitãþii naþionale ºi
pentru introducerea progresului multilateral doar dacã-ºi concentreazã
eforturile în direcþia ameliorãrii competitivitãþii ºi a instaurãrii armoniei
în activitãþile desfãºurate ºi permise, restricþiile fiind, în principal, de ordin
ecologic ºi moral. Ori de câte ori s-a manifestat indiferenþã în faþa
tentativelor de a impune voinþa majoritãþii asupra minoritãþii, sau,
dimpotrivã, de a absolutiza drepturile grupurilor mici ºi ale indivizilor,
entropia (gradul de dezordine sau de incertitudine al unui câmp de
probabilitate finit) ºi turbulenþa sistemelor sociale au sporit sensibil,
generând dezechilibre flagrante cu efecte negative asupra capacitãþii
competitive ºi a raporturilor sincrone, de colaborare între parteneri cu
drepturi egale, mai presus de potenþialul economic, uman ºi militar.
Trecerea de la gândirea analiticã sau cartezianã la alta pronunþat
creativã (fig.1), în care subiectivismul decidentului este înlocuit de
obiectivitatea ºi eficienþa mijloacelor electronice de informare ºi
comunicare, din ce în ce mai sofisticate ºi mai performante, precum
calculatorul, e-mail-ul, Internet-ul ori web-ul, marcheazã o nouã etapã
în realismul deciziilor ºi al proiectelor, fundamentate ºi adoptate la un
moment dat. Pentru prima oarã, s-au amplificat atât încrederea în acestea,
cât ºi gradul de acceptabilitate socialã ºi politicã a riscurilor pe care le
incumbã înfãptuirea lor, acordându-se credit profesional ºi moral celor
abilitaþi sã gestioneze viitorul.

- Fig.1 Mecanismele tehnice evocate sunt, la rândul lor, create de om, ºi de
îndatã ce au dobândit capacitatea de a se reproduce, de fiecare datã la
parametri superiori, au determinat reducerea considerabilã a resurselor
umane implicate în realizarea bunurilor ºi a serviciilor, concomitent cu
creºterea calitãþii ºi a eficienþei. Dincolo de voinþa omului, economia
viitorului va avea o altã configuraþie, în care robotizarea ºi informatica

1. Ordinea ºi haosul sau dezordinea, fenomene specifice
schimbãrii
Ordinea ºi haosul fac parte din categoria problemelor filosofice,
istorice, politice, sociologice, economice asupra cãrora cercetãtorii revin
mereu, fãrã a se fi ajuns la rãspunsuri definitorii, satisfãcãtoare. Un singur
lucru este cert, ºi anume cã, schimbarea, indiferent în orice domeniu sar manifesta, este însoþitã de o anumitã dezordine temporarã,
declanºatã de procesul înlocuirii vechilor structuri cu altele calitativ noi,
mai eficiente ºi, pe cât posibil, mai echitabil. De aceea, nu mai surprinde
pe nimeni insistenþa cu care oamenii de specialitate, incluzând aici ºi
politicienii, examineazã în momentul de faþã concepþia precum ordinea
ºi haosul economic, ca suport al evoluþiilor politice ºi sociale
contemporane, aflate, la rândul lor, sub impactul a numeroase influenþe
ºi presiuni, sincope, interpretãri, mai mult sau mai puþin nuanþate. Pornind
de la adevãrul cã ordinea economicã acoperã doar un segment al
realitãþilor întâlnite în universul natural, social, politic, juridic etc.,
germanul Heinz Lampert susþine cã ordinea economicã exprimã
totalitatea reglementãrilor în vigoare pentru suprastructura
organizatoricã a economiei naþionale ºi a instituþiilor responsabile
pentru administraþie, impozitare ºi configuraþia economicã. Din câte
se observã, apar douã sensuri, unul descriptiv, referitor la realitatea
legislaþiei economice, ºi altul prescriptiv, care vizeazã valoarea sau
ideea de ordine doritã, spre care se tinde, ca reprezentare idealã, ca
model pentru grupurile ºi comunitãþile sociale. În opinia sa, demersul
trebuie sã rezolve cel puþin trei probleme întâlnite în orice societate
umanã, mai presus de complexitatea ºi de nivelul dezvoltãrii acesteia:
asigurarea funcþionãrii normale a economiei, coordonarea eficientã a
activitãþii desfãºurate ºi înfãptuirea obiectivelor social-politice sau de
altã naturã prestabilite.
Din punctul nostru de vedere, cercetãtorii români Alexandru Taºnadi
ºi Claudiu Doltu au oferit o definiþie mult mai precisã ºi mai completã,
respectiv, noþiunea de ordine economicã este indisolubil legatã de
ordinea globalã a societãþii, fiind constituitã din totalitatea instituþiilor
ºi a normativelor referitoare la dotãrile economice ºi la comportamente
nu neapãrat de naturã economicã, ºi contribuind la reglementarea
relaþiilor dintre componentele economiei naþionale  gospodãrii, agenþi
economici ºi comerciali, instituþii financiare ºi bancare, interne ºi externe;
sarcinile ordinei economice sunt constituirea ºi asigurarea funcþionalitãþii
economiei, conducerea optimã a procesului economic în cadrul
sistemului obiectivelor economice ºi extraeconomice ale societãþii, ca
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ºi Comerþ Exterior
Prof. univ. dr. Ion A. POPESCU,
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Într-o societate deschisã, supusã unor ritmuri de
transformare fãrã precedent, dimensiunea educativformativã este atestatã de deschiderea membrilor
societãþii spre schimbare, de participarea lor
conºtientã ºi nemijlocitã la fundamentarea,
adoptarea ºi înfãptuirea schimbãrii globale.

