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România
în NATO
Prof.univ.dr. Ioan SCURTU

Joi, 5 februarie 2004, Senatul Franþei a
votat în favoarea aderãrii la NATO a ºapte
þãri europene, între care ºi România. Votul a
încheiat procesul de ratificare a deciziei luate
la Praga de liderii statelor membre NATO, ca
aceastã organizaþie sã se extindã, devenind cea
mai puternicã alianþã politico-militarã din
lume. Instrumentele de ratificare urmeazã sã
fie depuse la Washington, unde se pãstreazã
Tratatul fondator al Alianþei. Summit-ul
NATO, care va avea loc la Istanbul, în iunie
2004, va da consacrarea oficialã a acestui act
de o importanþã excepþionalã.
În acest moment fericit pentru noi,
credem cã este bine sã ne aducem aminte,
adicã sã facem puþinã istorie.
Drumul României spre NATO nu a fost
uºor, deºi dintre toate statele care fãcuserã
parte din Tratatul de la Varºovia, þara noastrã
avea cele mai solide argumente pentru a fi
primitã în alianþa politico-militarã a statelor
occidentale. În august 1968, România a fost
singura þarã membrã a Tratatului de la
Varºovia, care, nu numai cã nu a participat
la invadarea Cehoslovaciei, dar a ºi
condamnat energic înãbuºirea Primãverii de
la Praga. În cadrul Comitetului Politic
Consultativ al Tratatului de la Varºovia,
România a fost singura þarã care s-a
pronunþat pentru principiul rotaþiei, urmãrind
sã punã capãt monopolului sovietic în
conducerea acestei alianþe. De asemenea, a
fost singura þarã care nu a acceptat ca pe
teritoriul ei sã se desfãºoare aplicaþii militare
ale Tratatului de la Varºovia.
Aceste premise favorabile nu au fost
fructificate din motive variate. Ele þin în
primul rând de interesele geo-strategice ale
NATO, mai ales ale SUA. Dar unele se
gãsesc chiar în rândul societãþii româneºti,
sau mai exact al forþelor politice din þarã. Ne
aducem aminte de campaniile desfãºurate
prin presã ºi în cadrul întrunirilor publice în
anii 90, când conducerea de atunci a
României era acuzatã cã se orienta spre

