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România

are deplina capacitate
de a-ºi asuma rãspunderile
ce decurg din calitatea de
Stat membru al
Uniunii Europene
Prof.univ.dr. Mircea BOULESCU

1. Ritmul de adaptare
a acquis-ului
Uniunii Europene
O problemã semnificativã inclusã în
structura Raportului privind procesele
înregistrate de România pe calea
aderãrii, din noiembrie 2003, o constituie
examinarea capacitãþii României de a-ºi
asuma obligaþiile de aderare adicã
acquis-ul aºa cum rezultã din tratate, din
legislaþia secundarã ºi din politicile
Uniunii. Raportul se referã nu numai la
alinierea legislaþiei, ci ºi la dezvoltarea
capacitãþii juridice ºi administrative
necesare pentru implementarea ºi aplicarea acquis-ului.
Pentru respectarea obligaþiilor acquisului, Uniunea, prin intermediul programului
PHARE, acordã României ca þarã candidatã
la aderare, asistenþã sub formã de twinning,
asistenþã tehnicã ºi investiþii în urmãtoarele
domenii: agriculturã; energie; transporturi;
statisticã; afaceri sociale; ocuparea forþei de
muncã; mediu; sãnãtate; telecomunicaþii;
afaceri interne; vamã.
Consolidarea capacitãþii administrative
ºi juridice de punere în aplicare a acquisului constituie una din provocãrile majore
cu care se confruntã încã þãrile candidate.
Din 1998, Comisia Europeanã a început sã
mobilizeze resurse umane ºi financiare
semnificative pentru a le ajuta în acest
proces, recurgând la mecanisme de twinning
al administraþiei ºi organismelor. Comisia
a mai accentuat prioritatea acordatã
construcþiei instituþionale prin planuri de
acþiune în redarea consolidãrii capacitãþii
administrative ºi juridice, prin elaborarea
unei foi de parcurs pentru România.
Procesul de twinning, finanþat în
cadrul programului Phare, pune la
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dispoziþia þãrilor candidate o gamã largã
de componente ale statelor membre pun
detaºarea funcþionarilor publici pe termen
lung, prin misiuni pe termen scurt ale
experþilor ºi prin formare profesionalã de
scurtã duratã. În plus, þãrile candidate au
posibilitatea de a profita de experienþa
statelor membre prin twinning light
care constã într-un schimb de competenþe
tehnice în vederea susþinerii unor proiecte
cu întindere limitatã.
Pentru România, 97 proiecte de
twinning au fost puse în aplicare în
perioada 1998-2002. Twinning-ul a
continuat sã fie un element cheie al
programului 2003, aducându-ºi contribuþia la 21 proiecte. Proiectele acoperã o
gamã largã de sectoare, inclusiv justiþia
ºi afaceri interne, piaþa internã, reforma
administraþiei publice, afaceri sociale ºi
ocuparea forþei de muncã.
Raportul periodic din 2003 analizeazã
progresele notabile realizate de la raportul
periodic din 2002 ºi furnizeazã o evaluare
globalã a capacitãþii României de a-ºi
asuma obligaþiile de stat membru al
Uniunii Europene ºi a drumului care îi mai
rãmâne de parcurs. Raportul este structurat
pe capitole de negocieri ºi include o
evaluare a capacitãþii administrative a
României de a pune în practicã acquis-ul
în diversele sale aspecte.
În decembrie 1995, Consiliul European
de la Madrid a comentat asupra necesitãþii
de a se crea condiþiile pentru o integrare
armonioasã, treptatã, a þãrilor candidate,
în special prin adaptarea structurilor
administrative. Reluând aceastã temã, în
Agenda 2000, Comisia a subliniat
importanþa integrãrii efective a legislaþiei
comunitare în legislaþia naþionalã ºi
importanþa ºi mai mare a punerii în practicã
efectiv, prin structuri administrative ºi

judiciare corespunzãtoare. Aceasta este o
condiþie esenþialã pentru crearea unei
încrederi reciproce indispensabile pentru
viitoarea calitate de membru al Uniunii
Europene.
În decembrie 2002, Consiliul
European de la Copenhaga a subliniat din
nou importanþa reformei administrative ºi
judiciare în þãrile candidate, afirmând cã
acest lucru va contribui la îndeplinirea
obligaþiilor în vederea aderãrii la Uniunea
Europeanã.
În Avizul din 1997 privind cererea de
aderare a României la Uniunea
Europeanã, Comisia a concluzionat:
În pofida progreselor fãcute,
România nici nu a transpus, nici nu a
preluat elementele esenþiale ale acquisului, în special în ceea ce priveºte piaþa
internã. De aceea nu considerãm cã
România va avea pe termen mediu
capacitatea de a îºi asuma obligaþiile de
stat membru al Uniunii Europene. Mai
mult, vor fi necesare eforturi considerabile în domenii precum mediul
înconjurãtor, transporturi, ocuparea
forþei de muncã, politicile sociale,
justiþia ºi afacerile interne, precum ºi
în agriculturã. Pe ansamblu, este
indispensabilã reforma administrativã
pentru ca România sã aibã structurile
pentru aplicarea efectivã a acquis-ului.
În Raportul periodic din 2002,
Comisia a considerat cã:
Din 1997, România a înregistrat un
progres continuu în preluarea acquis-ului
comunitar. Totuºi, în multe domenii, se
constatã o discrepanþã între progresul fãcut
în transpunerea legislaþiei ºi capacitatea
limitatã a administraþiei româneºti de a pune
în aplicare noile prevederi.
În ultimul an, România a accelerat
procesul de transpunere legislativã ºi a
continuat sã dezvolte, chiar dacã într-un
ritm lent, structurile administrative
cerute de acquis.
Pe ansamblu ºi în perspectiva datei
stabilite de România pentru aderare,
progresele înregistrate au fost satisfãcãtoare,
iar legislaþia naþionalã a fost aliniatã la
acquis-ul comunitar în numeroase domenii.
Consolidarea capacitãþii administrative va
necesita o reformã generalã, structuralã, atât
a funcþiei publice, cât ºi a sistemului
judiciar.
(Continuare în pag. 2)
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Dincolo de
diagrame ºi procente *
Un institut de sociologie ºi opinie publicã nu se mãrgineºte niciodatã la analiza datelor
obþinute din sondaje. Datele de cercetare de care dispune oferã întotdeauna posibilitatea
de a le încadra ºi înþelege în contextul societãþii noastre, care este departe de a fi numai
politicã. În aceastã ordine de idei, câteva observaþii ni se par de mare interes.
Societatea predecembristã era, în esenþã, una urbanã. Satul nu numai cã avea mai
puþini locuitori, dar era ºi mult mai centrat pe urban. Navetiºtii lucrau la oraº, aprovizionarea
se fãcea mai ales de la oraº. ªi mentalitãþile erau puternic urbanizate, ceea ce nu era
întotdeauna de dorit (dezastrul valoric contemporan este  în fond  un produs urban). La
peste un deceniu de la Revoluþia din Decembrie 1989, reþãrãnizarea satelor este un fapt, ºi
la fel reînvigorarea unor tradiþii ºi mentalitãþi. Sondajul nostru de opinie ne-a permis chiar
o perspectivã ineditã asupra valorilor satului din perspectiva liderialã.
Aria calitãþilor umane necesare unui bun lider poate fi urmãritã în graficul de mai
jos:

Se vede limpede care sunt valorile comune ºi cele diferite ataºate liderilor. Se vede
ºi faptul cã satul începe sã se diferenþieze de oraº. Pentru oamenii lui mai importante
sunt valorile vechi: mintea, cinstea, corectitudinea, dorinþa de a ajuta  valorile
perene, pe care un lider le întruchipeazã sau nu. Se pare cã moralizarea societãþii
româneºti începe sã-ºi regãseascã izvorul acolo unde a fost întotdeauna  la sate. Valorile
oraºului sunt mult mai pragmatice, adesea de conjuncturã. Calitãþile comune sunt, desigur
ºi ele reale, constituind baza omogenizãrii societãþii, dar diferenþierea pomenitã începe
sã se contureze, iar faptul este cât se poate de firesc ºi de pozitiv. Întrebãrile deschise de
sondajul nostru au pus în vedere acest lucru.
În rest, trecerea prin perioada postcomunistã ne confruntã cu multe realitãþi ºi reacþii
mai puþin structurate ºi adesea neaºteptate. Aºa cum rezultã din observaþiile operatorilor
de teren  studenþi la Facultatea de Sociologie-Psihologie  în unele zone din Moldova
de nord, dar nu numai, destui subiecþi ai eºantionului nu înþeleg prea bine termeni ca
vot uninominal ºi referendum etc. Lipsa de informare a subiecþilor chestionaþi atinge
cote înalte când este vorba de partidele politice  se merge pe oameni, pe trãsãturile lor
umane ºi nu pe concepþii, programe etc. ªi tocmai sub acest aspect, votul pe liste
rãmâne o abstracþie pentru ei ºi un calcul pur politic al partidelor.

Îngrijorarea impune acþiune eficientã
Dr. Maria SIMION
Cercetãtor ºtiinþific la Institutul de
specialitate al Academiei Române
deceniul opt al secolului trecut) un numãr
mai mare de decese decât de nãscuþi vii.
Comportamentul demografic ºi social
vest-european, caracterizat prin numãr
redus de copii, aduºi pe lume la vârste din
ce în ce mai înaintate ºi în proporþie din ce
în ce mai mare de mame necãsãtorite, dar
aflate în majoritate în uniune consensualã,
era adoptat lent dar sigur ºi în România,
deºi în calea lui erau restricþii de tot felul.
Ideea este evidenþiatã de evoluþia natalitãþii
care se afla într-un proces de scãdere

Profesorul
academician
Romulus
Vulcãnescu

Prof.univ.dr. Nicolae RADU
Director ºtiinþific al Institutului de Sociologie ºi Opinie Publicã
al Fundaþiei România de Mâine

Evoluþia populaþiei României
Conform ultimelor proiectãri ale
evoluþiei numãrului populaþiei României,
realizate în cadrul Strategiei de dezvoltare
durabilã a României, locuitorii þãrii noastre
ar fi în anul 2050, în varianta cea mai
pesimistã, cu puþin peste 16 milioane.
Argumentele ipotezelor adoptate în
proiectare sunt solide.
Dar înainte de a privi în viitor sã privim
în prezent. Sã vedem argumentele care
susþin ipotezele acestor proiectãri ºi sã
vedem dacã ºi în ce aspecte se poate
interveni, demograficul fiind un domeniu
foarte sensibil la acþiuni volitive. Sã ne
amintim câteva momente.
În ultimii ani, în România s-a
înregistrat pentru prima datã (alte þãri
astãzi în tranziþie au înregistrat încã din
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anterior celui de-al doilea rãzboi mondial,
iar factorii care determinau aceastã
evoluþie aveau o influenþã puternicã.
Valoarea de 14,3 nãscuþi vii la 1000 de
locuitori înregistratã în 1966 a fost
înregistratã ºi în 1983 dupã 15 ani de la
intrarea în vigoare a normelor juridice
pronataliste care au avut ca efect un
neobiºnuit spor de natalitate în anii 1967
ºi 1968. Dar nivelul din 1966 s-a înregistrat
din nou dupã o nouã perioadã de scãdere
continuã a ratei natalitãþii egalã cu cea
anterioarã, dimensiunea reducerii fiind
aceeaºi. Deci factorii coercitivi pronataliºti
au avut efect numai pe termen scurt. Pe
termen lung au acþionat complexul de
factori de influenþã ai nivelului natalitãþii
(Continuare în pag. 2)

În unele localitãþi am întâlnit, în mod
surprinzãtor, imitaþia, contagiunea
politicã. Motivaþia alegerii unui partid a
fost: deoarece pe ãsta l-ar vota ºi ceilalþi.
Este semnul trecerii de la:
 comunitatea nominalã (cu numele)
specificã ultimei perioade predecembriste, la
 comunitatea organicã, densã
relaþional. Tranziþia aceasta este, fireºte,
un proces dificil ºi îndelungat, care a mai
fost parcurs cândva de satul românesc, în
perioadele lui succesive de genezã.
În multe localitãþi rurale, politica pare a fi
de gen masculin. Bãrbaþii, mai ales, au rãspuns
la întrebãri ºi au fost mai interesaþi sã participe
la sondaj. La oraº, de regulã, politica este
ambigenã, atât bãrbaþii cât ºi femeile au fost
mai deschiºi. La întrebãrile deschise, bãrbaþii
s-au dovedit chiar mai prudenþi.
N-au lipsit nici situaþiile mai ciudate:
Operatorii de teren au fost confundaþi
episodic cu cei care fac reclame la produse,
sau cu cei ce strâng bani pentru acte de caritate.
(Continuare în pag. 5)

* Vezi Opinia naþionalã, nr. 385
ºi Adevãrul de luni, 2 februarie

La 23 februarie, academicianul
Romulus VULCÃNESCU, profesor de
înalt prestigiu la Universitatea Spiru
Haret, ºi-ar fi sãrbãtorit ziua de naºtere.
Remarcabila sa operã ºtiinþificã ni-l
pãstreazã într-o permanentã actualitate
graþie valorii ei naþionale ºi, implicit,
europene. Cum o demonstreazã ºi acest
articol, încredinþat redacþiei noastre cu
mai mult timp în urmã.

MIT ªI
FOLCLOR
În procesul istoric de elaborare a
folclorului unei unitãþi sociale, comunitãþi
etnice sau popor, mitologia a jucat rolul
unui generator ºi catalizator cultural. Ea a
fost forþa vitalã care a însufleþit creaþia
popularã cu idei ºi sentimente majore,
folclorul care a fixat în conºtiinþa creatoare
particular-folcloricã coordonatele unei
concepþii ºi elementele unei viziuni
culturale despre viaþã ºi lume.
Prin contextul ei, determinat în timp ºi
spaþiu, mitologia s-a situat la nivelul
superior al vieþii spirituale, de unde a
coborât rãdãcinile ei tentaculare pânã în
strãfundurile vieþii materiale. În esenþa lui
istoricã, folclorul s-a modelat în trecut dupã
structura mitologiei ce i-a aparþinut. Toate
creaþiile folclorice, indiferent de categoria
lor, de genul ºi specia lor, de la cele literare
pânã la cele ludice, au fost contingente
concepþiei mitologice despre lume ºi
modului diferenþiat de viaþã pentru cã toate
au vibrat simfonic în contextul aceleiaºi
culturi. Analiza mitologicã a creaþiilor
folclorice, indiferent de categoria, genul ºi
speciile la care ne referim, scoate astãzi în
evidenþã modelele preºtiinþifice de gândire
ale vieþii omenirii (G.L.Gomme). În
substanþa lui particularã, nu existã
compartiment al folclorului care sã nu fi
resimþit suflul unei mitologii, care sã nu fi
purtat amprenta unei ideaþii mitologice
îndelung elaborate.
Rãsturnând lucrurile, în procesul
istoric de descompunere a folclorului
unei unitãþi sociale, comunitãþi etnice sau
popor, proces echivalent aculturaþiei, de
care vorbeºte tot mai mult etnologia
actualã, mitologia a cedat ultima locul,
pentru cã ideatic ºi afectiv a stat pe poziþii
ontice ireconciliabile faþã de celelalte
categorii folclorice.

(Continuare în pag. 2)
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FACULTATEA DE DREPT
Burse categoria B
1. Ionescvu Gh. Doina Eveline - 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

FACULTATEA DE LIMBA
ªI LITERATURA ROMÂNÃ
Burse categoria B
1. Ghiþã I. Ioana - anul al II-lea, media 9,25
2. Zamfir Gh. Elena Adriana - anul al II-lea,
media 9,31

FACULTATEA DE FINANÞE
ªI BÃNCI
Burse categoria B
1. Stãnescu I. Ileana - anul al II-lea, media 9,46

FACULTATEA DE TEATRU
Burse categoria B
1. Urea P. Raluca Elena - anul al III-lea, media 9,10

Constanþa
FACULTATEA DE
CONTABILITATE ªI FINANÞE
Burse categoria A
1. Dãneci V. Daniel - anul al III-lea, media 9,63
2. Enciu I. Alina - anul al III-lea, media 9,63
3. Olaru (Popa) Gh. Daniela - anul al III-lea,
media 9,63
4. Jeflea A.M.A. Florin Victor - anul al III-lea,
media 9,54

1. Bosna I. Elena Aura - anul al III-lea, media 9,18

FACULTATEA DE DREPT
Burse categoria A
1. Momescu M. Dan Mihael - anul al III-lea,
media 9,87
2. Nadã C. Marius - anul al III-lea, media 9,81
3. Smãdu I. Cãtãlin - anul al III-lea, media 9,68

Burse categoria B
1. Babu (Anastasopol) H. Mariana - anul al III-lea,
media 9,42
2. Muscalu A. Laurenþiu Cristian - anul al III-lea,
media 9,35
3. Tatu I. Emil Mihail - anul al III-lea, media 9,18
4. Humã (Costea) I. Iuliana - anul al III-lea,
media 9,07
5. Oprea P. Laura Iuliana - anul al III-lea,
media 9,07

Râmnicu -Vâlcea
FACULTATEA DE DREPT
Burse categoria A
1. ªerbãnoiu C. Ion Adrian - anul al IV-lea, media 9,67
2. Rãdulescu S. Daniela - anul al IV-lea, media 9,50

FACULTATEA DE
CONTABILITATE ªI FINANÞE
Burse categoria B
1. Stoica V. Simona Elena - anul al II-lea, media 9,29
2. Nuicã I. Adrian Cezar - anul al III-lea,
media 9,13
3. Istrãtescu I. Stela - anul al IV-lea, media 9,33

Câmpulung-Muscel
FACULTATEA DE
CONTABILITATE ªI FINANÞE
Burse categoria A
1. ªuba (Vintilã) Al. Daniela - anul al IV-lea,
media 9,66
2. Radu C. Sorinel Costinel - anul al III-lea,
media 9,58
3. Teliu A. Mãdãlina Georgiana - anul al II-lea,
media 9,52

Burse categoria B
1. Cosac (Busuioc) H. Elena - anul al IV-lea,
media 9.00
2. Iordãchescu (Chingaru) I. Ionela - anul al
IV-lea, media 9,00
3. Minciunescu (Constantin) P. Marinela - anul al
III-lea, media 9,17
4. Opricescu O. Cristina - anul al III-lea, media 9,00

Dincolo de
diagrame ºi procente
(Continuare din pag. 1)