uman, induce un efect de antrenare complex, teoretic ºi practic deopotrivã,
permiþând valorificarea optimã a resurselor disponibile cu nevoile
fundamentale, reale ale populaþiei, cu criteriile eficienþei economice,
tehnologice ºi ecologice. Din punct de vedere strict semantic, cunoaºterea
reprezintã procesul în cadrul cãruia observatorul sau cercetãtorul îºi
formeazã anumite imagini, concepþii ºi teorii despre realitatea
înconjurãtoare, dar ºi despre el însuºi, cu ajutorul unor instrumente
specifice de acþiune practicã. Este vorba de un demers amplu ºi complex
realizat gradual, de la perceperea fenomenului pânã la esenþa acestuia,
oferind o radiografie aproximativã a realitãþii explorate, din naturã ori
din societate. În funcþie de concordanþa sau nu cu faptele empirice
(realitatea), adevãrul cãutat poate fi fals sau nu, de unde ºi necesitatea de
a se apela la un sistem de principii ºi de norme metodologice riguroase
ºi concrete, în mãsurã sã asigure conversia sistemului teoretic, respectiv
setul de legi, teorii ºi concepte aflate în raporturi de interdependenþã, într-o
metodologie adecvatã domeniului explorat. Astfel, în timp ce teoria, ideea
presupune abstragerea ºi izolarea aspectelor studiate, ca pãrþi componente
intrinseci ale fenomenelor (proceselor) reale, metodologia vizeazã
ansamblul demersului cunoaºterii, evidenþiind direcþia, ansamblului
demersului cunoaºterii, evidenþiind direcþia ºi traseele de urmat pentru a
se ajunge la adevãr sau la cunoºtinþe noi, relevante. Evaluate din
perspectiva teoriei generale a sistemelor, metoda ºi metodologia îºi
dezvãluie alcãtuirea pe trei niveluri distincte, ºi anume: de maximã
generalitate, aplicabilã în toate domeniile de activitate; de graniþã,
comunã mai multor ºtiinþe particulare (metoda experimentalã, calculul
statistic º.a.); specifice, diferite de la o disciplinã la alta.
Desigur, între cunoaºterea ºtiinþificã ºi cunoaºterea comunã existã
anumite diferenþe, sesizabile în mai multe planuri. În primul rând, al
formei, potrivit cãruia cercetarea ºtiinþificã se caracterizeazã ºi circulã,
în principal, sub forma teoriilor ce explicã fenomenele analizate,
permiþând prevederea acestora, iar cercetarea comunã deschide un câmp
eterogen de cunoºtinþe aplicative, practice dezvoltate în procesul muncii
oarecum spontan, sub forma nevoilor sau trebuinþelor. În al doilea rând,
al metodologiei, din care rezultã cã cercetarea are o perspectivã
metodologicã astfel încât evidenþiazã proprietãþile calitative ale
fenomenelor ºi ale conexiunilor dintre acestea, posibil de înregistrat,
clasificat ºi mãsurat, iar cercetarea comunã nu ajunge la adevãruri
riguroase ºi controlabile. În al treilea rând, al procedeelor de verificare
a ipotezelor, de unde deducem cã cercetarea ºtiinþificã dispune de criterii
ºi teste complexe de verificare a adevãrurilor, cu mare capacitate
predictivã, iar cercetarea comunã se bazeazã doar pe încercare, ca singurã
modalitate de verificare a ipotezelor. În al patrulea rând al limbajului,
care evidenþiazã cã cercetarea ºtiinþificã utilizeazã un limbaj specializat
ºi simbolic, având un înalt grad de abstractizare, diferenþiat de la o ºtiinþã
la alta, diferit de limbajul obiºnuit al cercetãrii comune. Se cuvine fãcutã
precizarea cã, de regulã, cunoaºterea ºtiinþificã se realizeazã la douã
niveluri aflate în conexiune directã, respectiv cunoaºterea empiricã,
adicã reflectarea obiectelor ºi fenomenelor (proceselor) studiate sub
formã de observaþii, observarea ºi descrierea faptelor ºi datelor
examinate, structurate în senzaþii, percepþii ºi reprezentãri, precum ºi
cunoaºterea teoreticã, formã superioarã a gândirii abstracte care
faciliteazã descoperirea adevãrului cu ajutorul analizei ºi sintezei, al
inducþiei ºi deducþiei. Cu alte cuvinte, teoria trebuie sã satisfacã anumite
cerinþe, printre care coerenþa logicã (enunþurile teoretice sã se afle în
stare de compatibilitate reciprocã), deductibilitatea (enunþurile sã
decurgã logic unul dupã altul), completitudinea sau saturaþia (enunþurile
sã acopere integral domeniul studiat, identificând relaþiile esenþiale dintre
fenomene sau procese) ºi sã fie verificabilã, adicã teoria sã-ºi gãseascã
un corespondent în practicã (fig. 3).

Fig. 3
În opinia noastrã, ºi nu numai, cunoaºterea ºtiinþificã include
învãþarea ºi asimilarea sistematicã prin forme moderne, începând cu
ºcoala ºi continuând cu pregãtirea permanentã, contribuind la realizarea
ºi promovarea progresului general (fig. 4).