Constatarea, care ar trebui sã ne dea
însã mai mult de gândit, se referã la
refuzul participãrii. Adesea au apãrut
reacþii de genul: nu am timp, nu mã
intereseazã. În Piatra Neamþ,
dezinteresul a fost chiar o adevãratã
barierã în calea comunicãrii. ªi în alte
pãrþi au curs rãspunsuri de genul:
oricum nu se þine seama de pãrerea
noastrã, am alte probleme etc.
Refuzuri frecvente s-au observat ºi în
Zona Nehoiu-Buzãu, majoritatea
acestora aparþinând aici femeilor, cu
motivaþia cã suntem prea bãtrâne (zone
bãtrâne ºi în dispariþie), pentru a ne mai
preocupa de aºa ceva (bãtrâneþea este un
motiv serios de respingere a oricãrei
politici atunci când este vorba de viitor).
ªi în oraºul Buzãu refuzul a fost frecvent,
ceea ce se poate explica prin prãbuºirea
economicã a zonei. Ezitãrile au fost
prezente ºi în Râmnicu-Sãrat etc. La
Brãila, în schimb, deschiderea a fost mult
mai mare ca în alte localitãþi.
În judeþul Argeº, atitudinile
rezervate au fost excepþii. S-a constatat
un interes real pentru sondaj, oamenii
au fost comunicativi, au înþeles repede
despre ce este vorba. Chiar dacã
scepticii nu au lipsit. Comportamentele
atât de variate, în localitãþi diferite, trec
totuºi dincolo de politic când este vorba
de explicaþii. Un fel de mozaic
atitudinal ne apare ca o realitate
psihosocialã mult mai puternicã decât
ne place sã o credem. Omul uitat al
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educaþiei ridicã un deget ºi îl îndreaptã
acuzator spre tranziþia noastrã, atât de
ambiguã în sfera preocupãrilor
educative ºi nu de puþine ori indiferentã
la efectele comportamentului uman al
elitelor ei.
Poate cã cea mai neaºteptatã reacþie
rãmâne însã frica oamenilor de a spune
ce gândesc. Sigur, ei au reþinut ca soluþii
ale vieþii sociale întoarcerea la
întreprinderile de stat ºi asociaþii, ceea
ce este firesc. Dar teama atât de
prezentã, chiar în cazul unor opinii cu
totul inofensive, ne spune mult despre
rãmãºiþele negative din mentalitatea
oamenilor. Ceva din otrava fostelor
persecuþii din partea rasismului
cultural practicat în regimul trecut
rãmâne prezent în mintea oamenilor.
Faptul este destul de important pentru a
nu fi trecut cu vederea fenomenul. Teama
se manifestã mai ales în refuzul declinãrii
identitãþii ºi în refuzul de a participa la
sondaj, iar votul pe liste, în orb,
continuã aceastã mentalitate cu
consecinþe umane foarte negative. Cel
ales nu are de ce se teme, cãci partidul îl
acoperã chiar ºi când este nepriceput ºi
abuziv. Pentru oameni, votul pe listã
este unul comunist. Iar acolo unde cel
ales este abuziv: refuzul, ostilitatea,
reticenþa sunt la ele acasã ºi trebuie sã
acceptãm ideea cã se justificã.
Dincolo de reacþiile de conjuncturã solicitate de un sondaj,
analizele mai atente aratã ºi faptul cã
þara nu este mulþumitã cu ceea ce se
întâmplã. Iar demonstraþiile sofisticate

ale economiºtilor ºi politicienilor îºi
pierd tot mai mult sensul ºi existã
chiar riscul sã producã efecte opuse.
Diferenþa dintre propaganda ºi
convingerile oamenilor nu pare a se
micºora, în ciuda intensificãrii emisiunilor specifice unui an electoral,
dimpotrivã: pare a se mãri.
ªi mai preocupant ni se pare faptul
cã temele de interes pentru oameni nu
sunt cele din sondaje, ci cele
existenþiale. Cum sã rezolve problemele
cu care se confruntã: munca pãmântului
fãrã utilaje, obþinerea mijloacelor
necesare vieþii? Cum sã-ºi creascã copiii
ºi cu ce sã-i ajute? Ce sens mai are
ºcoala în cazul multor familii sãrace?
În oraºele cu industria pierdutã, în
satele îmbãtrânite ºi uitate, în cele fãrã
ºcoli, în zonele în care noua burghezie
este tot mai abuzivã, cu comportamente
neofanariote nu de puþine ori, creºte
treptat ºi se dezvoltã fructele otrãvite
ale neparticipãrii, refuzul, neîncrederea,
teama ºi disoluþia moralã. Aceste
atitudini reprezintã piedici serioase,
poate cele mai serioase, în calea
înaintãrii þãrii spre viitor; de aceea nu
mai pot fi ignorate multã vreme.
Impresia cea mai generalã rãmâne
însã cea privind adâncirea faliei dintre
societatea politicã, societatea urbanã ºi
cea ruralã. Cele trei segmente umane ºi
atitudinile legate de ele evolueazã în felul
lor, adicã divergent, iar rearticularea
acestora rãmâne marea problemã a
tranziþiei noastre, fie cã intrãm în Europa,
fie cã nu.

5. Bucur N. Petre Marian - anul al II-lea, media 9,41
6. ªtefãniþã (Duþan) M. Mihaela Iuliana - anul
al II-lea, media 9,17

Burse categoria A

Braºov

1. Vlad I. Ana Maria - anul al II-lea, media 9,69

Burse categoria B

FACULTATEA DE
PSIHOLOGIE-PEDAGOGIE
Burse categoria A
1. Bizo P. Aurelia - anul al II-lea, media 9,78
2. Sãbãduº I. Mirela - anul al II-lea, media 9,61
3. Danciu (Mormoloc) Gh. Georgeta - anul al
II-lea, media 9,53
4. Dobre V. Elena Gabriela - anul al II-lea,
media 9,53
5. Honcz L.J. Cristina - anul al IV-lea, media 9,92
6. Opriº I. Carmen Anca - anul al IV-lea,
media 9,66
7. Rus (Manea) I. Laura Adriana - anul al IV-lea,
media 9.66
8. Mihalache G. Mihaela Alina - anul al IV-lea,
media 9,58
9. Gocsman I. Aurica - anul al IV-lea, media 9,58
10. Moºneag (Gãman) I. Doina - anul al IV-lea,
media 9,58
11. Ursicã (Gheorghiu) V. Florina - anul al IV-lea,
media 9,58
12. Botea (Popa) D. Cornelia Elena - anul al IV-lea,
media 9,50
13. Pap M. Maria Mihaela - anul al IV-lea,
media 9,50

Burse categoria B
1. Marton E. Emilia Dorina - anul al II-lea,
media 9,42
2. Dumitrache (Mureºan) N. Mirela - anul al II-lea,
media 9,30
3. Onea (Manciu) D. Claudia Elisabeta - anul al II-lea,
media 9,07
4. Poponete T. Valentina Georgiana - anul al II-lea,
media 9,00
5. Susanu L. Claudiu Sorin - anul al II-lea, media 9,00
6. Suba E. Sorin Petru - anul al III-lea, media 9,27
7. Lorincz E.E. Imre - anul al III-lea, media 9,11
8. Nago M. Izabela - anul al III-lea, media 9,11
9. Nicola (Radu) S. Elena Sabina - anul al III-lea,
media 9,05
10. ªerban (Rosin) M. Claudia Gabriela - anul al
III-lea, media 9,00
11. Tanko A. Maria - anul al III-lea, media 9.05
12. Zichil (Suba) I. Oana - anul al III-lea, media 9,00
13. Aldulea I. Elena - anul al IV-lea, media 9,25
14. Niscov (Cucu) Elena - anul al IV-lea, media 9,08
15. Ungureanu (Popovici) Gabriela - anul al IV-lea,
media 9,00
16. Ferencz (Mihãilescu) E. Emanuela - anul al IV-lea,
media 9,00

U
O

FACULTATEA DE
MANAGEMENT

1. Posea C. Ioan Valentin Mircea - anul al II-lea,
media 9,38
2. Dregan (Konrad) C. Camelia - anul al III-lea,
media 9,25
3. Munteanu I. Meda Ioana - anul al III-lea, media 9,25
4. Suc M. Denis Liciniu - anul al III-lea, media 9,00
5. Topalã V. Dinuþa - anul al III-lea, media 9,00
6. Bota I. Mihaela - anul al IV-lea, media 9,15

FACULTATEA DE ªTIINÞE
JURIDICE ªI ADMINISTRATIVE
Burse categoria B
1. Radu Gh. Livia Elena - anul al IV-lea, media 9,23
2. Speriatu I. Adriana - anul al IV-lea, media 9,07
3. Ion M. Florian - anul al IV-lea, media 9,00

Craiova
FACULTATEA DE
CONTABILITATE ªI FINANÞE
Burse categoria A
1. Nãstasie M. Cristiana - anul al III-lea, media 9,61
2. Nãstasie M. Ana Gabriela - anul al III-lea,
media 9,50
3. Tecliciu Jeni - anul al IV-lea, media 9,75

Burse categoria B

1. Ghiþã Gh. Valentin - anul al II-lea, media 9,00
2. Bogdãnoiu C. Cristiana Luminiþa - anul al
III-lea, media 9,27
3. Glãvan C. Ionela Liliana - anul al III-lea,
media 9,22
4. Hainagiu S. Lucica Valentina - anul al III-lea,
media 9,22
5. Panã Paul Gabriel - anul al IV-lea, media 9,00
6. Pleniceanu Cristian Ionuþ - anul al IV-lea, media 9,25

Blaj
FACULTATEA DE FINANÞE ªI
BÃNCI
Burse categoria B
1. Fleºer P. Florina - anul al II-lea, media 9,38
2. Roºca V. Cosmin - anul al II-lea, media 9,38
3. Ciufudean E. Florina Emilia - anul al II-lea,
media 9,25
4. ªarlea P. Maria Cosmina - anul al II-lea,
media 9,25
5. Deneº ªt. Tiberiu ªtefan - anul al II-lea,
media 9,12

În atenþia absolvenþilor
instituþiilor de învãþãmânt superior
care optezã pentru cariera didacticã

N
La Universitatea Spiru Haret

Pregãtire metodicã
pentru profesia de cadru didactic ºi obþinerea
Certificatului de profesor

Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, înfiinþat prin Ordinul Ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului nr. 4161/
13.06.2003, organizeazã, pe baza prevederilor Legii învãþãmântului nr. 84/1995 art.68
(1-5), la sediul din Bucureºti al Departamentului, activitãþi comasate, de pregãtire
psihopedagogicã ºi metodicã pentru cariera didacticã, în regim de învãþãmânt
postuniversitar, pentru absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt superior, cu diplomã de studii
universitare, care opteazã pentru profesia de cadru didactic.
În Programul de pregãtire psihopedagogicã ºi metodicã pentru cariera didacticã sunt
prevãzute urmãtoarele discipline de studiu ºi activitãþi practice: Psihologia educaþiei;
Introducere în Pedagogie; Teoria ºi metodologia instruirii ºi evaluãrii; Didactica
specialitãþii; Douã discipline opþionale; Practicã pedagogicã.
Cursanþii care absolvã Programul de pregãtire psihopedagogicã ºi metodicã obþin, conform
legii, Certificatul de profesor.
Activitãþile se organizeazã în perioada 1 martie  30 mai 2004 ºi se vor desfãºura la
sfârºit de sãptãmânã.
Înscrierile se fac pânã la 25 februarie 2004, la secretariatul Departamentului pentru
Pregãtirea Personalului Didactic, prin completarea unei Fiºe de înscriere, în care se
consemneazã ºi achitarea taxei corespunzãtoare.
Actele necesare pentru înscriere: Diploma de licenþã  copie legalizatã; Certificat de
naºtere  copie legalizatã; Certificat de cãsãtorie (dacã este cazul)  copie legalizatã; Buletin
sau carte de identitate  copie Xerox; 2 fotografii tip buletin.
Informaþii suplimentare se pot obþine la secretariatul Departamentului pentru
Pregãtirea Personalului Didactic, str. Ion Ghica nr.13, etaj V, tel.314.00.75/149, 127, tel /
fax 312.15.38; E-mail: ushdpp@spiruharet.ro.
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Pentru cunoaºterea integralã a istoriei
Greutatea dintotdeauna în reconstituirea
etapelor istorice, mai cu seamã a celor care
sfârºesc printr-un neprevãzut (ºi cât poate,
oare, istoria sã prevadã viitorul?), nu
provine numai din lipsa documentelor
oficiale. Dimpotrivã, uneori tocmai excesul
de documente oficiale îngreuneazã înþelegerea exactã, nuanþatã a faptelor istorice.
Cauza acestui aparent paradox se regãseºte
nu numai în caracterul deficitar, adesea
contradictoriu sau uneori tendenþios ori prea
tern al informaþiilor din documentele
oficiale, ci mai cu seamã în lipsa lor de relief
uman, de evocare a vieþii cotidiene,
individuale ºi comunitare, specifice epocii
cercetate. Oricât de bogatã documentar ar
fi o reconstituire istoricã, oricât de clarã iar fi structura de idei, ea nu va reuºi sã se
impunã memoriei colective pânã nu face
apel la imagini grãitoare, la trãiri autentice.
Uneori ºi cea mai palidã razã a privirii
evocatoare, strecuratã în labirintul istoriei,
poate fi mai pregnantã, mai grãitoare chiar
ºi decât (mai cu seamã) condiþia strict
statisticã a unei realitãþi trecute. Din aceastã
perspectivã, Nicolae Iorga ne-a dat cea mai
limpede ºi mai convingãtoare explicaþie:
«Adevãrurile istorice sunt de discernãmânt,
nu de simplã constatare ºi reproducere.
Pentru a le prinde se cere tot ce cunoºtinþa
adâncã a limbii, tot ce fantasia creatoare
de definiþii poate gãsi mai fin ºi mai delicat.
A vorbi despre oamenii ºi lucrurile
trecutului în vocabularul curent e a greºi
de la un capãt la altul. Aº fi vrut, din partea
mea, sã am mai mult talent poetic, pentru
a fi mai aproape de adevãr» (Materiale
pentru o istoriologie umanã, Editura
Academiei, 1968, p. 5). ªi tot aici el
precizeazã cã la cercetãtorii de amãnunte ºi
la sufletele uscate, «obiectivitate nu e
decât neputinþa de a fi subiectiv».
Tocmai aceastã nevoie de relief uman
în reconstituirea evenimentelor istorice, de
trãire autenticã, sublimatã într-un
subiectivism creator, explicã explozia
informaþiei memorialistice din ultimii 14
ani. Unele dintre jurnalele cu acest profil
au devenit lucrãri fundamentale, de nelipsit
în demersul cunoaºterii, pe cât posibil
integrale, a ultimelor cinci decenii
îndeosebi. ªi chiar dacã unele dintre aceste
documente subiective sunt elaborate cu o
evidentã pãrtinire, mânie ºi chiar urã (ura
sfântã a ostracizaþilor dintotdeauna),
însemnãtatea lor pentru reconstituirea stãrii
reale de spirit, trecute, dar cu reflexele, cu
prelungirile ei pânã astãzi, este de
netãgãduit. Singurul deficit este de
echilibru. În sensul cã cele mai multe
asemenea documente subiective provin din
partea celor ce s-au opus regimului
comunist ºi doar câteva vin din partea
martorilor oculari sau chiar a protagoniºtilor ºi coautorilor guvernãrii socialiste.
Prin chiar asemenea însuºiri ale lor,
valorificate printr-o sinceritate totalã,
tocmai aceºtia din urmã ar putea explica
mai bine îndeosebi geneza, nu numai faþa
necunoscutã a demersurilor politice.

În Paul Niculescu-Mizil avem astãzi
pe un autentic martor ocular ºi, în bunã
parte, coautor al guvernãrii României pe
parcursul a circa patru decenii, între 1950
ºi 1990. A fost ºi a rãmas prototipul unui
activist (am trãit câteva decenii de luptã
politicã activã. Am fost în primele ei
rânduri) ºi cred cã tocmai graþie acestor
trãsãturi, memorialistica sa intereseazã
într-un grad înalt ºi devine, cu trecerea
timpului, de nelipsit pentru reconstituirea
cât mai exactã, mai dreaptã a respectivei
epoci. Cu atât mai mult cu cât în scrierile
sale întâlnim informaþii de neregãsit în
documentele oficiale ale vremii, documente
adesea cu un conþinut cvasitelegrafic.
Memoriile lui Paul Niculescu-Mizil sunt
riguros documentate, iar prin sinceritatea
pe care se întemeiazã includ ºi observaþii
critice, uneori chiar autocritice, ce le
sporesc interesul ºi, am adãuga, farmecul
lecturii. Autorul scruteazã în adâncime
timpul evocat, face dezvãluiri, opereazã
comparaþii cu etapele anterioare ºi
ulterioare, coreleazã sau disociazã,
rememoreazã aspecte sau evenimente
general cunoscute, dar deseori neglijate
astãzi, dovedind astfel vocaþie de analist
ºi de cugetãtor cu unele, poate prea timide,
dar elocvente reflecþii de filosof al istoriei.
Avem aici, o datã mai mult, dovada
faptului cã scrisul autentic, oricãrui
domeniu i-ar aparþine el, este ºi o artã, o
creaþie subiectivã în esenþa sa ale cãrei
virtuþi izvorãsc tocmai dintr-o disponibilitate superior moralã. Consider cã este
o datorie faþã de conºtiinþa mea, o datorie
moralã, sã las câteva dintre amintirile
mele. De ce spun cã e o datorie? Pentru
cã astãzi este la modã rãstãlmãcirea. Dupã
1945, s-a mers pe linia rãstãlmãcirii a ceea
ce s-a întâmplat pânã la 23 august 1944.
A venit o rãsturnare în 1989. Tot ce s-a
întâmplat pânã în 1989 este rãu. Nu se
poate  îºi previne autorul cititorii. Pentru
cã istoria nu începe cu noii oameni care
vin succesiv la conducerea unei þãri:
Istoria României n-a început nici cu
comuniºtii, nici cu cei care au venit dupã
comuniºti. Istoria acestei þãri este de sute,
de mii de ani. A avut suiºuri, ocoliºuri,
coborâºuri.
Tocmai asemenea suiºuri, ocoliºuri ºi
coborâºuri sunt înfãþiºate de Paul
Niculescu-Mizil în primul sãu volum
memorialistic O istorie trãitã, apãrut în
douã ediþii, în anii 1997 ºi 2002. Tema
fundamentalã a acestui volum este O linie
politicã naþionalã. Declaraþia din aprilie
1964. Cunoscutã ºi ca Declaraþia de
independenþã, documentul referitor la
poziþia Partidului Muncitoresc Român în
problemele miºcãrii comuniste ºi
muncitoreºti internaþionale a marcat
piatra de hotar în trecerea De la comintern
la comunismul naþional, ca sã citãm titlul
altei lucrãri a lui Paul Niculescu-Mizil,
apãrutã în anul 2001. Istorici români ºi
strãini au evidenþiat însemnãtatea
europeanã ºi extraeuropeanã a acestui
document, având în vedere îndeosebi

se dovedise falimentarã, iar, ulterior, Biroul
Informativ, cu aceeaºi structurã ºi
obiective, avusese aceeaºi soartã, P.C.U.S.,
condus acum de Hrusciov, impune formula
consfãtuirilor internaþionale (anii 1957 ºi
1960) cu ambiþie de tribunal internaþional,
care sã blameze ºi, în cele din urmã, sã
lichideze devierile iugoslave, chineze,
albaneze sau de altã sorginte. Era aceastã
orientare hegemonistã o alternativã la criza
tot mai accentuatã, de credibilitate, dar ºi
economico-socialã ºi politicã, prin care
trecea atunci URSS. ªi tocmai aceastã
alternativã hegemonistã avea sã se
amplifice, în cele din urmã, prin cãderea
de la putere a lui Hrusciov.
Cum se explicã acest divorþ între
proclamarea principiilor comuniste, ca
sinteze ale libertãþii ºi democraþiei autentice,
ºi aplicarea lor ca instrumente de dictat ºi
subordonare a þãrilor socialiste unui ºef
necontestat, adept, în cel mai bun caz, al
suveranitãþii limitate? Paul Niculescu-Mizil
explicã aceastã fatalã (în cele din urmã)
contradicþie dintre vorba ºi fapta
comunismului sovietic, mai întâi, prin teoria

neregãsit în literatura românã de specialitate
dinaintea anului 1990, deºi astãzi par a fi
de la sine înþeles: «Cu sprijinul ºi
complicitatea celorlalte puteri ale coaliþiei
antihitleriste, Uniunea Sovieticã, uitând ºi
încãlcând principiul pace fãrã anexiuni
teritoriale, ºi-a rotunjit biniºor graniþele.
Ea s-a extins în Vest ºi Est, în Europa ºi
Asia, inclusiv pe teritoriile româneºti:
Basarabia, Bucovina de Nord ºi þinutul
Herþa. Paradoxul istoric constã în aceea
cã tocmai Uniunea Sovieticã  stat socialist
 a ieºit din rãzboi cu anexarea ºi
cotropirea de teritorii».
Existau aºadar motive extrem de
serioase pentru ca starea generalã de spirit
din România sã contravinã subterfugiilor
specifice îndemnurilor la prietenia
frãþeascã faþã de URSS. Deºi comuniºti
sinceri, guvernanþii României erau obligaþi
sã þinã seama de aceastã stare de spirit
generalã ºi sã i se adapteze. Ceea ce s-a ºi
realizat, parþial ºi treptat, dupã moartea lui
Stalin ºi îndepãrtarea de la conducerea þãrii
a grupului antiromânesc din jurul Anei
Pauker. Lupta pentru redobândirea sinelui

în politica româneascã a fost grea, pânditã
la tot pasul de capcane, pe care Gh.Gh. Dej
ºi cei din jurul lui au ºtiut sã le evite, la
adãpostul  e adevãrat  ºi al tot mai
complicatelor relaþii din miºcarea
comunistã internaþionalã. Ca de atâtea ori
în zbuciumata lor istorie, românii au ºtiut,
în obsedantul deceniu (1945-1955), sã
se adapteze temporar la mediu tocmai
în scopul de a-ºi conserva, lãuntric,
identitatea, de a-ºi regrupa forþele în
vederea afirmãrii acesteia, îndeosebi pe
plan internaþional. Cu referire la aceste
preliminarii ale Declaraþiei din aprilie
1964, Paul Niculescu-Mizil face o
minuþioasã analizã a mai multor fenomene
ºi procese din epocã. În primul rând, face
cunoscute eforturile pentru retragerea
trupelor sovietice din România, în anul
1958, la cererea conducerii româneºti.
Pentru respingerea propunerilor din cadrul
CAER, care vizau subordonarea economiei româneºti, concomitent, guvernul
de la Bucureºti luptã pentru lãrgirea
colaborãrii economice ºi a alianþelor þãrii,
inclusiv cu statele capitaliste dezvoltate ºi
cu statele socialiste care nu fãceau parte
din CAER (precum China, Iugoslavia,
Vietnam º.a.). Drept urmare, ponderea
relaþiilor economice cu þãrile capitaliste se
dubleazã în numai câþiva ani. Din preajma
anului 1964, se manifestã o tot mai
accentuatã revenire la adevãrul istoric,
grav falsificat de Mihail Roller: rolul
armatei române în cel de-al doilea rãzboi
mondial este repus în drepturile sale, iar
statutul românesc al Basarabiei cotropite
este evidenþiat prin publicarea unor
documente imbatabile, prin care Marx ºi
Engels recunosc cã Basarabia este
româneascã, iar Lenin subliniazã
caracterul colonial al þarismului rus.
Derusificarea este un fenomen de
ansamblu care precede ºi urmeazã
Declaraþia din aprilie 1964, de la abrogarea
instituþiei consilierilor sovietici la anularea
obligaþiei ca limba rusã sã fie învãþatã în
ºcoalã; de la închiderea Institutului
Româno-Sovietic ºi a Editurii Cartea Rusã
la creºterea rolului Academiei Române ºi
la repunerea în valoare a marilor personalitãþi proscrise precum Brâncuºi, Eugen
Ionescu, Mircea Eliade º.a. În legãturã cu
toate aceste aspecte, memorialistul
precizeazã: «dacã s-ar accepta termenul
de sovietizare, faptele acestea pledeazã
pentru termenul de desovietizare,
acþiune pusã la cale ºi înfãptuitã de
conducerea românã a acelei perioade.
Este baza pe care se clãdeºte Declaraþia
de independenþã din aprilie 1964».
Deºi pozitive prin caracterul lor
independent, naþional, asemenea
demersuri nu aveau cum sã nu conducã,
într-un stat totalitar, la cultul personalitãþii
lui Dej. Paul Niculescu-Mizil face analiza
din interior a acestui fenomen ºi avanseazã
concluzii interesante, în legãturã cu faptul
cã, deºi direct rãspunzãtor de uciderea lui
Lucreþiu Pãtrãºcanu ºi a altor erori, nu Dej,
ci acoliþii sãi sunt cei care i-au favorizat
cultul personalitãþii. Astfel, la una dintre
plenarele Partidului Muncitoresc Român,
când dupã Congresul XXII al PCUS a fost
puternic combãtut cultul personalitãþii lui
Stalin, unii vorbitori au exagerat rolul lui
Dej pentru apãrarea ºi dezvoltarea

Spirit renascentist ºi enciclopedic, om
adevãrat în carne ºi oase  cum sunã expresia
româneascã menitã sã defineascã autenticul
ºi firescul  învãþatul profesor universitar
Alexandru Piru ar fi putut rosti oricând despre
sine vorbele lui Terentius: Homo sum, humani
nihil a me alienum puto, sunt om ºi nimic din
ceea ce este omenesc nu-mi este strãin.
Om de bibliotecã, aplecat ceasuri în ºir
asupra cãrþilor vechi ºi asupra
manuscriselor ca un autentic istoric literar
care era, cititor avid al noilor apariþii în
calitate de cronicar literar, participant la
dezbateri publice ºi la polemici, profesorul
prestigios era prezent printre scriitori ºi
colegii dascãli, la mese cu un pahar de vin
ºi lungi, lungi discuþii...
L-am vãzut în toate ipostazele sociale ºi
stãrile sufleteºti specifice unui creator de
frumos ºi, în acelaºi timp, judecãtor de valori
artisticã ºi de oameni dintre cei mai feluriþi,
dintre care unii au devenit personaje de
roman.
Sunt peste zece ani de-atunci.
În dimineaþa zilei de sâmbãtã 6
noiembrie 1993  o zi tristã, friguroasã,
mohorâtã ºi ploioasã  s-a stins din viaþã,
la spitalul Elias, ilustrul profesor
universitar Alexandru Piru, poet fãrã mare
ecou, romancier mult ºi controversat
comentat cu romanul Cearta, critic ºi
istoric literar de remarcabilã valoare ºi
prestigiu. S-a stins pe neaºteptate la vârsta
de 76 de ani, cãci se nãscuse la Bacãu, în
22 August 1917. Om cu vederi de stânga,
fusese deputat PDSR, director al ziarului
Dimineaþa, iar mai înainte ºeful Catedrei
de Literaturã ºi prorector al Universitãþii din
Bucureºti. Fusese ºi membru al Academiei
de ªtiinþe Sociale ºi Politice, desfiinþatã, nu
se ºtie de cine ºi de ce, câtã vreme Academia
Românã, al cãrei preºedinte de onoare
fusese tot Nicolae Ceauºescu, a rãmas ºi
dupã 1989, negãsind cu cale sã-l primeascã
în rândurile ei pe savantul autentic
Alexandru Piru. A murit cu aceastã tristeþe
ºi nemulþumire, afirmând cã dacã va fi fãcut
cumva postmortem membru de onoare se
va zvârcoli în mormânt. Nu putea sã
înþeleagã cã bulversarea scãrii de valori e o
specialitate a intelectualului român...
Înainte cu câteva zile de moarte, i-a
venit rãu, pe când þinea o lecþie la
Universitatea Spiru Haret, unde îl invitasem
în calitatea mea de ºef de catedrã. Destinul
a fãcut ca sã lucrãm multã vreme împreunã.
Mi-a fost ºef de catedrã la Facultatea de
Litere a Universitãþii din Bucureºti, unde
el a fost o perioadã prorector, iar eu o alta,
rector.

Cred cã ne-am preþuit reciproc. Ne-am
dat unul altuia tot ce am scris cu dedicaþie.
Pe cartea sa Istoria literaturii române de la
început pânã azi îmi scria la 10 aug. 1981
Lui Ion Dodu Bãlan cu vechea mea simpatie
ºi aleasã preþuire. A scris, nu o datã, despre
mine cu exigenþã profesionalã ºi preþuire,
inclisiv despre poezia mea. N-am sã
reproduc aici ce am scris eu despre bogata
sa creaþie. Totul se gãseºte în volumele mele
de criticã ºi nu le mai repet. Vreau ca
rândurile de faþã sã fie altceva: o evocare a
omului Alexandru Piru. De altfel despre
personalitatea lui de critic, istoric literar ºi
scriitor au scris mulþi, de la maestrul sãu
G.Cãlinescu, care de la debutul din Jurnalul
literar îi prevedea un viitor strãlucit afirmând
cã se pot pune legitime nãdejdi în cariera
de critic a lui Alexandru Piru. Tânãrul critic
i-a configurat nãdejdile maestrului prin
monografiile despre Viaþa ºi Opera lui
Ibrãileanu, aceasta din urmã reprezentând

posturã. Când îl supãra rãu cineva cu care
nu merita sã polemizeze, îi plãcea sã spunã:
Îl pugilesc, domnule, îl pugilesc.
Profesorul Piru a îndrãgit mult meseria
de dascãl pe care a fost silit s-o pãrãseascã,
în 1948, o datã cu maestrul sãu G.Cãlinescu
ºi cu asistenþii acestuia: Dinu Pilat, Valeriu
Ciobanu, Adrian Marino, Ovidiu Papadima.
În locul lor au venit dentistul Ion Vitner,
inginerul Ov.S.Crohmãlniceanu, Paul
Cornea, Vicu Mândra, profesori secundari,
juriºti etc. Ceea ce a fost surprinzãtor la el,
era faptul cã a înþeles istoria ºi nu purta
ranchiunã persoanelor care l-au dislocat, el
ajungând, pentru un numãr de ani, tipograf.
L-am cunoscut foarte bine nu numai din
scris ºi la catedrã, ci ºi în frecventele ieºiri
cu el ºi cu alþi colegi, la o bere ori un pahar
de vin, la Casa Universitarilor.
Acolo spiritul sãu umoristic, sarcastic,
rãutãcios uneori, se desfãºura necenzurat,
ca ºi libertatea de gândire ºi aspra judecatã

consecinþele sale. Paul Niculescu-Mizil
face acum cunoscute ºi preliminariile
acestui act naþional de mare curaj în epocã.
O epocã torsionatã ºi grea. Se ºtie bine de
ce. Beneficiind din plin de victoria în al
doilea rãzboi mondial, dar ºi de capitulãrile
puterilor occidentale la Ialta, Uniunea
Sovieticã îºi accentua puterea hegemonicã
tocmai din dorinþa de a mai recupera ceva
din handicapul ei istoric, provocat de
dezvãluirea de cãtre Hrusciov a cultului
personalitãþii lui Stalin. De acuzele ºi
îndoielile care se accentuau atunci pe
seama moralitãþii statului sovietic ºi, în
genere, a sistemului comunist.
Deºi Internaþionalã a III-a (Comintern),
ca organizaþie hipercentralizatã a relaþiilor
dintre partidele comuniste ºi muncitoreºti,

binecunoscutã cã revoluþia socialistã nu a
învins în þãrile capitaliste dezvoltate ºi nici
simultan, cum preconizase K. Marx, ci întro þarã înapoiatã ºi care promova o politicã
imperialã cu nestinse apetituri de cuceriri
teritoriale. Ideile generoase ale
socialismului au existat ºi, pânã la urmã,
s-au împletit în mod organic cu autocraþia
ºi lipsa de democraþie, specifice þarismului
(...). Dupã pãrerea mea, în aceste
împrejurãri istorice îºi au originea, limitele,
erorile ºi abuzurile grave care au
caracterizat prima ºi urmãtoarele revoluþii
socialiste. Abuzurile grave s-au accentuat,
la sfârºitul rãzboiului, inclusiv prin rapturile
teritoriale asupra României. Dupã o
minuþioasã analizã a stãrilor istorice de
lucruri, autorul formuleazã judecãþi de
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Un spirit enciclopedic
Joc de umbre ºi lumini
Prof.univ. Ion Dodu BÃLAN
teza de doctorat din 1947. Alexandru Piru a
confirmat autentica sa valoare nu numai
maestrului sãu G. Cãlinescu, ci întregii
critici, afirmatã din 1955 încoace, anul în
care ºi-a recâºtigat din nou dreptul la
semnãturã. Un critic de înalt prestigiu ca
Eugen Simion i-a fãcut admirabile
caracterizãri. Lucrãrile sale: Introducere în
opera lui Eliade Rãdulescu (1971),
Introducere în opera lui V. Alecsandri (1978),
micromonografiile consacrate lui C.
Negruzzi (1966), Liviu Rebreanu (1965),
G.Cãlinescu (1978), acestea trei reproduse
ºi în volumul Permanenþe româneºti;
Activitatea sa criticã din reviste strânsã de
Al. Piru în: Analize ºi sinteze critice,
Marginalia (1980), Reflexe ºi interferenþe
(1974), Poezia româneascã contemporanã
(1975) ºi altele. Toate vorbesc de erudiþia
impresionantã, despre talentul ºi puterea
exemplarã de muncã a lui Alexandru Piru.
Spuneam mai sus, cã s-a stins acum zece
ani, un om în carne ºi oase, cu umbre ºi
lumini pe prestigioasa sa personalitate,
mulatã pe o înfãþiºare fizicã distinctã,
originalã, de o robusteþe impresionantã, de
boxeur. De altfel se ºi vedea în aceastã

a valorilor ºi a oamenilor. Câteodatã aceste
calitãþi alunecau într-o nevinovatã bârfã,
într-o anecdoticã plãcutã, adevãratã sursã
de informare pentru istoria literarã.
O pot mãrturisi colegii: C. Cruceru,
Nicolae Constantinescu, Silviu Angelescu,
Florin Popescu, Nicu Apostol, Marian
Vasile, Petre Anghel care s-au bucurat de
prietenia lui, fireºte altfel decât mult
apreciatul de el Eugen Simion ori Nicolae
Manolescu. Al.Piru avea ºi aprecieri de
ocazie.
Fermecãtor în severe caracterizãri,
profesorul Al.Piru îi forfeca pe cei vizaþi cu un
talent de prozator satiric de-a dreptul cuceritor.
Nu-i cruþa nici pe comeseni. Cum pleca unul
undeva pentru câteva minute îl ºi picta... Odatã
plecaserãm, rând pe rând, fiecare, numai
Nicolae Constantinescu nu se urnea nicicum,
ceea ce l-a intrigat pe comentator:
 Hai, domnu Nae, mata nu te duci?!
 Nu mã duc, domnule profesor, sã ºtiu
de bine cã fac pe mine, fiindcã, îndatã ce
plec, intru la forfecat... S-a lãsat un râs
general ºi profesorul nu s-a supãrat pe
francheþea eminentului etnograf ºi
folclorist.

partidului. Iatã cum evocã memorialistul
poziþia unor asemenea vorbitori: «Rãutu
declarã: Pentru prima oarã se face o
analizã atât de largã ºi cuprinzãtoare a
modului în care s-a desfãºurat la noi cultul
personalitãþii lui Stalin, a metodelor ºi
practicilor legate de acesta, dându-se
rãspunsuri complete la întrebãrile de ce
n-au cãpãtat în þara noastrã extinderea pe
care au avut-o în alte þãri. Lui Valter
Roman îi aparþin afirmaþiile: Este o mare
fericire pentru partidul nostru, pentru
poporul nostru, cã au fost ferite de
nenorocirea care au încercat-o alte partide
ºi popoare. În partidul nostru nu au avut
loc represalii împotriva cadrelor vechi,
devotate. El a continuat spunând cã
datoritã acestui fapt noi nu avem pe cine
reabilita. Este lesne de înþeles  conchide
Niculescu-Mizil  cã asemenea declaraþii
... au contribuit la acreditarea ideii cã
perioada lui Dej a fost scutitã de erori ºi
abuzuri, cum ar fi, spre exemplu,
împuºcarea lui Pãtrãºcanu».
ªi tocmai asemenea evocãri ºi
dezvãluiri din geneza multor atitudini ºi
evenimente politice, anterioare ºi
ulterioare Declaraþiei din 1964, conferã
cãrþii amintite o însemnãtate remarcabilã.
Lucrarea dovedeºte o datã mai mult,
inclusiv sub raport psihologic, al reacþiilor
umane genuine, cã poziþia comuniºtilor
români faþã de uriaºa putere hegemonistã
a URSS a fost una sincerã, de adevãrat
patriotism. Aºa se explicã faptul cã, astãzi,
istorici români de referinþã internaþionalã
invocã Declaraþia din aprilie 1964 drept
model de atitudine autohtonã faþã de
eventualele presiuni ºi ameninþãri venite
din afarã, împotriva interesului naþional
românesc.
Spiritul Declaraþiei din 1964 avea sã
prezideze ºi alte demersuri româneºti, între
care condamnarea invaziei Cehoslovaciei
din anul 1968, cererile succesive privitoare
la restituirea Tezaurului românesc
înstrãinat la Moscova, la anularea
consecinþelor Pactului Ribentrop-Molotov
ºi alte asemenea care intrã în structura celui
de-al doilea volum de memorialisticã,
lansat recent într-o ambianþã de zile mari.
În treacãt spus, la reuniunea prilejuitã de
lansarea celui de-al doilea volum de
memorialisticã ºi, totodatã, de aniversarea
a 80 de ani ai lui Paul Niculescu-Mizil,
memorialistica distinsului autor a fost
elogiatã de personalitãþi precum acad. Dan
Berindei, acad. Mircea Maliþa, prof. univ.
dr. Ioan Scurtu, prof. univ. dr. Viorica
Moisuc, senatorul Eugen Florescu, dr. ec.
Florea Dumitrescu, Victor Crãciun,
Preºedintele Ligii pentru unitatea
culturalã a românilor de pretutindeni (care
i-a ºi conferit autorului Diploma de
excelenþã ºi Medalia jubiliarã), poetul
Nicolae Dragoº º.a.
Dar despre conþinutul ºi însemnãtatea
celui de-al doilea volum al Istoriei trãite
vom reveni mai pe larg într-un viitor numãr
al revistei Opinia naþionalã.