Al. King ºi B. Schneider: Raportul Clubului de la Roma
intitulat Prima revoluþie globalã
vor pune în evidenþã o relaþie ineditã între progresul tehnic ºi cel socialeconomic. Cum în economia informaþionalã, valoarea se amplificã
prin cunoaºtere, se poate deduce cã teoria valorii bazatã pe muncã
va ceda locul alteia predominatã de realizãri inedite ºi de atitudine
prospectivã. Specialiºtii în domeniu sunt unanimi în a susþine cã tranziþia
de la societatea industrialã la societatea cunoaºterii (sau informaþionalã)
antreneazã o serie de transformãri în mentalitatea ºi în acþiunea colectivã,
dintre care cele mai semnificative sunt:
 Inovaþiile ºi invenþiile din electronicã accelereazã ritmul
schimbãrilor în toate domeniile de activitate;
 Robotizarea ºi informatizarea producþiei de bunuri ºi de servicii
disponibilizeazã o mare parte a resurselor umane din activitãþile
tradiþionale, punându-se acut problema reconversiei ºi a folosirii lor în
alte segmente ale creaþiei materiale ºi spirituale, ca alternativã la
diminuarea nemulþumirilor ºi, implicit, la amplificarea tensiunilor sociale;
 Modificarea radicalã a procesului de formare profesionalã, în
care instrucþia permanentã ºi la distanþã asiguratã de megauniversitãþi
va deveni preponderentã;
 Adevãrul, frumosul, binele devin realitãþi induse, facilitând interogaþia
filosofico-existenþialã ºi, deci, autoinstruirea ºi mobilitatea profesionalã.
Este de domeniul evidenþei cã, în mileniul în care abia am pãtruns,
cultura ºi ºtiinþa nu pot progresa în afara interacþiunii cu economia,
politica, filosofia ori etica, accentuând dominaþia socialului asupra
particularului, a sincronismului asupra istoricismului, în care construcþia
cognitivã devanseazã reproducerea. Pentru a se asigura eficienþa acþiunii
sociale însã, este vital ca motivaþia cercetãtorilor ºi a decidenþilor sã
devinã automotivaþia celor chemaþi sã înfãptuiascã obiectivele
preconizate ºi acceptate. Un proces raþional ºi logic, ce poate fi
operaþional doar dacã are la bazã armonizarea aspiraþiilor, intereselor ºi
opþiunilor cvasigenerale, prefigurând apariþia ºi generalizarea societãþii
ºi a managementului cunoaºterii (fig.2), centrate pe rafinamentul
demersului intelectual original, mai presus de globalizarea sau competiþia
politicã, economicã, socialã, culturalã.

- Fig.2 Într-o economie organizaþionalã  interconectatã ºi integratã  fie
ea tranzacþionalã ori relaþionalã, activitatea agenþilor economici, privaþi
ºi publici, nu se mai aflã în conflict cu societatea. Dimpotrivã, aceasta
din urmã este obligatã sã se implice în eliminarea eventualelor semne
de ostilitate prin fundamentarea ºi aplicarea legislaþiei capabilã sã facã
mai prietenos mediul de afaceri, în plan intern ºi internaþional. Rolul
persuasiv în aceastã direcþie revine cadrului instituþional, mai concret
spus apartenenþei la organismele ºi organizaþiile multilaterale, cu drepturi
ºi obligaþii consensuale.
În consecinþã, este de aºteptat ca demersul clasic unanim acceptat:
deducþie  previziune (modelare ºi simulare) planificare  rezultate sã
cedeze definitiv în favoarea demersului proactiv, având forma intuiþie
 obiective  modelare ºi simulare  planificare  reacþie.

ºi promovarea þelurilor politico-sociale. În sfârºit, Friederich Hayek
înþelege prin ordine starea de lucruri în care numeroase elemente de
diferite tipuri sunt legate unele de altele, astfel încât anumite pãrþi ale
sistemului fixate în timp ºi/sau în spaþiu sã permitã anticiparea acelora
care au ºanse sã se dovedeascã a fi corecte. Dincolo de punctele de
vedere exprimate, se observã cã noþiunea de ordine economicã
desemneazã principiul cauzalitãþii ºi/sau al finalitãþii economice în
societate, aºa cum sublinia prof. dr. Aurel Negucioiu, într-un recent
studiu publicat în Economistul, determinând direcþia ºi sensul principal
al activitãþii economice ºi guvernând funcþionarea ºi evoluþia acesteia.
În context, se menþioneazã trei tipuri de ordine economicã:
 Ordinea economicã spontanã sub forma economiei de piaþã
concurenþiale, permanent reînnoibilã, concretizatã în relaþiile dintre
preþurile ºi costurile de producþie ale mãrfurilor ºi distribuþia
corespunzãtoare a resurselor. Dupã cum remarca cercetãtorul român
menþionat, ordinea spontanã se distinge prin: formarea, funcþionarea ºi
evoluþia ordinei economice spontane are loc în ºi prin activitatea
organizatã ºi conºtientã a oamenilor, prin intermediul pârghiilor ºi al
instituþiilor proprii, fãrã implicarea sau imixtiunea unor factori externi;
suporþii principali ai coordonãrii spontane sunt: proprietatea privatã
asupra bunurilor de capital, autonomia ºi independenþa subiecþilor sau
actorilor economici, precum ºi capacitatea acestora de a inova, inventa,
raþionaliza ºi moderniza competiþia, concurenþa; profitul (câºtigul,
avantajul material) reprezintã forþa motrice a motivaþiei agenþilor
economici ºi a indivizilor. Cu alte cuvinte, realizarea coordonãrii
informaþiilor, pe baza cãrora conducerea agenþilor economici adoptã
deciziile vizând sistemul preþurilor este obligatorie;
 Ordinea economicã organizatã ºi dirijatã conºtient, potrivit unui
plan ori model, specificã regimurilor totalitarist-autoritare, ca de pildã
Italia fascistã, Germania hitleristã, Japonia, URSS ºi fostele state
socialiste. În acest cadru, activitatea oamenilor este strict organizatã,
bazatã pe proprietatea colectivã sau a statului asupra bunurilor de
producþie, de unde ºi sintagma de ordinea economicã de comandã;
 Ordinea economicã mixtã, adicã mixul a trei mecanisme parþiale
 al pieþei libere sau concurenþei complete; al concurenþei imperfecte,
monopolist-oligopoliste private; al implicãrii monopolist-statale.
În încheierea consideraþiilor de ordin general, se cuvine fãcutã
precizarea cã, la scarã microeconomicã, caracterul conºtient, premeditat
al activitãþii rezidã în: stabilirea, cu anticipaþie, a scopului ºi obiectului
activitãþii desfãºurate, a mijloacelor ºi uneltelor de muncã, a
structurii, cantitãþii ºi calitãþii resurselor umane.
Având în vedere unele analogii axiologice, în studiul de faþã ne
propunem sã examinãm unele aspecte ale conþinutului ºi ritmului
schimbãrii, ca o consecinþã directã a descoperirilor din ºtiinþã ºi
tehnologie, precum ºi a aspiraþiei de integrare în anumite structuri
politice, sociale, economice ºi juridice internaþionale.
2. Schimbarea spontanã, prin cunoaºtere ºi acþiune
generalizate
Logica elementarã aratã cã, de fapt, schimbarea nu este rodul
întâmplãrii, þinând de ambiþia sau orgoliul unei persoane sau grup omogen
de persoane, ci rezultatul conjugãrii anumitor factori obiectivi, interni ºi
externi, accentuaþi eventual de evoluþii conjuncturale. În cazul subiectului
de faþã, integrarea regionalã ºi globalizarea, accelerate de ritmul
descoperirilor din ºtiinþã ºi din teologie ºi de competiþia comercialã pot fi
considerate locomotive ale demersului. Din aceastã perspectivã,
cunoaºterea, consideratã a fi cel mai spectaculos miracol al universului

Fig. 4.
Recunoaºtem sau nu, lumea s-a schimbat atât de mult în ultimele
decenii, încât generaþiile actuale ºi viitoare au nevoie de informaþii
relevante, în mãsurã sã le asigure integrarea profesionalã ºi socialã fãrã
ºocuri majore, atât de traumatizante. Sunt semnificative, în acest context,
concluziile studiilor elaborate recent în þãri cu vechi ºi remarcabile tradiþii
ºi performanþe în domeniu, cum sunt Anglia, Franþa, Germania, Japonia,
S.U.A. º.a., în care se subliniazã pregnant cã stilul de predare  mult
prea scolastic ºi enciclopedic  ºi modalitatea clasicã de evaluare ºi
examinare ca indicator al nivelului de cunoºtinþe sunt depãºite, pledând
convingãtor în favoarea afirmaþiei cã tinerii, în general, ºi absolvenþii
învãþãmântului universitar, în special, trebuie sprijiniþi sã-ºi dezvolte
imaginaþia ºi simþul practic. Mai mult decât atât, marea majoritate a
tinerilor se îndreaptã spre studii precum afacerile, dreptul, contabilitatea,
designul, mass-media, mediul înconjurãtor, turismul ºi managementul,
în care cercetãrile prospective deþin o pondere deosebit de importantã.
În acelaºi timp, tot mai mulþi specialiºti în sociologie au ajuns la concluzia
cã, în prezent, ºcoala are datoria de a surmonta decãderea valorilor
spirituale ºi morale de care se fac vinovate perioadele de tranziþie ºi
familia. În þara noastrã, regenerarea ºi progresul pot deveni efective 
susþin analiºtii  prin bisericã ºi ºcoalã, instituþii ce se bucurã încã de
mare prestigiu, de unde concluzia explicitã cã cercetãrile prospective
trebuie sã contribuie la formarea ºi dezvoltarea personalitãþii umane.
Într-o Europã integratã ºi competitivã, pregãtitã sã facã faþã
concurenþei externe tot mai acerbe, ºansa României ºi, în general, a þãrilor
mici ºi mijlocii, consistã în cunoaºtere ºi competenþã, bazate pe culturã
ºi valori, pe riscuri calculate, asumate de clasa politicã ºi de societatea
civilã pentru fundamentarea ºi proiectarea dezvoltãrii durabile sau
sustenabile nu numai în funcþie de criteriul ecologic, ci ºi de acela al
echitãþii ºi al eticii sociale, la fel de important. Din câte se poate intui,
cunoaºterea, cel mai important miracol al universului uman  cum
sublinia metaforic K.R. Popper , modificã din temelii societatea. În
sensul cã devine cea mai eficientã resursã economicã în producþia de
bunuri ºi produse solicitate de piaþã, dar ºi o marfã sui-generis ce poate
fi valorificatã de sinestãtãtor, sub forma rezultatelor cercetãrii-dezvoltãrii
(cunoºtinþe, experienþã, informaþii de piaþã), consultanþei ºi formãrii
profesionale. Pentru a se atinge acest þel însã, este nevoie de învãþare
continuã ºi de cariere multiple, întrucât producerea ºi utilizarea noilor
cunoºtinþe presupune reconversia permanentã ºi respectarea diversitãþii
culturale. Cercetãrile aratã cã informaþia fãrã educaþie nu poate avea
valoare semnificativã, motiv pentru care strategia naþionalã de dezvoltare
economicã a României pe termen mediu, rezultat al unui larg consens al
spectrului politic, vizeazã atenuarea ºi eliminarea treptatã a decalajelor
faþã de þãrile avansate, modernizarea României, în pas cu exigenþele
tranziþiei spre o economie cultural-informaþionalã în care capitalul
educaþional sã reprezinte cheia de boltã a dezvoltãrii economice ºi
sociale. De fapt, nu ne aflãm în faþa unei opþiuni, ci a condiþiei de a
supravieþui ca naþiune într-o lume globalã, care impune redefinirea
relaþiilor dintre þãri, organizaþii ºi tehnologii, precum ºi trecerea de la
abordarea cantitativã la alta nouã, calitativã, facilitatã de tehnica
informaþionalã ce transformã semnificativ mediul economic ºi social.
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Televiziunea România de Mâine
post naþional, universitar ºi cultural

 De luni pânã joi, la orele 21, emisiunea Academica (personalitãþi ale ºtiinþei ºi culturii dezbat probleme
la ordinea zilei, de larg interes cetãþenesc)
 De luni pânã vineri, la orele 16, preluare Deutsche Welle (informaþii, reportaje, comentarii º.a.)