Mihai IORDÃNESCU
*Paul Niculescu-Mizil, O istorie trãitã,
vol. I, Editura Enciclopedicã, Bucureºti,
2002

Adeseori pãrea fãcut din contraste.
Constituþia-i fizicã îl orienta spre senectutea
gravã, impunãtoare, rãutãcioasã, distantã,
câtã vreme, în realitate, era prietenos,
elegant, un fel de june prim, debordând de
tinereþe, care se conducea dupã principiul
revoluþionarilor francezi din 1968: Soyez
jeune ou paressez-le!
Cumpãtat, profund responsabil, obiectiv
în judecãþile sale critice ºi serios, se
întâmpla uneori sã vrea sã parã prea tânãr,
sã dea tribut unor bisericuþe literare cinice,
socotind, de pildã, cã dupã ce a citit treicinci pagini dintr-o trilogie româneascã de
Ion Lãncrãnjan poate decreta cã romanu-i
prost. Evident în astfel de cazuri judeca
autorul, persoana care-i displãcea ºi nu
opera! În cazul acesta a primit fãrã îndoialã
replica: Eu aveam pãrere foarte bunã
despre Lãncrãnjan, pe care regretatul
profesor îl denigra, pe placul adversarilor
 maghiari, nemþi  ai autenticului
romancier. În acelaºi spirit ironic
considera cã toþi poeþii al cãror nume se
terminã în ...uþã n-au talent ºi cita pe
N.Th.Neculuþã, Vlahuþã, Bãnuþã, Abãluþã...
Criterii sui generis!!
Se complãcea adesea în contraste, în
formulãri ºocante chiar ºi extravagante
despre care socotea a fi capabile sã-i asigure
originalitatea. Dar nu o datã, profesorului
i-a jucat o festã ambiþia sa de a trãi în
contraste originale, în formulãri ºocante.
Iubea învãþãmântul, catedra, mai ales cã
gustase amãrãciunea absenþei de la ea,
fãcând mãsurãtori pe câmpuri, ca topograf,
dar uneori nu rezista sã stea douã ore la
altarul pe care oficia cu erudiþie
impunãtoare, cu har ºi pricepere, cucerinduºi studenþii.
Odatã îi spun respectuos, glumind, întro formulare diplomaticã:
 Domnule profesor, studenþii regretã
cã nu pot beneficia de prezenþa dvs. la
catedrã decât 1/2 orã din cele douã.
El a prins nuanþa spuselor mele ºi mi-a
replicat tãios, dar prietenos, totuºi:
 ªtii ce, domnule Bãlan, eu fac în
douãzeci de minute la catedrã ceea ce alþii
nu fac nici în douã ore ... ªi s-a apucat sã-i
numeascã pe acei alþii, judecându-i,
scãrmãnându-i, pe unii pe nedrept, cãlãuzit
de prejudecãþi.
Contrastele, jocul de umbre ºi lumini,
acceptarea unor linguºeli abil ticluite de
cãtre unii colaboratori merituoºi, îi
întunecau uneori obiectivitatea ºi jucau cu
umbre ºi lumini pe chipul spiritual al
profesorului, pe personalitatea lui, altfel,
foarte distinctã, cu un rol marcant în istoria
culturii româneºti.
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Burse de merit,
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în valoare totalã de 2.500.000.000 lei,

acordate de Fundaþia România de Mâine studenþilor Universitãþii Spiru Haret,
în anul universitar 2003-2004, pentru rezultatele obþinute la învãþãturã în anul universitar 2002-2003
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 întrun 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.

Bucureºti
FACULTATEA DE MEDICINÃ
VETERINARÃ
Burse categoria A
1. Marinescu C. Gheorghe - anul al VI-lea, media
9,73

Burse categoria B
1. Boroº (Rusu) V. Doina Daniela - anul al II-lea,
media 9,31
2. ªtefan I. Petriºor - anul al III-lea, media 9,45
3. Hegeduº-Catrinoiu F. Cristina - anul al VI-lea,
media 9,00

FACULTATEA DE LIMBI ªI
LITERATURI STRÃINE
Burse categoria A
1. Cecovniuc E. Ioana - anul al II-lea, media 9,71
2. Cepoi D. Ileana Lucia - anul al II-lea, media 9,50
3. Burada D. Alexandra - anul al III-lea, media 9,70
4. Neculau G. Elena Cãtãlina - anul al IV-lea,
media 9,55

Burse categoria B
1. Corbuleac N. Oana Mãdãlina - anul al II-lea,
media 9,28
2. Glavaciog I. Ionela Simona - anul al II-lea, media
9,00
3. Postolache I. Corina - anul al III-lea, media 9,47
4. Veleanu P. Delia Petronela - anul al III-lea,
media 9,35
5. Neagu M. Vasilica Mihaela - anul al III-lea,
media 9,17
6. Roºca C. Mihaela Georgiana - anul al III-lea,
media 9,11
7. Mihãlãchioaie V. Radu - anul al III-lea, media 9,00
8. Marian Al. Mirela ªtefania - anul al IV-lea,
media 9,40
9. Ialgoczi I. Corina Manuela - anul al IV-lea,
media 9,30
10. Cazan R.C. Iulia Cristina - anul al IV-lea,
media 9,25
11. Roºu M.Aurelia Carmen - anul al IV-lea,
media 9,13
12. Lincã D. Elena Carmen - anul al IV-lea,
media 9,10
13. Blaj D. Tatiana - anul al IV-lea, media 9,05
14. Dumitru (Iacono) C. Valentina - anul al IV-lea,
media 9,00
15. Matei D. Lavinia - anul al IV-lea, media 9,00

FACULTATEA DE EDUCAÞIE
FIZICÃ ªI SPORT
Burse categoria A
1. Onofreciuc N. Tudor - anul al II-lea, media 9,53
2. Jocea C. Amelia Mirela - anul al III-lea, media 9,75
3. Bistriceanu I. Viorel Sandu - anul al III-lea,
media 9,67
4. Boagiu (Pãun) T. Mihaela - anul al III-lea,
media 9,58

5. Burlacu (Ciocan) I. Mihaela Elena - anul al III-lea,
media 9,50
6. Rãducan I. Gabriela Florina - anul al IV-lea,
media 10,00
7. Micºunescu S. Sorina - anul al IV-lea, media 9,93
8. Bucovici Fl. Cãtãlina - anul al IV-lea, media 9,86
9. Cotoman V. Rodica - anul al IV-lea, media 9,86
10. Petrea I. Ciprian Traian - anul al IV-lea,
media 9,77
11. Bãrãgan (Vâlceanu) Gh. Aurica - anul al IV-lea,
media 9,66
12. Moºteanu A. Laura Adriana - anul al IV-lea,
media 9,66
13. Unguritu D. Mihai - anul al IV-lea, media 9,66
14. Axente M. Daniela - anul al IV-lea, media 9,66

Burse categoria B
1. Cahanã Ovidiu - anul al II-lea, media 9,42
2. Ene Valentin - anul al II-lea, media 9,33
3. Florea Nicoleta - anul al II-lea, media 9,00
4. Oprea Simona Marcela - anul al II-lea, media 9,00
5. Stahie Alina Lãcrãmioara - anul al II-lea,
media 9,00
6. Constantin (Jianu) V. Anca - anul al III-lea,
media 9,33
7. Ioniþã Aniºoara - anul al III-lea, media 9,33
8. Gheorghe L. Ecaterina Elena - anul al IV-lea,
media 9,40
9. Scãriºoreanu F. Adrian Robert - anul al IV-lea,
media 9,40
10. Ionescu G. Irina Cosmina - anul al IV-lea,
media 9,20
11. Lazãr N. Ruxandra Mãdãlina - anul al IV-lea,
media 9,06
12. Petre Camelia - anul al IV-lea, media 9,06

FACULTATEA DE
ARHITECTURÃ

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 ªt. 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 Cristina - anul al III-lea,
media 9,22
9. Iani (Garofil) 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

FACULTATEA DE ISTORIE
Burse categoria A
1. Neagu Gh. Roxana Elena - anul al II-lea,
media 9,53
2. Jinaru I. Elena - anul al IV-lea, media 9,61
3. Laiu V. Vasilica Cornelia - anul al IV-lea,
media 9,61
4. Perpits M.T. Mark Robert - anul al IV-lea,
media 9,52

Burse categoria B

1. Coliban N.A. Oana Diana Eliana - anul al II-lea,
media 9,20
2. Georgescu (Dãnilã) Gh. Norela - anul al II-lea,
media 9,06
3. Marian M. Gavril - anul al III-lea, media 9,20
4. Rosenfeld D. Emil Desideriu - anul al V-lea,
media 9,17
5. Dumitrache Gh. Mihaela - anul al VI-lea,
media 9,29
6. Giurcã D.S. Laura Valeria - anul al VI-lea,
media 9,05

1. Copãceanu P. Nina Polixenia - anul al II-lea,
media 9,30
2. Simion I. Oana Violeta - anul al II-lea, media 9,30
3. Suliþanu Gh. Bogdan - anul al II-lea, media 9,38
4. Raicu N. Petriºor Marian - anul al III-lea,
media 9,20
5. Volohovschi S. Luminiþa - anul al III-lea,
media 9,06
6. Filip R. Irina Anca - anul al IV-lea, media 9,09
7. Ion A, Ecaterina - anul al IV-lea, media 9,00
8. Iordache M. Mihaela Emilia - anul al IV-lea,
media 9,33
9. Radu I. Florin - anul al IV-lea, media 9,17
10. Serghii (Dumitru) A. Mihaela Raluca - anul
al IV-lea, media 9,23

FACULTATEA DE
SOCIOLOGIE - PSIHOLOGIE

FACULTATEA DE
GEOGRAFIE

Burse categoria A

Burse categoria A

Burse categoria B

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

1. Vasile M. Sorina - anul al III-lea, media 9,82
2. Neamþu (ªurpanu) I. Nicoleta - anul al III-lea,
media 9,75
3. Tãutu A. Mariana Anca - anul al III-lea, media 9,68

Burse categoria B
1. Curelea I. Ramona - anul al II-lea, media 9,00

FACULTATEA
DE MANAGEMENT
FINANCIAR-CONTABIL
Burse categoria A
1. Murariu V. Ioana Adriana - anul al III-lea,
media 9,83
2. Gâdãu I. Liana - anul al IV-lea, media 9,50

Burse categoria B
1. Marian G. Viorica Nicoleta - anul al IV-lea,
media 9,41
2. Negulescu A. Adriana Ileana - anul al III-lea,
media 9,16
3. Florea (Mocanu) N. Gabriela - anul al IV-lea,
media 9,08
4. Cean M. Nicoleta Adelina - anul al III-lea,
media 9,00

FACULTATEA DE
MARKETING ªI
COMERÞ EXTERIOR
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

FACULTATEA DE
RELAÞII INTERNAÞIONALE
ªI STUDII EUROPENE
Burse categoria A
1. Iacoboaiei ªt. Cezara Alexandra - anul al III-lea,
media 9,80

Burse categoria B
1. Amorþitu C. Ioana - anul al II-lea, media 9,05
2. Ilie Gh. Janina Maria - anul al III-lea, media 9,13
3. Voicu C. Alina Florentina - anul al III-lea, media 9,06
4. Puiu E. Oana Cãtãlina - anul al III-lea, media 9,00

FACULTATEA DE FILOSOFIE
ªI JURNALISM
Burse categoria A
1. ªerban P. Silviu Constantin - anul al IV-lea,
media 9,90
2. Ilie S. Mãdãlina - anul al IV-lea, media 9,71
3. Jecu S. Elena - anul al IV-lea, media 9,62

Burse categoria B
1. Axinte C. Stela - anul al III-lea, media 9,15
2. Bratu M.Alina Maria - anul al III-lea, media 9,00
3. Galanton I. Angela Elena - anul al III-lea,
media 9,00
4. Grãdinaru M. Mihaela - anul al IV-lea, media 9,38

FACULTATEA DE MUZICÃ
Burse categoria A
1. Braºoveanu Veronica - anul al III-lea, media 9,95
2. Lapoviþã (Vasilescu) Gh. Gabriela - anul al II-lea,
media 9,84
3. Stoica (Paraschiv) Gh. Mariana - anul al IV-lea,
media 9,78
4. Ilie (Hercheser) R. Alina Felicia - anul al IV-lea,
media 9,76
5. Sigheartãu (ªerfezeu) Gh. Angela Lidia - anul
al IV-lea, media 9,73
6. Stancu N. Mihaela - anul al II-lea, media 9,68
7. Bucur N. Mihaela Corina - anul al II-lea,
media 9,56
8. Cãciulã Negrea Gabi - anul al IV-lea, media 9,56
9. Pãun (Pericleus) M. Anca Cristina - anul al IVlea, media 9,53

Burse categoria B
1. Ivanovici A.R.M. Cristina - anul al II-lea, media 9,44
2. Duþã (Roºca) A.B. Viorica - anul al IV-lea, media 9,31
3. Cristea (Ochescu) C. Silvia - anul al IV-lea,
media 9,25
(Continuare în pag. 5)
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România

are deplina capacitate de a-ºi asuma
rãspunderile ce decurg din calitatea de

În bibliotecã,
pregãtind examenele

Stat membru al Uniunii Europene

(Urmare din pag. 1)

2. Evaluarea ºi concluziile
Raportului de þarã
pe 2003 privind aplicarea
acquis-ului pe capitole
de negocieri
Negocierile cu România au fost
deschise în februarie 2000. Toate capitolele
de negocieri au fost deschise. Dintre
acestea au fost închise provizoriu pânã la
data Raportului Camerei Europene (5
noiembrie 2003): 1. Libera circulaþie a
mãrfurilor; 4. Libera circulaþie a
capitalurilor; 5. Dreptul societãþilor
comerciale; 8. Pescuitul; 10. Impozitarea;
11. Uniunea Economicã ºi Monetarã;
12. Statistica; 13. Politica socialã ºi
ocuparea forþei de muncã; 15. Politica
industrialã; 16. Întreprinderile mici ºi
mijlocii; 17. ªtiinþã ºi cercetare;
18. Educaþia, formarea profesionalã ºi
tineretul; 19. Telecomunicaþie ºi tehnologia
informaþiei; 20. Cultura ºi politica în
domeniul audiovizualului; 23. Protecþia ºi
sãnãtatea consumatorilor; 25. Uniunea
Naþionalã; 26. Relaþii economice
internaþionale; 27. Politica externã ºi de
securitate comunã; 28. Controlul financiar.
La data Raportului (5 noiembrie 2003),
negocierile erau în continuare pentru
capitolele: 2. Libera circulaþie a
persoanelor; 3. Libera circulaþie a
serviciilor; 6. Politica în domeniul
concurenþei; 7. Agricultura; 9. Transporturi; 14. Energia; 21. Politica regionalã
ºi coordonarea instrumentelor structurale;
22. Mediu; 24. Cooperarea în domeniul
justiþiei ºi afacerilor interne; 29. Prevederile financiare ºi bugetare.

Raportul de þarã pe 2003 elaborat de
Comisia Europeanã, prezintã pentru
fiecare capitol de negociere:
- progresele înregistrate de la ultimul Raport
- evaluare generalã
- concluzii.
În cele ce urmeazã, avem în vedere
elemente, pe capitole, referitoare numai la
evaluare ºi concluzii punând accent pe ce
mai are de fãcut România, conform
Raportului, în vederea aderãrii, fãrã a
insista asupra progreselor înregistrate.

Capitolul 1. Libera circulaþie
a mãrfurilor
Ce mai trebuie fãcut?
- sã se acorde o atenþie specialã
îmbunãtãþirii supravegherii pieþei; sunt
necesari în continuare paºi în majoritatea
sectoarelor specifice în vederea alinierii
complete cu acquis-ul;
- în general, capacitatea administraþiei
pentru elaborarea legislaþiei aferente liberei
circulaþii a mãrfurilor este limitatã ºi trebuie
întãritã. Eforturi suplimentare sunt solicitate
în vederea îmbunãtãþirii capacitãþii
administrative de implementare a acquisului referitor la produsele industriale care,
chiar în contextul progreselor înregistrate,
necesitã sã fie întãritã;
- deficienþele instituþionale privind
organismele de evaluare a conformitãþii ºi
a laboratoarelor româneºti afecteazã
implementarea acquis-ului privind
siguranþa alimentarã. Sunt necesare
eforturi specifice pentru restructurarea
sistemului de control alimentar, asigurând
cooperarea corespunzãtoare între toate
instituþiile implicate, precum ºi pentru
pregãtirea atât a administraþiei cât ºi a
operaþiunilor din sectorul alimentar de a
aplica principiile legislaþiei comunitare;

- sã se identifice ºi sã se amendeze pânã
la data aderãrii legislaþia nearmonizatã, care
este în neconcordanþã cu principiul liberei
circulaþii a mãrfurilor. Trebuie sã fie
asiguratã includerea recunoaºterii reciproce
de la data aderãrii. În vederea îmbunãtãþirii
controlului privind siguranþa produselor la
graniþele externe, România trebuie sã
stabileascã ºi sã întãreascã administraþia
vamalã, infrastructura de supraveghere a
pieþei precum ºi sã dezvolte cooperarea
administrativã între autoritãþile competente;
- România a atins un nivel înalt al
alinierii cu acquis-ului în domeniul
achiziþiilor publice. Sunt necesare numai
mici ajustãri privind legislaþia primarã
(achiziþiile electronice, achiziþiile pentru
scopuri de apãrare ºi parteneriatul publicprivat în sectorul transport). Sunt necesare
eforturi în vederea întãririi structurilor
administrative ºi capacitatea acestora de
implementare, în special a serviciului de
Reglementare ºi Monotorizare a
Achiziþiilor Publice. Alocarea responsabilitãþilor ar trebui clarificatã ºi definitã o
strategie pe termen lung.
Concluzia Raportului: Atenþia trebuie
sã fie îndreptatã spre dezvoltarea
capacitãþii administrative necesare
implementãrii acquis-ului, inclusiv
supravegherea pieþei ºi capacitatea de
administrare a acquis-ului privind
achiziþiile publice, produsele alimentare ºi
siguranþa alimentarã.

Capitolul 2. Libera circulaþie a
persoanelor
România trebuie:
- sã-ºi intensifice eforturile de introducere
a structurilor administrative ºi a programelor
de educaþie ºi formare profesionalã necesare
pentru garantarea nivelului competenþei

pentru calificãrile profesionale solicitate prin
directivele din acest domeniu;
- sã ia mãsuri pentru a se asigura cã
profesioniºtii vor îndeplini carenþele
stabilite de cãtre acquis ºi vor putea
beneficia de recunoaºterea profesionalã în
cadrul Uniunii Europene, pânã la data
aderãrii, în concordanþã cu procedurile
aplicate în extinderile anterioare;
- sã se asigure, pânã la aderare, cã
legislaþia naþionalã este în conformitate cu
acquis-ului privind drepturile cetãþenilor,
în special cele referitoare la cerinþele de
naþionalitate, rezidenþã ºi limbã;
- sã-ºi dezvolte capacitatea administrativã, în special în legãturã cu formarea
profesionalã ºi completarea personalului
care va fi responsabil pentru aplicarea
prevederilor Uniunii Europene referitoare
la securitatea socialã;
- sã asigure stabilitatea financiarã
necesarã acoperirii costurilor suplimentare
rezultate din aplicarea prevederilor Uniunii
Europene, în special în domeniul sãnãtãþii.
Concluziile raportului:
- pregãtirea pentru implementarea
acquis-ului privind recunoaºterea
reciprocã a calificãrilor profesionale
rãmâne la un stadiu incipient ºi sunt
necesare progrese rapide în acest domeniu,
în special în ceea ce priveºte cerinþele de
curriculum ºi de formare profesionalã;
- sunt necesare eforturi suplimentare
orientate pe asigurarea concordanþei
legislaþiei naþionale cu regulile Uniunii
Europene referitoare la naþionalitate,
rezidenþã ºi limbã;
- trebuie acordatã atenþie dezvoltãrii
structurilor administrative corespunzãtoare
ºi asigurãrii stabilitãþii financiare în ceea
ce priveºte obligaþiile viitoare ale
României ce rezultã din coordonarea
sistemelor de securitate socialã.
Continuare în numãrul viitor

Evoluþia populaþiei României
(Urmare din pag. 1)
ºi nici un mijloc de atingere a descendenþei
dorite de cupluri nu a fost ocolit.
Brusca anulare a constrângerilor în
ultimul deceniu al secolului trecut a
favorizat continuarea ºi poate chiar
accelerarea procesului. Anii 1990-1991 au
marcat o cotiturã bruscã ºi hotãrâtoare.
Fertilitatea la grupa de vârstã 20-24 de ani,
anterior cea mai ridicatã între grupele de
vârstã fertile, a scãzut în primul an cu 14
puncte procentuale (p.p.) ºi în toatã
perioada 1990-2002 cu peste 50 p.p.
Modificãri au intervenit ºi la celelalte
grupe de vârstã astfel cã nou nãscuþii au
din ce în ce mai mult mame cu vârsta
cuprinsã între 25 ºi 34 de ani ºi mai puþin
mame în celelalte categorii de vârstã încât
ºi în România se tinde cãtre modelul
reproductiv târziu.