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
2 februarie 2004

MIERCURI
4 februarie 2004

VINERI
6 februarie 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? (6) (film documentar)
10:30 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan (r)
11:30 Film artistic românesc. Angela merge mai departe 
prefaþã cu Dorina Lazãr (în dialog cu Marina Roman Boiangiu)
13:00 Patrimoniul cultural al umanitãþii. Avila
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film serial Maria Antoaneta, ep.4  Flagelul francezilor
15:45 Program muzical. Pe strune de þambal  Adrian Moise.
Realizator: Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Jurnal european
16:30 Not yet but soon (limba englezã pentru începãtori).
Realizator: Doru Enache
17:00 Ferestre spre Europa (I) (film documentar)
17:30 Muzicã popularã. Cântã Nicolae Mihai  Gruia.
Realizator: Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Ora melomanului. Farmecul operetei.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Dincolo de arenã. Handbalul românesc: trecut ºi viitor.
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 în direct 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? (8) (film documentar)
10:30 Academica: Problemele reorganizãrii
structurilor învãþãmântului universitar.
Realizatori: prof.univ.dr. Nicolae Radu ºi Ilie Ciurescu (r)
11:30 Film artistic românesc. Dincolo de pod  prefaþã cu
Silvia Kerim (în dialog cu Ion Bucheru)
13:30 Videoteca muzicii populare. Soliºti: Vasile Zidaru,
Ileana Matus, Ion Conea ºi Elena Roizen.
Realizator: Dumitru Cucu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film artistic. Mont Oriol (partea I) (Franþa)
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Lumea de mâine. Societatea viitorului?
Realizator: Alexandru Mironov
17:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Ani de liceu. Cu ºi despre elevii Liceului Ion Neculce.
Realizatori: Alina Motoc ºi Mugur Popovici
20:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte. Recital extraordinar de pian:
Andrea Bacchetti  Italia. 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 în direct 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? (10) (film documentar)
10:30 Economia pentru toþi. Gospodãrirea apelor.
Emisiune de conf.univ.dr. Mariana Baicu (r)
11:30 Film artistic românesc. Prin cenuºa imperiului 
prefaþã cu regizorul Andrei Blaier
(în dialog cu Marina Roman Boiangiu)
13:30 Cafe  concert. cu Stelian Ungureanu.
Realizator: Dumitru Cucu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film documentar. Vizitatorii de la Croisette (Franþa)
15:10 Program muzical. Recital de vioarã, Dan Mihai Ilea.
Realizator: Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte 21
16:30 Forum IT. Arhivele digitale.
Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Maria Dragomiroiu,
Radu Ciordaº, Mioara Velicu.
Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Deschide cartea. Emisiune de Alexandru Mironov
18:30 Actualitãþi
19:00 Poluarea ºi protecþia mediului.
Emisiune de Constantin Pintilie
20:00 Viaþa de student în campusul Universitãþii Spiru Haret.
Sesiunea de examene la Universitatea Spiru Haret.
Emisiune de Alina Motoc ºi Mugur Popovici
21:00 Codul fiscal 2004 (II).
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Recital Mioara Velicu.
Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 Caloianul - Chipuri de lut (film documentar)
23:50 24 de ore
00:20 Program nocturn

MARÞI
3 februarie 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? (7) (film documentar)
10:30 Academica: Culturã fãrã tranziþie. Salvaþi filmul
documentar. Realizator: Marina Roman Boiangiu (r)
11:30 Film artistic. Ducesa de Langeais (Franþa)
13:00 Patrimoniul cultural al umanitãþii. Santiago de Compostela
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film documentar. Ventura zis Lino
15:35 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
17:00 Magazin cultural britanic (I) (film documentar)
17:30 Videoteca muzicii populare. Mureºule plai cu flori 
Petre Sãbãdeanu. Realizator: Dumitru Cucu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Enescu la rãspântie de vremi (film documentar)
20:00 Fairplay. Echipa naþionalã de fotbal a României spre
Campionatul Mondial din 2006. Talk-show pe probleme
de actualitate ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
21:00 Academica: Problemele reorganizãrii
structurilor învãþãmântului universitar.
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 în direct 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

JOI
5 februarie 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? (9) (film documentar)
10:30 Academica: România în lume.
Emisiune de Nicolae Mardari (r)
11:30 Film artistic. Punere sub interdicþie (Franþa)
13:00 Patrimoniul cultural al umanitãþii. Sevilia
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film artistic. Mont Oriol (partea a II-a) (Franþa)
15:45 Poezia dupã gratii  Radu Gyr (film documentar)
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Economia pentru toþi. Gospodãrirea apelor.
Emisiune de conf.univ.dr. Mariana Baicu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Victor Buºtean (vioarã),
Ileana Leonte, Maria ªalaru, Ileana Domuþa  Mastan,
Maria Ghinea, Maria Costin  Murgoci.
Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar cinematografic. Inca  Imperiul de aur
(Franþa)
20:00 Granada (film documentar)
21:00 Academica. Economia în anul 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 în direct 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
7 februarie 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. Interpreþi: Veta Biriº,
Gheorghe Roºoga, Laura Lavric.
Realizator: Theodora Popescu
11:00 ªcoala de sâmbãtã. Tele-elev, tele-profesor tele-pãrinte?.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Protecþia plantelor (II).
Emisiune în direct, de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. Societatea viitorului?
Realizator: Alexandru Mironov (r)
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14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00 Societate ºi culturã. De vorbã cu Dan Hãulicã.
Realizator: Valeriu Râpeanu
16:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte-þi arta! Cultura românã în lume.
Invitat: prof.univ.dr. Mihai Zamfir.
Emisiune de Marina Roman  Boiangiu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Deschide cartea. Emisiune de Alexandru Mironov
18:30 Actualitãþi
19:00 O melodie pentru fiecare. Mozaic muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
19:30 Ion Nicodim  trecãtorul pãmântului (film documentar)
20:00 Gala muzicii culte. Concertul orchestrei inginerilor 
dirijor A. Iliescu. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Film artistic românesc. Învingãtorul  prefaþã cu regizorul
Tudor Mãrãscu (în dialog cu Ion Bucheru)
22:30 Café  concert. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Autostar. Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Muzicã popularã. Cântã Maria Dragomiroiu ºi Ioan Bocºa.
Emisiune de Theodora Popescu
00:30 Program nocturn

DUMINICÃ
8 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 SOS glandele endocrine
12:00 Agricultura, încotro? Protecþia plantelor (II).
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. George Enescu;
Gheorghe Lazãr; Cãrturarul de Avrig; Holde.
Realizator: Ion Bucheru
20:00 Cântecul ºi casa lui. Soliºti: Petre Sãbãdeanu,
Maria Dragomiroiu, Elena Meriºoreanu.
Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Arsene Lupin, ep. 11  Inelele lui Cagliostro
(Franþa)
22:00 Program muzical. Liana Lungu în recital.
Realizator: Dumitru Cucu
22:30 Forum IT. Arhivele digitale.
Emisiune realizatã de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Giuvaieruri ale muzicii populare cu Vasilica Dinu
ºi Mitriþã Creþu. Realizator Theodora Popescu
00:30 Program nocturn
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15. În ce mãsurã consideraþi cã problema corupþiei
în România poate fi diminuatã?

16. Dacã vor fi amplasate baze militare pe teritoriul
þãrii noastre, credeþi cã este posibil ca acþiunile teroriste
sã se producã ºi în România?

17. Consideraþi cã amplasarea unor baze militare pe
teritoriul României este în avantajul þãrii?
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Studenþii de la
Facultatea de
Sociologie-Psihologie
care primesc burse ºi diplome
de merit în anul ºcolar
2003-2004, pentru rezultatele
obþinute la învãþãturã
în anul ºcolar anterior
Burse categoria A
1. Dumitrescu V. Elena Lizica
- anul al II-lea, media 9,60
2. Licuþã V. Lorena
- anul al II-lea, media 9,60
3. Panpu (Iachimov) N.
Virginia Florenþa
- anul al II-lea, media 9,56
4. Pelcaru S.D. Ioana Laura
- anul al II-lea, media 9,87
5. Timpuriu T. Aurelia
- anul al II-lea, media 9,50
6. Tãbãcaru I. Adina
- anul al III-lea, media 9,68
7. Chivu (Marginã) V. Aniºoara
- anul al IV-lea, media 9,75
8. Dumitrescu (Ioniþã) C.
Mihaela Violeta
- anul al IV-lea, media 9,68
9. Iovãnescu P.P. Gabriela Elisa
- anul al IV-lea, media 9,62
10. Neacºu L. Andreea Roxana
- anul al IV-lea, media 9,81
11. Popa I. Mihaela
- anul al IV-lea, media 9,75
12. Sandu N. Elena
- anul al IV-lea, media 9,50
Burse categoria B
1. Doka St. ªtefania Vilhelmina
- anul al II-lea, media 9,06
2. Onose D. Andreea Gabriela
- anul al II-lea, media 9,43
3. Radu D. Irina Virginia
- anul al II-lea, media 9,26
4. Teculescu (Vancea) C. Raluca
Monica
- anul al II-lea, media 9,37
5. Tufan (Ionescu) I. Mirela
Alina
- anul al II-lea, media 9,20
6. Dicu D. Maria Loredana
- anul al III-lea, media 9,05
7. Dimoftache (Dolea) C.
Simona Elena
- anul al III-lea, media 9,11
8. Dragomir D. Mãrguþa
Cristiana
- anul al III-lea, media 9,22
9. Iani (Garofi) S. Tanþa
- anul al III-lea, media 9,00
10. Neacºu I. Carmen Ionica
- anul al III-lea, media 9,00
11. Bãnicã M. Ioana Raluca Veronica
- anul al IV-lea, media 9,43
12. Bogdan (Palaghia) V. Rita
- anul al IV-lea, media 9,00
13. Culea V. Elena Liliana
- anul al IV-lea, media 9,12
14. Duþu E. Cerasela Aniºoara
- anul al IV-lea, media 9,00
15. Hoancã C. Marilena
- anul al IV-lea, media 9,18
16. Nãlucã ªt. Camelia
- anul al IV-lea, media 9,31
17. Niculescu-Dincã V. Roxana
- anul al IV-lea, media 9,12
18. Podeanu E. Andreea Florentina
- anul al IV-lea, media 9,37
19. Stoenescu (Stãnescu) C.
Carmen Mihaela
- anul al IV-lea, media 9,43
20. Stoica D. Claudia Georgiana
- anul al IV-lea, media 9,25