Îngrijorarea impune
acþiune eficientã
a fost în 2002 ºi care este ipoteza asupra
fertilitãþii în variantele de proiectare cele
mai pesimiste elaborate de profesorul
Vasile Gheþãu, directorul de Cercetãri
Demografice Vladimir Trebici.
Obiectivul este comun ºi celorlalte
populaþii europene pentru cã numai timpul
va certifica dacã anul 2000 a fost ultimul când
s-a mai înregistrat o ratã totalã de fertilitate
care sã asigure înlocuirea generaþiilor într-o
populaþie europeanã: 2,08 în Islanda. În 2001,

Evoluþia natalitãþii, 1990-2002

Aducerea pe lume de vieþi omeneºti ºi
apoi formarea lor ca indivizi în societate
reprezintã costuri pentru familie ºi
societate. În mediul economic schimbat ºi
perceput ca incert, prima opþiune în
depãºirea dificultãþilor ºi încadrarea
cheltuielilor în venituri este renunþarea ºi
numai pe mãsura asigurãrii unor fluxuri
regulate de venit se întreprind acþiuni care
sã însemne deschiderea unor fluxuri de
cheltuieli. Apariþia unui nou membru în
familie înseamnã deschiderea unui nou
flux de cheltuieli ºi aceastã opþiune nu o
poate avea orice familie. De aceea
mãrimea cea mai frecventã a unei familii
este de trei persoane. Dacã adãugãm la
aceasta ºi cã dorinþa cea mai des exprimatã
de respondenþii sondajelor de opinie este
de doi copii în familie putem lesne
concluziona cã un context economic care
sã ofere posibilitãþi de ocupare astfel încât
sã-ºi poatã asigura o locuinþã adecvatã
creºterii numãrului dorit de copii ºi un trai
decent, rata totalã a fertilitãþii ar putea
ajunge în jurul valorii de 2 nãscuþi vii la o
femeie de vârstã fertilã. Aceasta n-ar
asigura reproducerea simplã a generaþiilor
(e necesar un nivel de 2,14 nãscuþi vii la o
femeie de vârstã fertilã), dar ar fi cu mult
mai aproape de acest deziderat decât 1,25
nãscuþi vii la o femeie de vârstã fertilã, cât

ultimul an cu date statistice disponibile,
numai în Irlanda s-a înregistrat o valoare
apropiatã: 1,97 nãscuþi vii la o femeie de
vârstã fertilã. Cea mai îndepãrtatã þarã de
obiectivul înlocuirii simple a generaþiilor era
Slovacia cu o valoare de 1,20 nãscuþi vii la o
femeie de vârstã fertilã.
Acelaºi context economic cu perspective
optimiste pentru individ ºi familie ar fi
favorabil ºi reducerii mortalitãþii. Dezvoltare
economicã ºi socialã înseamnã creºterea
produsului intern brut pe locuitor, dar ºi a
calitãþii serviciilor dintre care cele de sãnãtate
au impact imediat.
Obiectivul reducerii mortalitãþii este cu
atât mai necesar cu cât mortalitatea se
menþine la cote înalte la persoane adulte
cu vârsta între 40 ºi 64 de ani, în special la
bãrbaþi, adicã la persoane aflate la vârste
active. Aceastã evoluþie este consecinþa
stress-ului vieþii cotidiene, marcatã de crizã
economicã ºi socialã, dar ºi a posibilei
scãderi a vigorii individului ce a trecut
printr-o perioadã de privaþiuni de tot felul
ºi care au putut sã se manifeste în contextul
socio-economic deteriorat.
Cel mai negativ aspect al mortalitãþii
este mortalitatea infantilã ale cãrei valori,
deºi mult diminuate faþã de 1989, plaseazã
încã România în comparabilitate cu þãri din
lumea a treia ºi la mare distanþã de þãri

europene, unele chiar în tranziþie. În Europa,
valoarea indicatorului este în jur de 5 la
1000 nãscuþi vii ºi în numai 6 þãri depãºeºte
valoarea de 10. În România ºi Republica
Moldova valoarea acestui indicator
depãºeºte 15. Accesibilitatea avortului ºi
a contracepþiei au diminuat mult riscul
copilului nedorit ºi cu risc ridicat de
mortalitate. Între copiii aduºi pe lume sunt
din ce în ce mai puþini copii subponderali
ºi/sau cu deficienþe congenitale ºi de aici o
mortalitate infantilã în scãdere. Dar mai
rãmâne mult loc de acþiune.
Urmare a evoluþiei natalitãþii ºi
mortalitãþii, cea mai importantã consecinþã
este schimbarea structurii pe vârste a
populaþiei. Sub acþiunea natalitãþii în
scãdere ºi a creºterii speranþei de viaþã la
naºtere, populaþia devine din ce în ce mai
îmbãtrânitã. Cel mai preocupant aspect al
evoluþiei structurii pe vârste a populaþiei
este faptul cã raportul de înlocuire a
persoanelor adulte de cãtre cele tinere a
scãzut în ultima perioadã intercensitarã cu
aproape 100 de tineri la 1000 de adulþi.
Aceste evoluþii nu ne îndreptãþesc sã
sperãm într-o redresare pe termen scurt a
evoluþiei demografice. Cel mai probabil,
pe termen mediu sau chiar lung. Dar nu de
la sine. Situaþia economicã va avea un
cuvânt greu de spus chiar dacã literatura
de specialitate consacrã o relaþie inversã
între natalitate ºi creºterea economicã.
Aceeaºi relaþie este ºi între mortalitate ºi
creºtere economicã pe mãsurã ce
comportamentele de prevenire a
îmbolnãvirii ºi minimul de cunoºtinþe
medicale necesare în caz de îmbolnãvire
devin uzuale. Ne aºteptãm deci, ca de aici,
de la scãderea mortalitãþii sã vinã primele
semnale pozitive ºi pe termen scurt.
Reducerea mortalitãþii prin boli
cardiovasculare, de exemplu, ar avea un
aport însemnat la reducerea valorii
indicatorului care mãsoarã intensitatea
pierderilor de vieþi omeneºti pentru cã 75%
din decesele de la noi au aceastã cauzã faþã
de numai 40% în þãri europene.
Dar non multa sed multum spuneau
latinii. Atunci, mãsurilor urgente din
sistemul de sãnãtate este necesar sã li se
alãture cele din învãþãmânt. Argumentul
pentru cele din urmã îl reprezintã nivelul
de instruire a populaþiei în vârstã de 15 ani
ºi peste la ultimele douã recensãminte: pe
total a crescut ponderea populaþiei cu nivel
de instruire secundar ºi terþiar ºi a scãzut
ponderea celor cu nivel de instruire primar.
Dar datele generale ascund o capcanã.
Structura pe vârste a populaþiei adulte dupã
nivelul de instruire relevã evoluþii
îngrijorãtoare. Generaþiile adulte tinere în

1992 erau în 2002 cu 10 ani mai mari ca
vârstã ºi acestea sunt generaþiile cu nivel
de instruire mai bun decât generaþiile
adulte tinere înregistrate la recensãmântul
din 2002. În scurt timp, o datã cu înaintarea
în vârstã a generaþiilor cu nivel de instruire
mai bun, ponderea nivelului de instruire
secundar va pierde uºoara creºtere
înregistratã în 2002 faþã de 1992 ºi chiar
mai multe p.p. în favoarea celor cu nivel
de instruire primar. Fenomenul ce se
petrece în procesul de instruire a populaþiei
are douã laturi: pe de o parte cei cu nivel
de instruire secundar absolvit continuã în
mare parte ºi studiile universitare, pe de
altã parte, cei descurajaþi din cauza
costurilor, a raportului efort/posibilitãþi de
ocupare rãmân din ce în ce mai mult cu
nivel de instruire primar, rezultând pe
ansamblu o deteriorare a nivelului de
instruire a populaþiei. Consecinþele acestei
evoluþii sunt deosebit de negative din
punctul de vedere al caracteristicilor
capitalului uman (al calitãþii vieþii în
general) ca sursã a dezvoltãrii economice
ºi sociale viitoare ºi ca formator al
viitoarelor generaþii de capital uman.
Astfel, evoluþii negative pe termen scurt
se pot dovedi imposibil de recuperat pe
termen mediu ºi lung. Factorii interni ºi
externi ce vor modela capitalul uman în
anii ce vin vor acþiona asupra unui stoc de
capital uman mult schimbat faþã de cel
aºteptat ºi poate necesar dinamicii
economice, aºa cum va fi de altfel ºi
rezultatul acestor influenþe.
Evoluþia demograficã nu este neapãrat
o constrângere pentru dezvoltarea
economicã sau este o constrângere aºa cum
sunt fondurile pentru investiþii, standardele
ecologice º.a. Ele reprezintã desigur o
condiþie, dar nu una de nedepãºit. ªi aºa cum
celelalte constrângeri se depãºesc cu
înþelepciune ºi inspiraþie, fãcând din
management o artã, tot aºa este cazul ºi în
problema demograficã. Recentele prognoze
demografice pesimiste, indiferent de
optimismul ipotezelor adoptate în
proiectare, au meritul de a atrage atenþia cã
în domeniul demografic, marcat de o
puternicã inerþie, nevoia de acþiune este
urgentã, redresarea neputând fi posibilã, în
unele aspecte, pe termen scurt ºi nici mediu,
ci pe termen lung ºi chiar foarte lung, adicã
dincolo de zenitul multor generaþii actuale.
Sunt însã aspecte unde rezultatele acþiunii
politice se obþin pe termen scurt cu multe
beneficii imediate ºi desigur ºi pe termen
mediu ºi lung, unele poate chiar nebãnuite.
Cele câteva aspecte arãtate aici sunt
ºi un argument pentru o politicã
demograficã implicitã. Aºa cum principiul
durabilitãþii trebuie sã caracterizeze toate
politicile unei strategii pentru a-i conferi
acest atribut, tot aºa ºi obiectivele
demografice trebuie sã se regãseascã între
obiectivele oricãrei strategii de
dezvoltare. De altfel nu poate fi o strategie
de dezvoltare durabilã fãrã o componentã
demograficã atât timp cât una dintre cele
trei dimensiuni ale dezvoltãrii durabile
este dimensiunea umanã.

MIT ªI FOLCLOR
(Urmare din pag. 1)
Descompunerea sistemului folcloric al
unui popor se încheie în general cu desfigurarea
ºi degradarea iminentã a mitologiei lui. Aceasta
pentru cã aºa cum a lãsat sã se înþeleagã încã
din antichitate, Evhemer, mitologia este
apoteoza întâmplãrilor umane, culminaþia
vieþii spirituale a omenirii, în termeni corelaþi
discuþiei noastre coronamentul oricãrui folclor.
În calitate de categorie folcloricã, mitul
a subsumat, polarizat ºi integrat celelalte
categorii folclorice. El devine limbaj
metaforic (C. Lévi-Strauss): expresia
metaforicã a limbajului folcloric (Edmund
Cassirer); exprimã reflectarea oricãrei
tematici culturale complexe (W.Lessa),
defineºte conexiunea între semanticã ºi
structura formalã a creaþiilor folclorice
(Vladimir Propp). Fãrã sesizarea
implicaþiilor lui gnoseologice, inerente, sau
aparente, psiho-sociologice ºi istoricoetnologice, folclorul nu ºi-ar fi revelat
tematica majorã, întreaga lui forþã
creatoare, vitalitatea lui culturalã.
Deºi s-a susþinut încã de la începutul
secolului nostru, sub egida unor ºcoli
etnologice care au promovat direcþii
teoretice noi de abordare tematicã ºi curente
metodologice noi de interpretare etiologicã,
cã mitul reprezintã substanþa anistoricã a
folclorului, cã este entitatea abstractã a
imaginaþiei evanescente a popoarelor, cã în
el fantezia creatoare se sublimeazã ad
absurdum, extraspaþial ºi extratemporal,
totuºi s-a dovedit a fi adânc ancorat în
istoria concretã a omenirii.
În palinodiile mitopoetice ale poeþilor
anodini, în fulguraþiile fantasmagonice ale
literaturilor nerealizate, considerate
inexpresive ºi anoste, se intrevãd totdeauna,
chiar vag, notele caracteristice ale unor
reverberaþii mitice ale popoarelor; trãsãturile
discrete care definesc, uneori incomplet,
conþinutul creaþiei cultural populare.
În esenþa lor, interpretãrile anistorice ale
mitului germineazã din antichitate. Ele au
transplantat mitul din domeniul
paleofolclorului în acela al folclorului religiei
ºi filozofiei culturii. Operaþie care s-a
continuat sub diverse forme ideale ºi în
diferite stadii pânã în actualitate când mitul a
fost din nou transplantat, de astã datã în planul
ºtiinþei celei mai elaborate. Transmigrînd de
pe un plan ontic pe altul, de la folclor la ºtiinþã,
mitul ºi-a creat o reþea de vase comunicante
gnoseologice care leagã ºi sudeazã
majoritatea domeniilor culturii.
În restructurarea lui globalã, folclorul
contemporan a improvizat, din avatarurile ºi
inerþiile spirituale ale trecutului apropiat, o nouã
mitologie convenientã vremurilor noastre.
În aceastã deplasare de conþinut a unui
mit, ºi a sferei de interese a mitologiei, de pe
un plan spiritual pe altul, se dezvãluie douã
manifestãri ale creaþiei folclorice: mitogeneza
permanentã ºi mitificarea folclorului, ambele
ridicate de etnologi la rangul de criterii ale
vieþii creatoare a popoarelor.
În fond, mitogeneza a fost ºi a rãmas
partea dinamicã a oricãrei culturi populare;
nervum rerum-ul folclorului concret,
permanent acelaºi ºi totuºi mereu inedit.
Autogenerându-se în timp ºi proliferânduse în spaþiu, mitogeneza a elaborat, lent, ºi
pe termen indefinit substanþa genuinã a
culturilor etnice. Ea a exprimat ºi exprimã
încã excelent devenirea în naturalibus a
folclorului. De aceea poartã veºmintele
semanticei istoriate.
Se înþelege cã mitul cristalizeazã înainte
de toate microistoria etnicã, dar nu o
microistorie a întâmplãrilor absurde, lipsite
de substanþa social-culturalã, descãrcate de
semnificaþii teleologice, ci o microistorie a
entitãþilor ento-sociale de ordin imanent, a
ceea ce o comunitate creatoare de bunuri ºi
valori culturale posedã mai autentic ºi
totodatã mai definitoriu în plasma ei
germinatoare (Ruth Benedict). În aceastã
ipostazã, mitul nu se mai înfãþiºeazã ca visul
unei societãþi concrete, ca expresie etiologicã
a unei realitãþi regândite, ci capãtã
fizionomia unei creaþii pseudofilozofice ºi
pseudoºtiinþifice; devine un elaborat
simbolic al înþelepciunii populare; însãºi
conºtiinþa creatoare a folclorului.
Sã ne oprim puþin asupra acestui enunþ:
mitul  extras al conºtiinþei creatoare a
folclorului.