18. Câtã încredere aveþi în urmãtoarele instituþii?

Înmânarea Diplomelor pentru Burse de Merit

La Facultatea de Sociologie-Psihologie

În viaþa Universitãþii Spiru Haret existã momente cu o încãrcãturã
specialã, care definesc calitatea actului instructiv-educativ, punând în
evidenþã modalitãþile prin care aici sunt realmente încurajate valorile,
este stimulatã vocaþia competiþionalã a studenþilor. Din aceastã
perspectivã, sistemul de acordare a Diplomelor pentru Burse de Merit
studenþilor care au obþinut cele mai bune rezultate în pregãtirea pentru
cariera profesionalã atrage în aceastã competiþie cu sine pe toþi cei
care-ºi propun sã demonstreze cã se pot autodepãºi, care cred în
potenþialul lor intelectual ºi luptã sã-l punã în valoare cât mai onorabil
ºi  de ce nu  ºi profitabil. Acest sistem, clãdit pe criteriul calitãþii
pregãtirii este structurat pe douã categorii distincte de burse: A, care se
acordã studenþilor ce au obþinut medii de peste 9,50, echivalentul a
douã rate (II ºi III) din taxã ºi B, celor care au note de peste 9, valoarea
ratei a doua din taxã. ªi, în mod consecvent, devenind tradiþie, în fiecare
an, Fundaþia România de Mâine acordã studenþilor Universitãþii Spiru
Haret Diplome pentru Burse de Merit, în anul universitar 2002-2003
acest efort financiar fiind de 2,5 miliarde de lei, dublu faþã de anul
precedent universitar, urmând ca în anul universitar 2003-2004 sã
depãºeascã 3 miliarde de lei.
La Facultatea de Sociologie-Psihologie, în modernul sãu
amfiteatru, într-o ambianþã de autenticã sãrbãtoare a avut loc, vineri
23 ianuarie, ceremonia de înmânare a diplomelor, sãrbãtoare nu
numai a studenþilor care au fost distinºi cu Diplome pentru Burse de
Merit, dar ºi a profesorilor care i-au ajutat sã parcurgã drumul pânã la
acest prag al pregãtirii.
De fapt, aici, ca ºi la toate celelalte facultãþi ale Universitãþii
Spiru Haret, stimularea spiritului de competiþie ºi de creativitate al
studenþilor cunoaºte un registru întreg de facilitãþi, pe cât de atractiv,
pe atât de eficient. Oferta bogatã de cursuri tipãrite acoperã
majoritatea disciplinelor cu manuale de profil la preþuri accesibile (o
reducere de 30% din preþul cãrþii) pentru lucrãrile publicate la Editura
Fundaþiei România de Mâine, promovarea unui sistem complex de
sprijin ce include, de pildã, taxe minime în raport cu cele practicate
la alte universitãþi.
O specializare profundã se realizeazã în modernele laboratoare
pentru disciplinele care includ formarea unor deprinderi practice de
testare psihologicã, de psihologie experimentalã, de informaticã,
modulul psiho-pedagogic reprezentând o altã oportunitate pentru
studenþii care îºi propun sã-l urmeze, obþinând în afara diplomei de
specialitate pentru profilul sociologie-psihologie ºi un certificat de
profesor în învãþãmântul preuniversitar.
În mod aparte, în perfecþionarea pregãtirii lor, în dezvoltarea
spiritului de competitivitate, studenþii de la Facultatea de SociologiePsihologie beneficiazã de existenþa Departamentului Universitar de

Psihologie-Sociologie Aplicatã, o unitate de cercetare, singura de acest
fel din þarã, care le oferã ºansa de a presta activitãþi retribuite, în ceea
ce priveºte serviciile de consiliere educaþionalã ºi vocaþionalã, de
psihoterapie, de plasament etc.
Deschizând ceremonia de înmânare a Diplomelor pentru Burse de
Merit studenþilor merituoºi, prof. univ. dr. Mihaela MINULESCU,
decanul Facultãþii de Sociologie-Psihologie, a remarcat acest adevãr
semnificativ, potrivit cãruia facultatea le oferã condiþii optime pentru
a dobândi rezultate deosebite.
Aceastã zi este importantã pentru Facultatea de SociologiePsihologie  a subliniat în elevatul sãu cuvânt. Este acea zi din anul
universitar în care ºi-a sãrbãtorit învingãtorii, pe aceia dintre studenþi
pentru care a ºti nu înseamnã a învãþa pe dinafarã, sau din când în
când, sau la întâmplare. Pe cei care învãþând au descoperit pe cont
propriu cã darul cel mai de preþ al fiinþei umane, dar pe care þi-l poþi
cultiva singur, este libertatea. Eºti liber când eºti informat, când eºti
pregãtit ºi poþi preîntâmpina ºi rezolva în mod competent problemele
pe care þi le pune viaþa. Eºti liber când trãieºti în prezent, în interiorul
realitãþii, ºi nu proiectând mereu pe viitor rezolvarea a ceea ce ai de
dus pânã la capãt acum ºi aici. Când pãmântenii prea grãbiþi sã ajungã
la darurile zeilor au deschis Cutia Pandorei, darurile nemuncite s-au
risipit ºi le-a rãmas unul singur speranþa. Iar speranþa, la rândul ei
nemuncitã, nu-þi poate asigura victoria în lupta cu viaþa. Libertatea de
a fi om întreg ºi puternic, a te cultiva ºi a nu te lãsa dus de tãvãlugul
aparenþelor ºi a decide pentru tine însuþi este darul uman autentic pentru
cã este singurul care poate transforma speranþele de viitor în certitudini!
Le mulþumesc acestor 32 de studenþi strãluciþi, care au înþeles cã darul
cel mai de preþ este libertatea ºi pentru aceastã libertate personalã ºi-au
asumat în mod responsabil destinul profesional. Le mulþumesc acestor
studenþi cu atât mai mult cu cât între studentele din anii III ºi IV care
au luat aceastã Diplomã pentru Bursa de Merit existã ºi persoane care,
de-a lungul mai multor ani, au persistat în eforturile de a se cultiva ºi aºi defini demnitatea proprie învãþând.
Subliniind cã profesorii se bucurã de fiecare datã când au ocazia
sã certifice prin calificative maxime pregãtirea studenþilor, prof. univ.
dr. Mihaela MINULESCU, a trecut la decernarea diplomelor. În
aplauzele colegilor lor, ale dascãlilor, premiaþii au urcat podiumul
laureaþilor. Dupã obiºnuita pozã de grup, în facultate s-a aºternut o
altã atmosferã-sobrã, de concentrare, de aºteptare, cu vãditã emoþie, a
subiectelor pentru examene, întrucât sesiunea nu s-a încheiat. Iar
competiþia pentru cucerirea unor rezultate superioare se desfãºoarã
inclusiv în acest spaþiu academic.