Fiind o abstracþiune plasticã, ce reflectã
realitatea istoricã în esenþialitatea ei ºi
totodatã o corecþiune supratemporalã ºi
supraspaþialã a unei creaþii comunitare, mitul
posedã în sine germenii autoafirmaþiei ºi a
autonegaþiei folclorice. El confirmã partea,
negând întregul. Este, prin termenii lui, când
o judecatã de valoare parto-parþialã, când o
judecatã de valoare parti-totalã, când totototalã, când toto-parþialã. De aceea cautã în
nonsensuri explicaþii aparent nejustificate ºi
în sensuri contradicþii inerent justificate. De
aceea hipostaziazã incredibilul ºi conoteazã
relativul ºi plauzibilul. Toate acestea pentru
cã în dialectica lui antagonismele se
conecteazã la nivelul conºtiinþei creatoare.
Unitãþile constitutive ale mitului sau
mitemele deºi sunt în substanþa lor
opozabile, prezintã punþi de legãturã ºi
modalitãþi de coordonare. Analizând
epistemiologic toate variantele unui mit,
descoperim în structura acestora miteme
care exprimã valori ºi semnificaþii ce-ºi
anuleazã reciproc conþinutul axiologic ºi în
aceastã anulare degajã ideaþii mitice noi,
care altfel nu se detaºau din sistemul
variantelor luate în consideraþie.
În structura contradictorie a mitemelor
din sistemul de variante ale unui mit,
aceasta se relevã când ca o creaþie vie,
dinamicã, în permanentã transformare,
când ca o elaborare sofisticatã a folclorului.
Prima face sã promoveze, a doua sã
stagneze creaþia popularã. Însã în
convergenþa lor mitemele coroboreazã, nu
se anuleazã reciproc.
În aceste condiþii dialectice, mitul se
integreazã în conºtiinþa socialã ca parte
constitutivã ºi totodatã se detaºeazã de
conºtiinþa socialã ca parte alienatã.
Prezentã în toate acþiunile folclorului,
ficþiunea miticã ºi prin ea mitologia ridicã
modalitatea folcloricã de creaþie spiritualã
la autocunoaºtere ºi autopreþuire. Folclorul
devine expresie plenarã a conºtiinþei sociale
când polarizeazã ºi integreazã mitul în
creaþia lui popularã.
De aici pânã la mitificarea folclorului nu
mai este decât un pas. Prin aceasta înþelegem
substituirea întregului sistem de categorii
folclorice într-unele, identificarea folclorului
cu mitogeneza ºi mitologia. Trecerea de la
conceptul nuclear al folclorului care este
mitul, la conceptul folclorului ca mitologie
a dus inevitabil la denaturarea
perspectivelor. Mitizarea folclorului a
eliminat folclorul care nu avea contingenþe
cu mitul, ridicând pe primul plan fosilele
mitice, supravieþuirile antichitãþii, ficþiunile
recurente cu care a reduplicat realitatea la
modul pseudoistoric. În alþi termeni, a fost
operaþia unui anistorism camuflat în paseism
mitic. Parafrazând o idee mai veche, putem
spune cã s-a creat un pericol în urcarea de la
folclorul conceput ca mitologie la istorie (G.
Dumézill), pentru cã în aceastã urcare nu
fabulosul intereseazã, ci structura miticã
hipostaziatã. Ca orice încãlcare, mitizarea
excesivã a dãunat creaþiei folclorice,
reducând-o uneori la formule ºi ºabloane
stereotipe.
În ºtiinþa actualã se încearcã o
demitizare a folclorului, conceputã pe alte
criterii decât cele confesionale din evul
mediu. Aceastã demitizare are în vedere
mitologemele sau temele mitice vechi,
transmise prin tradiþie în folclor, sub
rezerva cã fiecare culturã este creatoare de
mituri ºi mitologie, ºi în consecinþã vremea
noastrã trebuie sã germineze ºi ea neomituri
ºi neomitologii care sã corespundã
necesitãþilor ei spirituale. În fond,
demitizarea folclorului este numai parþialã
ºi retroactivã, pentru cã se referã numai la
formele ajunse pânã la noi ºi în stadii de
dezintegrare, ºi constituie o bazã pentru
remitizarea folclorului nou.
Neomitul ºi neomitologia trebuie sã
prefigureze viitorul previzibil al vieþii
spirituale a popoarelor, pentru cã neomitul
va rãmâne încã mult timp o categorie
folcloricã care sã redea o stare de spirit, de
tipul logosului ºi ethosului, iar
neomitologia va rãmâne mai departe
substanþa dialecticã a neofolclorului. În
aceastã ipostazã folclorul va fi revelat, în
aspectele lui majore, de o nouã mitologie 
a progresului ºtiinþific ºi tehnic al lumii 
care va fi la rândul ei noua forþã vitalã a
creaþiei populare viitoare.
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II. Legitãþile eficienþei ºi ale echitãþii impun concordanþa cu valorile umane
Memorandumul privind învãþarea pe tot parcursul vieþii, adoptat de
Uniunea Europeanã în anul 2000, precizeazã structura sistemului de
formare profesionalã a adulþilor, dupã cum urmeazã: iniþierea
(dobândirea de cunoºtinþe, priceperi ºi deprinderi minime, necesare
pentru desfãºurarea activitãþii explicit definite), calificarea (ansamblul
de competenþe profesionale în mãsurã sã asigure persoanelor desfãºurarea
de activitãþi specifice unei ocupaþii, perfecþionarea (dezvoltarea
competenþelor profesionale în cadrul aceleiaºi calificãri), specializarea
(obþinerea de cunoºtinþe ºi deprinderi într-o arie restrânsã din sfera de
cuprindere a ocupaþiei) ºi recalificarea sau conversia (obþinerea
competenþelor specifice unei alte ocupaþii sau profesii, fundamental
diferã de cele dobândite anterior).
Aºa cum remarcau Al. King ºi B. Schneider în Raportul relativ recent
al Clubului de la Roma, intitulat atât de sugestiv Prima revoluþie globalã,
publicat ºi în limba românã, într-o societate deschisã, supusã unor ritmuri
de transformare fãrã precedent, dimensiunea educativ-formativã este
atestatã de deschiderea membrilor societãþii spre schimbare, de
participarea lor conºtientã ºi nemijlocitã la fundamentarea, adoptarea ºi
înfãptuirea schimbãrii globale, având la bazã interdependenþa funcþionalã
ºi structuralã dintre procesele continue ºi cele discontinue. Dupã opinia
aceloraºi, împãrtãºitã de tot mai mulþi cercetãtori cu notorietate în domeniu,
formarea comportamentalã ºi educarea profesionalã însoþesc ºi accelereazã
dezvoltarea celorlalte subsisteme ale societãþii, sub presiunea descoperirilor
din ºtiinþã ºi din tehnologie. Atrage atenþia, în acest sens, ºi studiul prof.
univ. dr. I. Avram, din ziarul Economistul, intitulat Contribuþii la
conceptualizarea globalizãrii ºi a implicaþiilor sale, potrivit cãruia,
învãþãmântul modern aprofundeazã cooperarea între formator ºi student,
acesta din urmã devenind conºtient de rolul sãu în procesul învãþãrii ºi al
educãrii proprii. De altfel, ideile degajate de cele douã acþiuni desfãºurate
la noi în þarã anul trecut, sub deviza Sistemul educaþional informatizat 
o ºansã pentru România, converg cãtre concluzia cã dincolo de efectele
pozitive înregistrate în planul conþinutului ºi al eficienþei proceselor
moderne de pregãtire, se înregistreazã ºi o semnificativã reducere a
cheltuielilor ºi duratei de procurare a materialelor de documentare ºi
însuºire a cunoºtinþelor propriu-zise.
1. Reorientarea axiologicã în concordanþã cu valorile umane ºi
cu legitãþile eficienþei ºi ale echitãþii  variabilã deterministã a
creºterii economice. Examinarea evenimentelor, a fenomenelor ºi a
proceselor din naturã ºi din societate evidenþiazã douã adevãruri
axiomatice, care determinã schimbarea concepþiilor ºi a mentalitãþilor
vis-a-vis de creºterea ºi dezvoltarea economicã, de progresul general,
de modul de trai ºi idealul de viaþã, de aspiraþii ºi interese. În primul
rând, societatea sau socio-sistemul reprezintã o parte integrantã  ºi
dependentã  a naturii (ecosistemul), cu impact semnificativ asupra
existenþei ºi a conºtiinþei omului. O ipotezã sau, mai precis, un adevãr
dezvãluind cã omul are o dublã apartenenþã  la naturã ºi la societate.
De aici concluzia potrivit cãreia, viaþa socialã (ºi legitãþile care-i
guverneazã evoluþia) depinde de relaþiile de tip cauza-efect care o
cãlãuzesc. În al doilea rând, între cele trei entitãþi, ca subsisteme de tip
stochastic ale sistemului unitar ºi coerent om  natura  societate, se
înregistreazã permanent un schimb de substanþã (sau materie), de energie
si de informaþii posibil de cuantificat cu ajutorul ecuaþiilor din chimie,
fizicã ºi mecanicã. Mai mult decât atât, descoperirile ºtiinþifice ºi
tehnologice, mondializarea (globalizarea) structurilor politice, sociale,
economice, culturale, juridice ºi chiar morale fac mult mai complex ºi
mai amplu procesul evocat, reclamând efortul de sistematizare a
cunoºtinþelor ºi de generalizare a conceptelor, metodelor ºi tehnicilor
de operaþionalizare (fig. 1).

- Fig. 1 Reflectarea adevãrului în conºtiinþa umanã este modul de integrare
directã, nemijlocitã a omului în sistemul universal. Pentru a exista ºi
evolua însã, acesta trebuie sã devinã conºtient de relaþiile speciale pe
care le are cu societatea, ca sistem organizat ºi dinamic, ºi cu mediul
natural, la care trebuie sã se raporteze permanent. Este vorba de un
demers ºtiinþific având douã componente, una sistematicã (act deliberat
al conºtientului sub formã de meditaþie sau reflecþie) ºi alta intuitivã 
reflectarea în subconºtient a activitãþii anterioare a conºtientului,
exprimând inteligenþa dobânditã ereditar ºi experienþa acumulatã prin
studiul sistematic, aflate în stare latentã.
Scopul explicit al acestui travaliu este înlãturarea limitelor umane ºi a
fetiºurilor de tot felul, în încercarea de a îmbunãtãþi performanþele
economice, concomitent cu prezervarea echilibrului dinamic în cadrul
sistemului om  naturã  societate. Realitatea reorientãrii axiologice este
probatã ºi de extinderea pe care au cunoscut-o, la sfârºitul secolului
trecut, studiile de impact, materializarea faptului cã dezvoltarea
tehnologicã a antrenat ºi efecte neprevãzute, neintenþionate ºi indezirabile,
punând în pericol validitatea ecuaþiei clasice a raportului proporþionalitãþii
dintre izbânzile tehnologiei ºi progresul social. De altfel, cercetãtori de
notorietate, precum N. Georgescu  Roengen ºi J. Rifkin, atrãgeau atenþia
cã orice nouã tehnologie complexã necesitã un flux energetic sporit ºi
genereazã o creºtere a entropiei (sau dezordinii) mediului înconjurãtor.
Apelând la argumente pertinente, indubitabile, aceºtia susþineau cã,
principala cauzã pentru care mai multe programe urmãrind evitarea
catastrofelor ecologice au fost ignorate este dificultatea schimbãrii valorilor
derivate din organizarea intra ºi internaþionalã, bazatã, acum, pe interesul
individual egoist ºi pe maximizarea beneficiilor personale. Desigur, este
pãgubitoare ºi cantonarea în domeniul valorilor ecologice, impunându-se
respectarea întregului spectru axiologic, care cuprinde valorile sãnãtãþii
fizice ºi psihice, estetice ºi etice. Pledeazã, în acest sens, opiniile consacrate
viitorului tehnologiilor nucleare, ingineriei genetice ori opþiunii între
diferitele scenarii alternative referitoare la globalitatea lumii de azi, dar,
mai cu seamã, de mâine.
Din câte se ºtie, în prezent, omenirea se aflã în plin proces de
integrare ºi de globalizare (liberalizarea comerþului internaþional, astfel
încât planeta se înfãþiºeazã ca o uriaºã piaþã dereglementatã, în care
bunurile ºi serviciile pot fi comercializate fãrã opreliºti, ignorându-se
total considerentele de ordin social, teritorial sau etic), strâns legate între
ele. Primul dintre procese se aflã sub controlul statelor membre ale
formaþiunilor integraþioniste  regionale sau grupuri regionale  de genul
Comunitãþii Europene, NAFTA gravitând în jurul SUA, ori APEC, în
care protagonistã este Japonia, iar cel de-al doilea este manipulat de
grupuri economice ºi politice de interese, prin intermediul instituþiilor
internaþionale, în special financiare ºi bancare. Între noþiunile de
globalizare ºi globalitate existã deosebiri fundamentale. În timp ce
globalitatea, dincolo de controversele iscate, contribuie, totuºi, la
diminuarea tehnologiei avansate, impulsionând creºterea economicã,
globalismul reprezintã partea sa perversã, patologicã, în sensul cã
ignorã identitatea naþionalã, erodeazã suveranitatea statelor, deformând
ºi uniformizând cât se poate de evident cultura ºi tradiþiile locale.
În sintezã, interesul pentru abordarea praxiologicã (teorie generalã
a acþiunii umane) a problemelor reale ºi a provocãrilor actuale decurge
din cerinþa de a se proiecta ºi alege cãi ale dezvoltãrii sociale organice,
cât mai armonioase ºi neconflictuale, în care omul sã îndeplineascã rolul
de valoare supremã. Din câte se ºtie, echilibrul desemneazã o stare
posibilã sau probabilã, adicã temporalã ºi relativã, a existenþei lumii
materiale aflatã în continuã miºcare. Astfel, la nivelul materiei
(substanþei), miºcarea induce echilibre mecanice, chimice ºi
termodinamice, al viului  echilibre biologice ºi ecologice, iar al societãþii 
echilibre sociale, economice, demografice, politice, militare ºi
psihologice.Analiza comparatã a echilibrelor menþionate aratã cã
manifestarea lor dinamicã decurge din starea specificã sistemelor
deschise, caracterizate de proprietãþi distincte, precum: integralitatea,
sumativitatea, centralizarea, descentralizarea, organizarea ierarhicã. Cum
omul este rodul unor succesive interferenþe ºi asimilãri de valori culturale
ºi morale, determinãrile sociale exercitate concentric asupra sa de-a
lungul timpului i-au conferit un rol distinct în angrenajul comunitãþii în
care se aflã integrat, acela de senzor al ºanselor de autoinstrucþie ºi de
autodepãºire. De altfel, amplificarea neîntreruptã a potenþialului sãu de

creator al bunurilor materiale ºi spirituale, ca urmare a acumulãrii
sistematice a cunoºtinþelor teoretice ºi a deprinderilor practice, a condus
la creºterea substanþialã a capacitãþii omului de a parcurge în timp util
procesele din natura si din societate, precum ºi a mecanismelor care le
genereazã, conºtientizându-l asupra posibilitãþilor reale de a le orienta
în direcþia doritã. Meditând asupra nenumãratelor provocãri ale
evoluþiilor contemporane, acþiunile sociale ale omului urmãresc nu numai
surmontarea acestora, ci ºi ameliorarea calitãþii vieþii ºi a muncii.
Speranþa de mai bine a fost ºi rãmâne legatã de posibilitatea transformãrii
eficiente, sub raport economic, tehnologic ºi ecologic, a resurselor
existente în bunuri ºi servicii solicitate de piaþã la scarã localã, naþionalã
ºi internaþionalã.
Depãºindu-se cadrul îngust, mecanicist, se constatã cã realitatea
obiectivã, supusã legilor naturii, poate fi înþeleasã ºi cunoscutã prin
gândirea umanã. Cercetãrile efectuate de Clausius ºi Lord Kelvin aveau
sã impunã conceptul de entropie (mãrime fizicã ce evidenþiazã
degradarea energiei unui sistem, ce nu poate fi conservatã; în ºtiinþele
economice ºi sociale, comportamentale, entropia exprimã gradul de
dezordine sau turbulenþã) cu ajutorul cãruia pot fi caracterizate procesele
ireversibile. Astfel, acolo unde se opresc legile generale ale
termodinamicii este revelat rolul constructiv al ireversibilitãþii, aºa cum
rezultã ºi din schema evoluþiei structurilor disipative (fig. 2).

 Fig. 2 
Din câte se poate constata, existã douã modalitãþi de evoluþie, una
legatã de trecut se îndreaptã spre starea de echilibru, iar cealaltã deschisã
spre viitor, cea disipativã reprezintã ºansa singularitãþilor aleatorii sau
întâmplãtoare.
2. Acþiunea socialã performantã  expresie a automotivaþiei
resurselor umane. În esenþã, activitatea umanã este cãlãuzitã de douã

Schimbãrile tot mai frecvente din societatea contemporanã, mai ales în
perioada tranziþiilor sociale ºi economice sunt însoþite, inevitabil, de anumite
riscuri, motiv pentru care procesul de fundamentare ºi adoptare a deciziilor
investiþionale trebuie completat cu o temeinicã analizã a riscurilor.
Pentru integrarea riscului în procesul de fundamentare ºi de adoptare
a deciziei se apeleazã la anumite metode, printre care metoda ratei de
actualizare a riscului ºi metoda echivalenþei certe.
Dacã prefacerile coincid cu acþiuni sociale revoluþionare, de naturã
ideologicã adicã, atunci în afara factorilor clasici de generare a
schimbãrii, cum ar fi ritmul descoperirilor ºtiinþifice ºi tehnologice,
inclusiv în domeniul managementului, ori progresul general la scarã
universalã, intervine ºi starea emoþionalã a populaþiei, care poate
potenþa sau, dimpotrivã, estompa conþinutul ºi viteza reformelor. În acest
context, încurajarea efectelor pozitive ºi, respectiv, prevenirea ºi
eliminarea celor negative se realizeazã prin iniþiative legislative ºi decizii
vizând organizarea ºi orientarea societãþii spre obiectivele sau þintele
prestabilite. Altfel spus, întotdeauna, succesul acþiunilor sociale este
direct proporþional cu perioada în care motivaþia decidenþilor devine
automotivaþia celor chemaþi sã înfãptuiascã obiectivele ºi proiectele
stabilite. Nu o datã, vidul de putere ºi de autoritate, ezitãrile în aplicarea
mãsurilor convenite au dus la disiparea energiilor ºi a resurselor
disponibile, pierzându-se, astfel, oportunitãþi ºi conjuncturi favorabile.
Mai mult decât atât, se lasã spaþiu de manevrã anarhiei ºi improvizaþiei,
corupþiei ºi fraudei, evaziunii maligne.
3. Schimbarea dirijatã sau orientatã, prin conducerea
(managementul) strategicã. Adaptarea la condiþiile concrete de mediu
economico-social ºi fizic, dar, mai ales, la cerinþele ºi exigenþele prezente
ºi viitoare presupun, de fapt, o succesiune de schimbãri în planul
metodologiei ºi al atitudinii, sub presiunea unor factori strategici, precum
informaþia, cunoaºterea ºi creativitatea, specifice conducerii ºtiinþifice,
profesioniste, prin excelenþã, de tip prospectiv. Prin intermediul
comunicãrii, aceste concepte valorice devin instrumente ale competiþiei
în plan intern ºi internaþional, plasând agenþii economici ºi þara respectivã
într-o poziþie favorabilã în cadrul concurenþei tot mai acerbe. De altfel,
activitatea managerului se concretizeazã prin intermediul anumitor roluri:
interpersonale (reprezentare ºi lider de legãturã cu asiguraþii sau cu
persoanele ºi instituþiile din exterior, în scopul promovãrii intereselor ºi
nevoilor colectivitãþii umane respective), informaþionale (monitorizarea
informaþiilor ºi a opiniilor referitoare la activitatea colectivitãþii pe care
o reprezintã) ºi decizionale, vizând soluþionarea disfuncþionalitãþilor ºi
punerea în aplicare a strategiilor care sã conducã la schimbare. Cu alte
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În pofida faptului cã dispune de resurse
considerate a fi un bun suport pentru
dezvoltarea socialã ºi economicã, România
înregistreazã, din pãcate, de prea mult
timp, un deficit de performanþã
obiective fundamentale, de a cãror înfãptuire în timp util, cât mai scurt
posibil adicã, depinde calitatea vieþii ºi a muncii, la nivelul individului
ºi al grupului în care acesta se aflã integrat, al societãþii în întregul sãu.
Pe de o parte, transformarea, în condiþii de eficienþã economicã,
tehnologicã ºi ecologicã, a resurselor disponibile în bunuri ºi servicii
solicitate de piaþã în vederea satisfacerii nevoilor fundamentale ale
omului (hranã, adãpost, îmbrãcãminte, educaþie, sãnãtate) ºi ale societãþii
(infrastructura, justiþia ºi protecþia socialã º.a.). Este de notorietate deacum: nevoile ºi aspiraþiile omului depãºesc, de regulã, posibilitãþile
existente la un moment dat, limitate ºi tot mai costisitoare, iar cerinþa
satisfacerii acestora genereazã creativitate ºi ingeniozitate, progres
ºtiinþific, tehnologic ºi social.
Pe de altã parte, cunoaºterea proceselor din naturã ºi din societate,
precum ºi a mecanismelor care le genereazã evoluþia, în scopul
stãpânirii ºi al orientãrii lor în folosul omului. Un demers logic ºi raþional,
în care schimbãrile (S) pot fi cuantificate sau mãsurate cu ajutorul
ecuaþiei:
S=I·(S+P) ·D·E
în care I exprimã gradul de insatisfacþie produsã de situaþia existentã, C
 valoarea ºi calitatea cunoºtinþelor ºi a experienþei acumulate, P 
performanþele înregistrate în activitatea curentã, D  valorile conceptuale
acceptate pentru evoluþia stãrilor viitoare, iar E  raportarea permanentã
la etaloanele de performanþã.
Pentru a determina impactul economico-social se apeleazã la
inegalitatea:
în care Cs exprimã costurile sociale ºi economice ale schimbãrii.
Prin urmare, schimbarea economicã este consecinþa directã a
câtorva factori semnificativi  printre care adâncirea diviziunii
internaþionale a muncii, conversia descoperirilor ºtiinþifice ºi tehnologice,
flexibilitatea mediului de afaceri ºi mondializarea (globalizarea)
proceselor politice, sociale, economice, ecologice, culturale, juridice ºi
chiar morale  care induc, inevitabil, modificãri semnificative în
atitudinea ºi în mentalitatea oamenilor, cunoscute sub denumirea genericã
de motivaþie a vieþii ºi a muncii.
În cea mai largã accepþiune, motivaþia este demersul sau procesul
prin care oamenii aleg între mai multe variante posibile de
comportament, pentru a-ºi atinge scopurile personale; între aceasta
ºi management apare, incontestabil, o legãturã organicã. Cu alte cuvinte,
omul îºi gãseºte în activitatea fizicã ori intelectualã un debuºeu al energiei
ºi al creativitãþii aflate în stare latentã, putând constitui un factor
dinamizator sau, dimpotrivã, de stagnare al activitãþii desfãºurate. În
consecinþã, indiferent care este domeniul activitãþii concrete, motivaþia
apare ca un contact psihologic pornind de la dezideratele fiecãrei pãrþi
în raport cu cealaltã, care trebuie împlinite. Spre deosebire de contractele
formale, la cel psihologic termenii nu sunt expliciþi, ceea ce face ca
eficienþa ºi calitatea muncii prestate sã fie consecinþa influenþei a douã
seturi de factori: aptitudinile, capacitãþile ºi cunoºtinþele personale, ºi,
respectiv, atitudinile, motivele, nevoile ºi aºteptãrile la care se recurge
pentru alegerea tipului de comportament.
În societatea modernã, schimbãrile se accelereazã necontenit,
ajungându-se la un punct critic ce ameninþã sã depãºeascã, uneori,
capacitatea liderilor politici de a stãpâni ºi, deci, de a conduce efectiv
evoluþia evenimentelor ºi a proceselor social-economice, de unde nevoia
obiectivã de a cunoaºte ºi orienta structura ºi dinamica acestora.

cuvinte, scopul activitãþii manageriale este acela de a genera resursele
informaþionale ºi materiale pentru a trece de la rezultate la performanþe,
proces care pune în evidenþã o anumitã succesiune a stãrilor mentale
caracteristice schimbãrilor rapide ºi eficiente (fig. 3).
 Fig. 3 
Aºa cum arãta R. Beckhard, probabilitatea succesului oricãrei
schimbãri este în funcþie de mai multe variabile :

P=

f (A, B, C)
C

în care P reprezintã probabilitatea succesului schimbãrii; A  nivelul
insatisfacþiilor din cadrul organizaþiei; B  claritatea definirii stãrii dorite
sau viitoare; D  primul pas înspre starea viitoare ºi C  costul schimbãrii.
De regulã, specialiºtii implicaþi în îmbunãtãþirea performanþelor sau
planificarea schimbãrii provin din afara organizaþiei ºi doar o parte redusã
din interiorul acesteia, respectiv cei care efectueazã diagnosticarea
activitãþii sau supravegheazã înfãptuirea soluþiilor propuse. O ipotezã
de lucru raþionalã ce reclamã abordarea sistemicã în perspectiva dinamicã
a oricãrei probleme, pentru a putea face distincþie între valoarea
obiectivului j în momentul tp corespunzând fundamentãrii ºi stabilirii
acestuia, exprimat cu ajutorul funcþiei:
ytp = f(tp)
ºi valoarea sa în momentul preconizat tv al orizontului de previziune
(realizarea obiectivului respectiv).
ytv = f(tv)
Un caz particular al schimbãrii orientate în România îl constituie
integrarea euro-atlanticã, respectiv în organizaþii internaþionale având
structuri, criterii ºi standarde ce trebuie îndeplinite anterior obþinerii
statutului de partener cu drepturi depline.
Avem în vedere integrarea euro-atlanticã în douã entitãþi politice,
sociale, economice, militare ºi juridice cu valori proprii explicite, bazate
pe statutul de drept, democratic ºi pe economia de piaþã, devenite  din
câte se ºtie  obiective colective ale spectrului politic ºi ale societãþii
civile ºi academice româneºti. Ca urmare, aceastã opþiune politicã
cvasigeneralã implicã organizarea unui mediu politic, social ºi economic
compatibil cu cel din Uniunea Europeanã, în care sã fie respectate
drepturile omului ºi proprietatea privatã, accesul la deciziile vizând
dezvoltarea economico-socialã ori în alte domenii ale activitãþii.
4. Schimbarea sub presiunea opiniei publice, prin revoltã
declanºatã spontan sau cu premeditare, organizatã sistematic, paralel
cu exerciþiul politic în funcþiune. Între problematica socialã ºi cea
economicã, între acestea ºi cea politicã existã o legãturã biunivocã, astfel
încât schimbãrile intervenite în evoluþia uneia dintre componente se
manifestã, inevitabil, ºi asupra stãrii celorlalte douã. Demersul este mult
mai complex, în eventualitatea în care apar schimbãri ale structurii
societãþii, concomitent cu cele vizând atitudinea, mentalitatea comunitãþilor
umane, întrucât atitudinile integreazã trei componente, ºi anume: cognitivã
legatã de cunoaºtere ºi convingeri, emoþionalã sau afectivã ºi
comportamentalã, care implicã delimitarea de persoane, obiecte ºi situaþii.
De aici, rolul deosebit de important al comunicãrii ca mijloc de transmitere
a ideilor, sentimentelor, convingerilor ºi cunoºtinþelor, în procesul de

fundamentare, adoptare ºi înfãptuire a deciziilor urmãrind edificarea
societãþii dorite. În consecinþã, prin conþinut ºi formã, comunicarea trebuie
sã fie subordonatã realizãrii obiectivelor prestabilite, respectând anumite
norme de eticã specifice, negãsite în cultura ºi strategia organizaþionalã,
în etica individualã a managerilor. Dupã cum se poate intui, managerul
nu comunicã la întâmplare, dupã bunul plac, ci în conformitate cu anumite
cerinþe ºi strategii capabile sã asigure schimbarea, în care managerul sau
liderul de opinie îndeplineºte o multitudine de valori: de reprezentare ºi
negociator, de moderator ºi diseminator al informaþiilor, de alocare a
resurselor.
5. Particularitãþile schimbãrilor din þara noastrã. Din câte se
ºtie, schimbãrile din România au þinte precise, decurgând din opþiunea
ideologicã în favoarea statului de drept, democratic ºi a economiei de
piaþã, dar ºi din voinþa generalã, a clasei politice ºi a populaþiei, de
integrare în structurile euroatlantice. Ambele demersuri, dar mai cu
seamã aderarea la Uniunea Europeanã ºi la NATO implicã îndeplinirea
anumitor criterii ºi standarde stricte, punctuale. Astfel, în conformitate
cu hotãrârile Consiliului European de la Copenhaga (iunie 1993),
apartenenþa la UE presupune, cu precãdere, îndeplinirea urmãtoarelor
condiþii, devenite obiective obligatorii: existenþa economiei de piaþã
funcþionale ºi capacitatea de a face faþã presiunii concurenþiale ºi
forþelor pieþei din cadrul organizaþiei.
În vederea atingerii acestor þinte, Comisia Europeanã a declanºat un
mecanism extrem de complex ºi de pragmatic de sprijinire a eforturilor
autoritãþilor române, analizând sistematic, anual modul în care se
acþioneazã ºi rezultatele obþinute în înfãptuirea reformelor politice,
sociale, economice ºi juridice, inclusiv riscurile ºi costurile pe care
acestea le implicã, în scopul reducerii lor. Spre exemplu, în Raportul
Comisiei din 5 noiembrie 2003 sunt evidenþiate progresele semnificative
fãcute în direcþia liberalizãrii preþurilor ºi schimburilor comerciale, a
instituirii sistemului juridic adecvat, inclusiv în ceea ce priveºte dreptul
de proprietate, a dezvoltãrii sectorului financiar-bancar ºi, nu în ultimul
rând, a eliminãrii obstacolelor de la intrarea sau ieºirea pe piaþã. În pofida
aprecierilor încurajatoare, inclusiv cu privire la reducerea inflaþiei ºi a
dobânzilor, anul 2004 rãmâne decisiv pentru aderarea, în 2007, la
Uniunea Europeanã.
Analiza atentã a evoluþiilor din România în cei 14 ani de tranziþie
dezvãluie câteva concluzii fundamentale vis-a-vis de subiectul examinat,
cu precãdere criza decizionalã la nivel macrosocial ºi criza managerialã
la nivel micro, al agenþilor economici ºi al instituþiilor financiar-bancare,
generate de ezitãrile ºi de inconsecvenþele în înfãptuirea reformelor
compatibile cu progresul ºi competiþia generalã, cu structurile entitãþilor
spre care aspirãm.
Aflatã, din pãcate, de prea mult timp sub tirania haosului tranziþiei,
România parcurge o perioadã mai mult decât dificilã, dramaticã sub
raportul nivelului de trai. De fapt, începând cu secolul care abia a debutat,
schimbarea devine, în societatea modernã, un proces neîntrerupt ce
afecteazã deopotrivã structurile politice, sociale, economice, culturale
ºi educaþionale, dar ºi atitudinea ºi mentalitatea oamenilor. Un asemenea
postulat capãtã în consistenþã ºi în semnificaþie în perioada tranziþiilor,
de la cele ideologice la cele de restructurare, cum este cazul þãrii noastre,
aflatã sub incidenþa unor iminente obiective majore ale puterii ºi clasei
politice, ale societãþii civile ºi academice, ale populaþiei în general:
A. Stoparea declinului produsului intern brut (PIB) ºi
demararea neîntârziatã a creºterii economice reale. Analiza dinamicii
PIB-ului ºi investiþiilor, a exporturilor raportate la importuri poate
conduce la concluzii edificatoare. În pofida faptului cã dispune de resurse
considerate a fi un bun suport pentru dezvoltarea socialã ºi economicã,
România înregistreazã, din pãcate, de prea mult timp, un deficit de
performanþã. La constrângerile creºterii economice mondiale, generate
de amplificarea presiunilor asupra lumii naturale, de care rãmânem,
totuºi, dependenþi, se adaugã ºi grave erori în fundamentarea ºi stabilirea
strategiei (imagine clarã despre ceea ce trebuie realizat într-o anumitã
perioadã de timp, implicând organizarea resurselor în vederea atingerii
unor obiective prestabilite) vizând depãºirea perioadei de tranziþie, care
a dus la desfiinþarea a peste cinci milioane de locuri de muncã ºi la
diminuarea considerabilã a substanþei economice a unitãþilor
producãtoare de bunuri ºi servicii, implicit ºi a capacitãþii concurenþiale
a acestora. Din câte se ºtie, unitãþile dezafectate au fost valorificate
prin vânzarea materialelor recuperabile, adicã fier vechi.
B.
Stimularea investiþiilor, cu precãdere în factori de producþie
 motorul dezvoltãrii durabile. Estimarea investiþiilor la nivelul unui
deceniu (tabelul 1) evidenþiazã existenþa unei ciclicitãþi, respectiv în
perioada de avânt are loc o explozie investiþionalã, iar în cea de recesiune
se înregistreazã o restrângere drasticã a cheltuielilor în domeniu.

Sursa: Date prelucrate dupã Anuarul Statistic al României 19902000 ºi Centrul Român de Comerþ Exterior (Internet).
Demersul analitic aratã schimbãri semnificative ºi disproporþii
flagrante având impact asupra evoluþiilor social-economice, ºi nu numai,
dintre care enumerãm:
b1  Modificarea radicalã a orientãrii investiþiilor pe principalele
sectoare de activitate  creºterea constantã a eforturilor investiþionale în
sectorul serviciilor (de la 34 la sutã în 1991 la 42,2 în 2000), concomitent
cu reducerea celor din industrie (de la 54,5 la sutã la 44,5) ºi din agriculturã
(de la 9,55 la sutã la 6,6)  în concordanþã cu tendinþele internaþionale ºi
cu exigenþele economiei moderne, în care serviciile contribuie cu peste
50 la sutã la crearea PIB. De semnalat, totuºi, cã restrângerea efortului
investiþional în agriculturã a afectat într-o anumitã mãsurã securitatea
alimentarã a þãrii ºi echilibrul balanþei comerciale externe,
b2  Dezvoltarea accentuatã ºi modernizarea bazei tehnicomateriale a activitãþilor în domenii precum: instituþii financiar-bancare,
asigurãri, poºtã, telecomunicaþii, deºi în unele cazuri au fost ignorate
criteriile de eficienþã ºi de utilitate, construindu-se sedii luxoase dar
mai puþin funcþionale,
b3  Extinderea procesului investiþional în comerþ ºi turism a fost
însoþitã de reducerea activitãþii desfãºurate, diminuându-se sever
eficienþa economicã,
b4  Reducerea constantã a investiþiilor în agriculturã ºi în industrie
a generat un accentuat proces de deteriorare a bazei tehnico-materiale ºi,
implicit, a capacitãþii competiþionale pe piaþa internã ºi externã
Desigur, restrângerea investiþiilor la nivelul economiei naþionale, în
comparaþie cu perioada anterioara a reprezentat una dintre principalele
cauze ale prãbuºirii economice, perpetuatã de-a lungul deceniului, cu
efecte negative asupra nivelului PIB-ului ºi al ocupãrii resurselor umane,
al competitivitãþii economiei româneºti în ansamblu. În opinia analiºtilor,
prelungirea inflaþiei pe întreaga perioadã ºi politica monetarã deficitarã
promovatã au redus substanþial posibilitãþile agenþilor economici de a
investi, ceea ce reflectã lipsa strategiilor coerente vizând privatizarea,
restructurarea ºi modernizarea economiei naþionale, neimplicarea puterii
politice, în limitele atribuþiilor legale, în stimularea investiþiilor prin
folosirea pârghiilor ºi instrumentelor utilizate de statele prospere: credite,
rata dobânzilor, impozite, taxe, crearea infrastructurii º.a.
Primul ºi cel mai dur fenomen apãrut dupã aplicarea mãsurilor vizând
schimbarea sistemului economic a fost cãderea alarmantã a producþiei,
iar prin efectul de antrenare a determinat efecte nedorite în toate sectoarele
vieþii economice ºi sociale. În context, comerþul exterior al þãrii a preluat
acest ºoc, manifestat cu precãdere în reducerea sa drasticã, dar diferenþiat
pe cele douã componente  export ºi import. De asemenea, s-a modificat
considerabil ºi orientarea geograficã a relaþiilor noastre externe ºi, în primul
rând, a comerþului exterior. Trecerea la noul sistem economic a însemnat
ºi reglementãri noi în domeniul politicii comerciale, al cãror efect direct
s-a indus în domenii ce se interfereazã ori au impact asupra comerþului
exterior; ele au avut consecinþe, de cele mai multe ori în sens negativ.
C. Creºterea mai acceleratã a exporturilor în comparaþie cu
importurile  mijloc de prevenire a presiunilor, endogene ori exogene.
În perioada celor 10 ani examinaþi, exportul românesc a înregistrat un
regres accelerat, urmat de o creºtere lentã.
Aceastã problemã presupune însã o analizã de sine stãtãtoare.
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Televiziunea România de Mâine
post naþional, universitar ºi cultural
 De luni pânã duminicã, la ora 6, Matinal (informaþii
utile, sfatul medicului, gimnasticã, revista presei,
interviuri, muzicã).

Filme la tvRM
Joi, 12 februarie 2004, ora 19

PE URMELE CRIMEI
(Douã pãrþi)

Regizor: Alain Dhenaut
Poliþia criminalisticã a apãrut în urmã cu un secol.
De atunci, a început sã joace un rol din ce în ce mai
important în anchete.
Ca ºtiinþã, criminalistica s-a nãscut din colaborarea,
câteodatã tumultuoasã, dintre omul de ºtiinþã ºi detectiv.
Acest film ne oferã o privire de ansamblu asupra celor
mai interesante cazuri din ultimul secol.

Sâmbãtã, 14 februarie 2004, ora 21

 De luni pânã vineri, la ora 22, Presa pe diagonalã.
 Duminicã, 15 februarie 2004, ora 19

Teleenciclopedia valorilor româneºti
Filme documentare: George Enescu; Traian Vuia;
Soarele negru; Este bun cu ziua.

VACANÞÃ TRAGICÃ
Producþie a Casei de filme nr. 3  Studioul Cinematografic
Bucureºti
Scenariul: Alexandru Mitru, dupã romanul Nada florilor
de Mihail Sadoveanu
Regia: Constantin Vaeni
Distribuþie: Mircea Albulescu, Mircea Diaconu, Miticã
Popescu, Florin Zamfirescu, Octavian Cotescu, Anda Onessa,
Remus Mãrgineanu
În cadrul idilic al sfârºitului de secol XIX, într-un târg
moldovenesc, un adolescent  venit în vacanþã  trãieºte prima
experienþã dramaticã de viaþã, care îi va marca întreaga
existenþã: întâlnirea  sfârºit tragic  cu câþiva militanþi ai
primelor cercuri socialiste din România. Film de atmosferã,
prilej de reîntâlnire cu câþiva dintre foarte bunii actori ai
cinematografiei române.

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
9 februarie 2004

MIERCURI
11 februarie 2004

VINERI
13 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? (11) (film documentar)
10:30 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan (r)
11:30 Film artistic românesc. Duios Anastasia trecea 
prefaþã Florin Mihãilescu, director de imagine,
prof.univ.dr. la Universitatea de teatru ºi film,
în dialog cu Ion Bucheru
13:15 Gala muzicii culte. Emisiune de Mihai Darie (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film artistic. Yvette (Franþa)
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 (2) (film documentar)
17:30 Muzicã popularã. cu Ansamblul folcloric Þara Vrancei
din Focºani. 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. Jocurile Olimpice ºi sportivii români
calificaþi. Emisiune în direct, de Mugur Popovici
21:00 Academica: Culturã fãrã tranziþie. Despre teoria elitelor.
Realizator: Nicolae Dan Fruntelatã
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 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? (13) (film documentar)
10:30 Patrimoniul cultural al umanitãþii. Burgos
11:30 Film artistic românesc. Întoarcerea lui Vodã Lãpuºneanu 
prefaþã cu Malvina Urºianu, regizor (în dialog cu Ion Bucheru)
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film artistic. Pierre ºi Jean (Franþa)
15:45 Promo  pauzã
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Lumea de mâine. Biotehnos! Invitat: G. Mecinicovschi.
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 George Coºbuc.
Realizatori: Alina Motoc ºi Mugur Popovici
20:00 Repere româneºti. Un om între oameni: Gabi Ionescu,
primar  Slobozia. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte. Laureaþi în studio.
Emisiune de Mihai Darie
21:00 Academica: România în lume. Emisiune în direct,
de Nicolae Mardari
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Program nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Program nocturn

MARÞI
10 februarie 2004

JOI
12 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? (15) (film documentar)
10:30 Economia pentru toþi. Noutãþi în meteorologia româneascã.
Emisiune de conf.univ.dr. Mariana Baicu (r)
11:30 Film artistic românesc. Secvenþe  prefaþã
cu Florin Mihãilescu (în dialog cu Ion Bucheru)
13:30 Café  concert. Emisiune de Dumitru Cucu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film artistic. Pere Amable (Franþa)
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte 21
16:30 Forum IT. Hârtia, fãrã viitor?
Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Victoria Vlase, Maria Briea,
Aniºoara Vlaicu, Nelu ªopterean, Nicolae Mihai  Gruia,
Livia Sorlea, Maria ªalaru. Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Deschide cartea. Emisiune de Alexandru Mironov
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar
20:00 Viaþa de student în campusul Universitãþii Spiru Haret 
Facultatea de Muzicã. Emisiune de Alina Motoc
ºi Mugur Popovici
21:00 Omul, fiinþã de luminã. Emisiune de Cãtãlin Grosu
22:00 Presa pe diagonalã Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Cântecul ºi casa lui Soliºti: Petre Sãbãdeanu,
Maria Dragomiroiu, Elena Meriºoreanu.
Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 Brâncuºi - Târgu Jiu (film documentar)
23:50 24 de ore
00:20 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? (12) (film documentar)
10:30 Academica: Culturã fãrã tranziþie. Despre teoria elitelor.
Realizator: Nicolae Dan Fruntelatã (r)
11:30 Film artistic. Crinul din vale (Franþa)
13:30 Not yet but soon (limba englezã pentru începãtori).
Realizator: Doru Enache
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film documentar. Sãrbãtoare la Cannes (Franþa)
15:40 Fantezii muzicale la acordeon cu Nick Onilã.
Realizator: Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi 
magazin ºtiinþific
16:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
17:00 Magazin cultural britanic (2) (film documentar)
17:30 Videoteca muzicii populare. Solistã: ªtefania Stere.
Realizator: Dumitru Cucu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Panait Istrati (film documentar)
20:00 Fairplay. Sportivii români în competiþiile internaþionale.
Talk-show pe probleme de actualitate ale sportului.
Realizator: Mugur Popovici
21:00 Academica: Calitatea învãþãmântului superior (criterii,
politici, evaluãri). Realizatori: prof.univ.dr. Nicolae Radu
ºi Ilie Ciurescu
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Program nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Program nocturn