La Facultatea de Drept

Oricine a participat la desfãºurarea
sesiunilor de comunicãri ºtiinþifice sau la
susþinerea lucrãrilor de licenþã ale studenþilor
Facultãþii de Drept are imaginea vie a
remarcabilelor eforturi desfãºurate aici
pentru pregãtirea universitarã de calitate.
Eforturi din partea întregului corp profesoral,
dar ºi a studenþilor, în rândul cãrora s-a
instituit o nobilã emulaþie, o ardentã pasiune
pentru studiul aprofundat, riguros,
neîntrerupt. Ciclurile prelegerilor universitare au aici darul de a prezenta imaginea
de ansamblu a fiecãrei discipline, fluxul în
timp al gândirii juridice, cu etape ºi cu
personalitãþi proeminente, dar ºi o seamã de
interogaþii, de incitaþii adresate viitorilor
juriºti încã de pe acum, din perioada pregãtirii
lor universitare.
Drept urmare, studenþii recurg, firesc, la
lecturi esenþiale ºi la alte surse de informare
fapt în virtutea cãruia cei mai mulþi
frecventeazã curent marile biblioteci
bucureºtene, conferinþele de profil, dar recurg
ºi la Internat. De pe aceastã bazã se
organizeazã ample dezbateri universitare, de
la nivelul seminariilor la cel al sesiunilor de
comunicãri ºtiinþifice, un fructuos schimb de
opinii cu abordãri inter ºi pluridisciplinare

în care individualitatea creatoare a
studentului se manifestã nestingherit, dar
atent îndrumatã de profesor.
Din aceastã perspectivã, studenþii
Facultãþii de Drept apreciazã cum se cuvine
iniþiativa Fundaþiei România de Mâine de a
acorda burse de merit tuturor celor care, în
anul universitar precedent, a obþinut medii
generale între 9 ºi 10. Ei vãd în aceastã
mãsurã un sprijin material, dar ºi un stimul
spiritual, un factor care le autentificã vocaþia
interogaþiei creatoare, rigorile autoexigenþei
ºi ale muncii pasionate. Recenta reuniune
festivã, cu prilejul cãreia au fost desemnaþi
studenþii bursieri în anul universitar 20032004 ºi li s-au înmânat diplomele de
merit, a dat glas tuturor acestor sentimente
ºi a iradiat, totodatã, o stare de spirit
generalã în favoarea pregãtirii de calitate.
Cu atât mai mult cu cât, prin cuvântul sãu,
rostit cu prilejul acestei reuniuni,
prof.univ.dr. Gheorghe Diaconescu, decanul
Facultãþii de Drept, a evocat o seamã de
mãsuri, prezente ºi viitoare, menite sã
perfecþioneze, pe mai departe, întregul
proces de activitate universitarã, sã
stimuleze ºi mai mult pregãtirea de calitate
a viitorilor juriºti, absolvenþi ai prestigioasei
Universitãþi Spiru Haret.

Adela DEAC
Burse categoria B
1. Ionescu Gh. Doina Evelina
 anul al II-lea, media 9,10
2. Brãiculescu S. Cristina Lavinia
 anul al III-lea, media 9,42
3. ªoimu D. Alexandra Raluca
 anul al III-lea, media 9,21
4. ªercãianu (Cãrcãle) Gh.
Mihaela ªtefania
 anul al III-lea, media 9,14
5. Mînzicu Gh. Elena Cristina
 anul al III-lea, media 9,07
6. Mircea Gh. Florentina
 anul al III-lea, media 9,00
7. Viºãnicã (Chiþu) I. Rodica
Mariana
 anul al III-lea, media 9,00
8. Diaconescu ªt. Oana Adina
 anul al IV-lea, media 9,33
9. Samoilã M. Al. Cristian Daniel
David
 anul al IV-lea, media 9,22
10. Corocãescu C. Alina
 anul al IV-lea, media 9,11
11. Gogolan M. Simona Andreea
 anul al IV-lea, media 9,00

La Facultatea de Marketing
ºi Comerþ Exterior

Prin structura curriculumului ei
universitar, prin întreaga problematicã
adusã în faþa studenþilor, Facultatea de
Marketing ºi Comerþ Exterior ambiþioneazã
sã anticipeze exigenþele integrãrii României
în Uniunea Europeanã ºi sã le confere
caracter operaþional prin însãºi personalitatea viitorilor ei absolvenþi. Este un
orgoliu care-ºi aflã deplina justificare în
calitatea pregãtirii studenþilor, în capacitatea
lor de a efectua cercetãri în spirit comparatist, prin care sã descopere cãi de afirmare
a economiei româneºti pe piaþa europeanã,
prezentã, dar mai cu seamã viitoare.
De aici ºi caracterul în bunã parte
prospectiv al pregãtirii studenþilor, dar care
presupune un amplu spirit de sintezã ºi de
abordare, prin studii, îndeosebi a problemelor
economiei româneºti celor mai complexe,
mai dificile. Exigenþa ºi antiexigenþa se
manifestã aici la cote superioare, motiv
pentru care cei mai buni studenþi ai facultãþii
considerã etapa pregãtirii universitare un
preludiu metodologic, etapa esenþiala de

iniþiere în tehnicile de studiu la care vor face
un apel neîntrerupt pe parcursul întregii lor
activitãþi profesionale. ªi sunt foarte mulþi
studenþi care, din aceastã perspectivã, se
disting printr-o pregãtire de calitate, chiar
dacã aceastã realitate nu se regãseºte integral
în calificativele obþinute la cercetãrile de
Marketing sau în activitãþile practice de
profil. Esenþialã este disponibilitatea de
autodepãºire ºi tocmai la stimularea acesteia
a contribuit recenta distribuire a Burselor de
Merit, pentru anul 2003-2004, ºi a diplomelor
aferente acestora. Pe bunã dreptate, un laureat
de acest gen îºi aprecia succesul nu numai
ca pe o recunoaºtere oficialã a eforturilor
depuse, în anul universitar precedent, ci
îndeosebi ca pe o datorie moralã ºi, deci, un
angajament faþã de viitor. Un viitor previzibil
ºi, deci, posibil de a fi stãpânit numai ºi numai
pe baza eforturilor necontenite de cunoaºtere,
de perfecþionare a pregãtirii profesionale. Un
viitor care a ºi început. El poate fi descifrat
din însãºi psihologia acestor tineri.

Mihai IORDÃNESCU

Burse categoria A
1. Geangu I.N. Iuliana Petronela  anul al IV-lea, media 9,80
Burse categoria B
1. Ivãnescu M. Ioana  anul al III-lea, media 9,06
2. Chiripuci V. Mihaela Camelia  anul al IV-lea, media 9,46
3. Busoi A. Aurelian Gabriel  anul al IV-lea, media 9,26