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? (14) (film documentar)
10:30 Academica: România în lume.
Emisiune de Nicolae Mardari (r)
11:30 Film artistic. Moº Goriot (Franþa)
13:05 Gala muzicii culte. Emisiune de Mihai Darie (r)
13:30 Tinerii ºi sportul (film documentar)
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film documentar. Ingenue ºi femei fatale
15:10 Trãieºte-þi arta! Invitat: Mihai Zamfir.
Emisiune de Marina Roman  Boiangiu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Economia pentru toþi. Noutãþi în meteorologia româneascã.
Emisiune de conf.univ.dr. Mariana Baicu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Cântã: Maria Ghinea,
Marius Mãgureanu, Maria Lobonþ, Vasile Ciobanu,
Maria Tãtaru Bodea, Victor Buºtean.
Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar cinematografic. Pe urmele crimei (I)
(Franþa)
20:00 Barcelona (film documentar)
21:00 Academica. Costurile ºi beneficiile integrãrii.
Realizator: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Program nocturn
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Program nocturn

SÂMBÃTÃ
14 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 de frunte:
Sava Negreanu Brudaºcu, Mioara Velicu,
Maria Dragomiroiu, Tiþa ªtefan.
Realizator: Theodora Popescu
11:00 ªcoala de sâmbãtã. Sã fii sãnãtos!
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Plantele textile.
Emisiune în direct, de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. Biotehnos! Invitat: G. Mecinicovschi.
Realizator: Alexandru Mironov (r)
14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
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15:00 Societate ºi culturã. Case memoriale.
Realizator: Ion Dodu Bãlan
16:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte-þi arta! Invitat: Colea Rãutu.
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 Poeme transilvane (film documentar)
20:00 Gala muzicii culte. Recital de vioarã ºi chitarã:
Aldo ºi Anna Minella (Italia). Emisiune de Mihai Darie
21:00 Film artistic românesc. Vacanþã tragicã  prefaþã cu
regizorul Constantin Vaeni (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: Veta Biriº, Gheorghe Roºoga,
Laura Lavric. Emisiune de Theodora Popescu
00:30 Program nocturn

DUMINICÃ
15 februarie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
9:00 Credinþã ºi viaþã. Emisiune de Sorin Bejan
10:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache
ºi Mihaela Matei
11:00 Medicul vã ascultã. Realizator: George Nicolau
12:00 Agricultura, încotro? Plantele textile.
Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)
13:00 Week-end magazin
16:00 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan
17:00 Club internaþional. Emisiune de Ioana Nitobe
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Cafeneaua literarã artisticã. În dialog scriitorii: Nicolae
Dan Fruntelatã ºi Corneliu Leu. Emisiune de Vlad Leu
18:30 Actualitãþi
19:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti. Filme documentare:
George Enescu; Traian Vuia; Soarele negru; Este bun
cu ziua. Realizator: Ion Bucheru
20:00 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Arsene Lupin, ep. 12  Tablourile lui Fornbull
(Franþa)
22:00 Melodii nemuritoare. Solist: Constantin Florescu.
Realizator: Dumitru Cucu
22:30 Forum IT. Hârtia, fãrã viitor?
Emisiune realizatã de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Giuvaieruri ale muzicii populare. Soliºti:
Maria Dragomiroiu, Radu Ciordaº, Mioara Velicu.
Realizator Theodora Popescu
00:30 Program nocturn
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Diplome de merit tuturor studenþilor ... care le meritã

O remarcabilã instituþie de
învãþãmânt preuniversitar

Liceul Cozia

din Râmnicu Vâlcea al
Fundaþiei România de Mâine
Prof. Irina UREA
Directoarea Liceului Cozia
Prin structura ei ºi prin eforturile
susþinute în direcþia promovãrii
învãþãmântului, cercetãrii ºtiinþifice ºi
culturii româneºti, Fundaþia România de
Mâine ºi-a câºtigat un binemeritat prestigiu
naþional ºi nu numai. Toate nucleele
instituþionale care funcþioneazã sub
autoritatea ei, în frunte cu Universitatea
Spiru Haret, se remarcã prin propensiunea
pentru valoare, pentru calitate, pentru
promovarea intereselor fundamentale
româneºti. Iar prin asemenea atribute,
activitãþile specifice instituþiilor din cadrul
Fundaþiei România de Mâine se
complinesc, se amplificã ºi se
modernizeazã într-o sintezã organicã.
Tocmai din aceastã perspectivã, Liceul
Cozia din Râmnicu Vâlcea a luat fiinþã ºi
îºi desfãºoarã activitatea cu bune rezultate
în cadrul Fundaþiei România de Mâine. El
funcþioneazã pe baza aprobãrii nr.
39498(9.09.1998) a MEC ºi a autorizaþiei
acordatã în temeiul hotãrârii CNEAIP
nr.97/18.12.2001, aprobatã de MEN prin
Ordinul ministrului 3721/2.04.2003.
Liceul Cozia este structurat pe
urmãtoarele profile:

1. Profilul real, specializarea
matematicã-informaticã;
2. Profilul servicii, specializarea
administrativ /tehnician în administraþia
publicã.
Apariþia acestui liceu a luat în calcul,
în primul rând, transformãrile economice
din þara noastrã, trecerea la economia de
piaþã descentralizatã, existenþa unui numãr
mare de persoane fizice care desfãºoarã
activitãþi cu profil economico-administrativ
ºi comercial ºi, nu în ultimul rând, apariþia
unor ocupaþii moderne.
Premisa generalã a proiectului de
înfiinþare a acestui liceu este motivatã ºi
de sondajele întreprinse de noi în ºcolile
generale din judeþul nostru ºi din cele
limitrofe, cu prilejul acþiunilor de orientare
ºcolarã ºi profesionalã.
Obiectivele înfiinþãrii acestui liceu în
profilele ºi specializãrile menþionate sunt:
 În primul rând, de a asigura elevilor
o pregãtire teoreticã ºi practicã la un nivel
cât mai apropiat de cel existent pe plan
european, dar ºi de a rãspunde unor cerinþe
imediate ºi de perspectivã ale pieþei

didactice ºi studenþi analizeazã în
profunzime activitatea desfãºuratã
pânã astãzi, cu evidenþierea tuturor
momentelor specifice, cu greutãþile
întâmpinate ºi cu soluþiile, concrete sau
virtuale, de depãºire a eventualelor
praguri, cu proiectarea speranþelor de
mai bine. Faptul cã Universitatea Spiru
Haret atribuie burse într-un numãr
nelimitat de alt criteriu decât cel al
pregãtirii de înalt nivel constituie,
pentru fiecare student, un stimulent

material, dar ºi unul moral, o provocare
pentru orgoliul ºi demnitatea lui.
Aceastã realitate s-a manifestat,
parcã ºi mai pregnant, în cazul
Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism
tocmai datoritã prestigiului sãu
binecunoscut. În acest sens este
suficient sã amintim cã aici predau
profesori universitari precum Ion
Tudosescu, autorul unui Tratat de
ontologie care constituie o lucrare de
referinþã pentru cultura filosoficã
româneascã ºi nu numai. Sau prof. univ.

dr. Sultana Craia, prodecanul facultãþii.
Expunerile ºi dialogurile astfel
prilejuite, în centrul cãrora s-au aflat
inclusiv referirile fãcute la cei ºapte
bursieri cu medii generale peste 9
(studenþi în anii III ºi IV ai Facultãþii
de Filosofie ºi Jurnalism), constituie tot
atâtea teme de reflecþie, de analizã ºi
autoanalizã, dar ºi stimuli pentru voinþa
ºi capacitatea de pregãtire a tinerilor
prezenþi. Tocmai în aceastã fertilã
ambianþã au fost nominalizaþi cei ºapte
bursieri ºi, în aplauzele celor prezenþi,

locurilor de muncã din judeþul nostru ºi din
cele limitrofe.
 În al doilea rând, faptul cã liceul
funcþioneazã în cadrul Fundaþiei România
de Mâine, care dispune de o superioarã
bazã materialã de pregãtire, are asiguratã
din start o dotare corespunzãtoare.
Misiunea pe care ºi-a asumat-o
specializarea Matematicã-Informaticã este
aceea de aprofundare a cunoºtinþelor legate
de programe în diverse limbaje, a
modalitãþilor de modelare matematicã, de
formare a deprinderilor de lucru cu
unitãþile de modernizare, evidenþiere,
stocare, prelucrare a datelor ºi
informaþiilor, introducerea elementelor de
statisticã, graficã etc.
În ceea ce priveºte profilul servicii,
specializarea Administrativ (tehnician în
administraþie publicã), misiunea lui este
de a pregãti absolvenþi care sã þinã evidenþa
unor operaþii financiare; sã verifice ºi sã
constate calitatea unor operaþii financiare;
sã întocmeascã ºtatul de funcþionare ºi
evidenþã contabilã, sã ºtie sã þinã ºi sã
lucreze cu documente de secretariat,
arhivã; sã întreþinã relaþii cu publicul; sã
aibã capacitatea de a lucra cu aparatura din
dotare, inclusiv prin cunoaºterea ºi
practicarea curentã a unei limbi de
circulaþie internaþionalã.
Învãþarea eficientã presupune cãutarea
de certitudini în teorie ºi module. Existã
patru piloni pentru sprijinirea educaþiei ºi
anume: a învãþa sã ºtii, a învãþa sã faci,
a învãþa sã convieþuieºti, a învãþa sã fii.
Fiecare învaþã sã ºtie pentru a face ºi învaþã
sã convieþuiascã pentru a fi. În liceul nostru
asta încercãm sã realizãm, scopul fiecãrui
cadru didactic fiind acela de a-l învãþa pe
elev sã înveþe. Pentru aceasta, activitatea
liceului se desfãºoarã zilnic în douã etape:
730  1430  cursuri; 1630  1930  pregãtire
sub îndrumarea domnilor profesori.
La aceste pregãtiri se urmãresc:
însuºirea de cãtre elevi a celor predate la
cursuri ºi pentru aceasta domnii profesori
încearcã sã depisteze ºi sã acopere golurile
în cunoºtinþele elevilor; înþelegerea celor
predate; efectuarea temelor; pregãtirea
pentru bacalaureat ºi olimpiade; consultaþii
pentru cei care doresc sã ºtie în plus ºi, nu

în ultimul rând, organizarea timpului de
pregãtire pentru a doua zi.
În atenþia conducerii ºcolii stau:
încadrarea cu personalul calificat;
întocmirea orarului þinând cont de curba de
efort a elevului; organizarea timpului liber
al elevilor ºi supravegherea lor; însuºirea
cunoºtinþelor în mod temeinic de cãtre elevi;
legãtura permanentã cu pãrinþii, cu organele
de ordine publicã, cu alte organe de
educaþie, precum ºi cu edilii comunitãþii.
Preocuparea de cãpãtâi a conducerii ºcolii
a fost aceea de a asigura o încadrare cu
personal didactic de înaltã calificare ºi dãruit
muncii de educator. Astfel, avem un numãr
de 25 cadre didactice dintre care: cu grad
definitiv  3; cu grad didactic II-2, cu grad
didactic I-13; doctori  3.
În privinþa dotãrii dispunem: de local
propriu unde avem amenajate în mod
corespunzãtor 7 clase, 2 laboratoare de
informaticã cu un numãr de 30
calculatoare, o bibliotecã dotatã cu peste
6000 volume pentru elevi, un cabinet
psihopedagogic, salã de sport închiriatã,
un cabinet medical, un cabinet de fizicãchimie în formare, bufet pentru elevi.
Privind partea educativã, urmãrim ca la
orele de dirigenþie sã dezbatem teme legate de

viaþa concretã, de preocupãrile adolescenþilor
în perioada de tranziþie, de pericolele ºi
capcanele în care elevii pot cãdea cu uºurinþã
(consum de alcool, jocuri de noroc, droguri).
Suntem preocupaþi în permanenþã ca
elevii noºtri sã înveþe o limbã strãinã ºi,
din acest motiv, le cerem sã aibã în dotarea
personalã dicþionare ºi publicaþii strãine.
De asemenea, antrenãm elevii în activitatea
de cercetare, ei participând sistematic la
sesiuni de comunicãri ºi referate ºtiinþifice
ºi literare.
Prin tot ceea ce facem încercãm sã
optimizãm raportul profesor-elev, elevelev, elev-pãrinte. Iar la finele fiecãrui an
ºcolar facem o evaluare corectã a
rezultatelor obþinute ºi împreunã cu pãrinþii
adoptãm mãsurile necesare pentru creºterea
eficientizãrii procesului instructirveducativ.
Rezultatele obþinute pânã în prezent sunt
mai mult decât satisfãcãtoare, lucru pus în
evidenþã de performanþele la bacalaureatul
promoþiilor 2002, 2003, unde procentul
reuºiþilor a fost de 100%; la olimpiadele
ºcolare am obþinut la faza judeþeanã: locul
III la Biologie, locul I la Contabilitate, iar
la faza naþionalã a olimpiadei de
Contabilitate: menþiune.

Opera
Naþionalã
din Bucureºti
50 de stagiuni
în actuala clãdire

În anul 1953, Bucureºtii au
cunoscut un important eveniment
cultural: construirea edificiului
monumental al Operei Naþionale ºi
introducerea lui în circuitul
spectacolelor artistice. Pentru
aniversarea a 50 de ani de activitate în
acest sediu, Opera Naþionalã din
Bucureºti a instituit o Sãptãmânã
festivã cuprinzând spectacole de
referinþã, între care premiera operei
Mefistofele de Arrigo Boilo, care a avut
loc în seara zilei de 1 februarie a.c. În
avanpremiera primului spectacol a fost
lansatã, într-un cadru festiv, carteaabum Opera Naþionalã din Bucureºti

dr. Ioan N. Roºca, recent laureat al unui
premiu conferit de Academia Românã.
Ori cunoscuþii universitari ºi cercetãtori
ºtiinþifici precum Gh.Al. Cazan, Cornel
Popa, Axinte Dobre, Ioan C. Ivanciu,
Sultana Craia, Valeriu Râpeanu, Adrian
Pãunescu ºi Marin Aiftincã (profesori
asociaþi). Studenþii reuniþi, marþea
trecutã, în sala 206, s-au întreþinut,
tocmai pe seama pregãtirii lor
profesionale, cu prof. univ. dr. Ioan N.
Roºca, decanul facultãþii, ºi conf. univ.

Oricine analizeazã cu luare aminte
conþinutul ºi structura activitãþii
desfãºurate la Universitatea Spiru
Haret remarcã dintr-un început
îngemãnarea creatoare a demersului
educaþional cu cercetarea ºtiinþificã de
anvergurã ºi cu actul cultural în
dimensiuni naþionale. Tocmai pe calea
acestei sinteze organice a eforturilor de
creaþie, Universitatea Spiru Haret
iradiazã pretutindeni ºi primeºte de
oriunde ideile novatoare, transpune
virtualitãþile creatoare în registrul
împlinirii lor fireºti, îºi asumã destinul,
uneori de neinvidiat astãzi, al cultivãrii
valorilor naþionale ºi al resurecþiei
conºtiinþei româneºti, propagã virtuþile
democraþiei ºi ale statului de drept,
vine, mai cu seamã, în sprijinul
aspiraþiilor de înaltã pregãtire
profesionalã prin care se caracterizeazã
o bunã parte din tinerele generaþii ale
României. Iar un asemenea focar
iradiant de spiritualitate este întreþinut
printr-un continuu efort de analizã ºi
autoanalizã, prin transformarea fiecãrei
facultãþi într-un for de iniþiere în
dezbatere ºi un autentic laborator de
creaþie.
Tocmai acestei realitãþi i se
circumscriu, în perioada actualã,
adunãrile din fiecare facultate,
prilejuite de conferirea, pentru anul
universitar 2003-2004, a burselor ºi a
Diplomelor de Merit tuturor
studenþilor care în anul precedent de
învãþãmânt au obþinut media generalã
de minimum 9 (nouã). Dincolo de
atmosfera sãrbãtoreascã specificã unor
asemenea adunãri, se regãseºte
climatul autoevaluãrii temeinice. Cadre

 50 de stagiuni în actuala clãdire sub
semnãtura lui Mihai Cosma. Aniversarea
ca atare a prilejuit, de asemenea,
lansarea unui CD de prezentare a
instituþiei de-a lungul întregii sale
istorii, realizat de Ministerul Culturii
ºi Cultelor sub titlul O noapte la operã.
Din partea aceluiaºi minister sunt
distribuite premii ºi diplome de
excelenþã tuturor soliºtilor de operã ºi
balet, creatorilor ºi realizatorilor
neuitatelor spectacole lirice bucureºtene.
Revista Opinia naþionalã ureazã
prestigioasei Opere Naþionale din
Bucureºti succese cel puþin pe mãsura
strãlucitelor sale tradiþii.

La Facultatea
de Filosofie
ºi Jurnalism

li s-au înmânat Diplomele de Merit
pentru rezultatele superioare obþinute
în anul universitar precedent.
Adunarea a luat sfârºit printr-o
fotografiere în grup, zisã ºi de
familie, dar ºi cu speranþa cã, la
evenimentul similar din anul viitor,
numãrul laureaþilor burselor de merit
va fi mult mai mare.
Unei asemenea speranþe îi asociem
urãrile noastre de împlinire.

Mihai IORDÃNESCU

FACULTATEA DE
FILOSOFIE ªI
JURNALISM
Burse categoria A
1.ªerban P. Silviu
Constantin - anul al IV-lea,
media 9,90
2. Ilie S. Mãdãlina - anul al
IV-lea, media 9,71
3. Jecu S. Elena - anul al IVlea, media 9,62
Burse categoria B
1. Axinte C. Stela - anul al
III-lea, media 9,15
2. Bratu M.Alina Maria anul al III-lea, media 9,00
3. Galanton I. Angela Elena
- anul al III-lea, media 9,00
4. Grãdinaru M. Mihaela anul al IV-lea, media 9,38

Cinstire lui
Cuza
Recent, elevii ºi cadrele
didactice ale Liceului Cozia au
aniversat împlinirea a 145 de ani de
la Unirea Moldovei cu Muntenia,
act energic de voinþã al întregii
naþiuni  cum bine îl caracteriza
Mihail Kogãlniceanu în chiar zilele
fierbinþi ale Unirii. Programul,
intitulat sugestiv Un nume istoric
pe tricolorul Unirii: Alexandru Ioan
Cuza, a fost alcãtuit dintr-un
medalion istoric, un concurs Cine
ºtie, rãspunde!, recital de poezie
ºi audiþie muzicalã. Sala de
festivitãþi a Universitãþii Spiru
Haret a rãsunat de Hora Unirii,
de versurile lui Andrei Mureºanu,
Ion
Nemitescu,
Ciprian
Porumbescu, Mihai Eminescu,
Andrei Barseanu, Grigore Hagiu ...
Elevii au fost antrenaþi ºi în alte
activitãþi precum: vizite la Muzeul
de Istorie, alcãtuirea expoziþiei
tematice Arborele Unirii, creaþie
literarã ºi artisticã. În chipuri
diferite, cuvintele unire-unitate
au exprimat, cum nu se poate mai
bine, un adevãr peren al istoriei
noastre naþionale, un ideal
multisecular, nutrit an dupã an ºi
veac dupã veac, în necontenita
curgere a timpului. În acest fel, s-a
adus o vibrantã cinstire poporului
român, fãuritorilor statului naþional
modern, lui Alexandru Ioan Cuza,
omul ales sã reprezinte voinþa de
unire a celor douã þãri române.
Prof. Ion GAVA