Est, adicã spre Uniunea Sovieticã ºi apoi,
dupã 1991, spre Federaþia Rusã, cã era ostilã
valorilor democratice ale Occidentului. O
asemenea campanie a fost promovatã ºi în
afara graniþelor României, cerându-se
guvernelor din Marea Britanie, Franþa,
Germania etc. sã nu aibã încredere în
regimul neocomunist de la Bucureºti.
Totodatã, se acredita ideea cã numai
guvernarea opoziþiei democratice va
asigura integrarea României în structurile
europene ºi euro-atlantice. Alegãtorilor
români li se spunea cã zeci de miliarde de
dolari aºteptau la graniþã ca imediat dupã
victoria opoziþiei democratice sã fie investiþi
în economia României, cã þãrile occidentale,
la reuniunea de la Madrid, din iunie 1997,
vor decide primirea þãrii noastre în NATO.
Ne amintim starea euforicã ce-i
cuprinsese pe câºtigãtorii alegerilor
prezidenþiale ºi parlamentare din noiembrie
1996. Nu era zi în care românii sã nu
primeascã asigurãri cã peste câteva luni þara
lor va intra în NATO. Oraºele ºi chiar satele
României fuseserã împânzite cu lozinci ºi
benere pe care scria: România-NATO,
NATO-acum.
În presã, la radio ºi la televiziune
formatorii de opinie susþineau cã 95% din
populaþia României era pentru intrarea þãrii
în NATO, aceasta constituind argumentul
suprem pentru decizia ce urma sã fie luatã
la Madrid. Faptul cã Bill Clinton,
preºedintele SUA , a anunþat cã acceptã sã
viziteze România dupã summit-ul din
capitala Spaniei era apreciat ca fiind cea mai
elocventã dovadã cã speranþele românilor se
vor împlini în acea varã a anului 1997.
Dar nu a fost sã fie aºa. La Madrid s-a
hotãrât admiterea Poloniei, Cehiei ºi
Ungariei, urmând ca procesul extinderii
NATO sã fie revãzut în 1999, România ºi
Slovenia putând face parte din cel de-al
doilea val. Dupã încheierea reuniunii de la
Madrid, preºedintele SUA a vizitat Polonia.
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În Piaþa Centralã a Varºoviei oficialitãþile au
adus scaune, iar participanþii (în jur de 5.000
de persoane) au aplaudat stând jos, doar la
începutul ºi la sfârºitul cuvântãrii lui Clinton.
O sobrietate specificã unui popor civilizat,
care a primit vestea primirii þãrii sale în
NATO cu demnitate ºi decenþã.
De la Varºovia, preºedintele SUA a venit
în România. În Piaþa Universitãþii din
capitalã, unde potrivit preºedintelui
României de atunci, în 1990 s-a înfãptuit
adevãrata revoluþie au fost aduºi zeci de
mii de oameni. Cred cã Bill Clinton s-a
aºteptat sã fie primit cu ostilitate (dovadã cã
vizita a durat doar câteva ore ºi el a evitat sã
doarmã în România, plecând la ora zece
noaptea spre o þarã nordicã). În fond, o
asemenea reacþie putea fi îndreptãþitã,
deoarece preºedintele SUA s-a opus
categoric, pânã în ultima clipã, admiterii
României în NATO. Cuprinºi parcã de
amnezie, cei prezenþi în Piaþa Universitãþii
au întâmpinat cu ovaþii sosirea preºedintelui
SUA ºi cu lozinci de mare prietenie. Ele au
fost scandate chiar ºi în momentul solemn,
care impune o liniºte totalã, al intonãrii
Imnului de Stat al SUA, când Clinton stãtea
în poziþie de drepþi ºi cu mâna dreaptã în
dreptul inimii. În discursul sãu preºedintele
SUA nu a cãutat mãcar sã explice de ce s-a
opus admiterii României în NATO, ci s-a
mãrginit sã adreseze încurajãri, pe care
publicul le-a primit cu entuziasm, scandând
dupã fiecare frazã a distinsului oaspete:
România-NATO, România-SUA,
Clinton-Clinton. Sunt convins cã el a fost
surprins de o asemenea primire extrem de
prietenoasã, dar la fel de convins sunt cã l-a
încercat o anumitã notã de dispreþ faþã de
români, care aveau comportarea acelei fiinþe
care, deºi lovitã, linge mâna stãpânului.
A urmat în anul 2000 schimbarea
schimbãrii ºi promovarea unei politici
pragmatice, în care nu vorbele, ci faptele
conteazã. Armata românã a adoptat normele
ºi regulamentele NATO, a trecut cu succes
testele de competenþã, fiind apoi angrenatã
în misiuni de menþinere a pãcii în Bosnia,
Kosovo, Afganistan etc. Atât comandanþii,
cât ºi soldaþii ºi-au îndeplinit exemplar
misiunile încredinþate, câºtigându-ºi
aprecierea colegilor din statele membre
NATO. Legislaþia româneascã, inclusiv cea
privind secretul de stat, a fost adaptatã la
normele occidentale.
Reuniunea NATO, desfãºuratã la Praga, în
zilele de 21-22 noiembrie 2002, a decis ca
România sã fie invitatã oficial, alãturi de alte
ºase state europene, sã adere la aceastã alianþã,
urmând ca actul de ratificare a admiterii sã fie
votat de parlamentele statelor membre. Dupã
acest summit, preºedintele George W. Bush a
vizitat România. Adunarea popularã s-a
desfãºurat în Piaþa Revoluþiei, adicã locul unde
în decembrie 1989, românii au rãsturnat
dictatura ºi au asigurat revenirea României la
un regim democratic. De aceastã datã, cuvintele
preºedintelui american erau acoperite de fapte
reale, iar primirea cãlduroasã ce i s-a fãcut (deºi
vremea a fost rece ºi ploioasã) exprima cu
adevãrat sentimentele poporului român faþã de
cea mai mare putere a lumii contemporane.
Dupã Praga, România a acþionat ca un
membru de facto al NATO, participând la
reuniunile Comandamentului de la Bruxelles,
s-a alãturat coaliþiei de forþe condusã de SUA
în lupta împotriva terorismului
Niciodatã, de-a lungul istoriei, þara
noastrã nu a avut asemenea garanþii de
securitate, iar acest fapt îi va permite sã-ºi
concentreze eforturile spre dezvoltarea sa
economicã ºi ridicarea nivelului de viaþã ºi
de civilizaþie a tuturor românilor.

Agricultura,
încotro?

Cooperaþia - calea spre
redresare ºi randament
a agriculturii româneºti

Proprietatea funciarã nu este un drept absolut de a uza ºi de a
abuza de un bun, ea este o instituþie socialã, o funcþie socialã.
Societatea este în drept de a se interesa ce se face cu cel mai
important mijloc de producþie ºi de a impune ca el sã se valorifice
la maximum spre binele tuturor.
Gheorghe IONESCU-ªIªEªTI

Pag. 4-5

Sufletul
veºnic
al neamului
în opera
lui

SADOVEANU
Pag. 3

Cultura fãrã
tranziþie
Nicolae Dan FRUNTELATÃ
Titlul de mai sus este un generic de
televiziune. Redacþia culturalã a tvRM l-a ales
pentru seria de emisiuni Academica, difuzate
în fiecare luni seara.
Este, fãrã îndoialã, un titlu polemic. În
lumea noastrã (româneascã, evident) în care
totul e tranziþie, adicã trecere de-a surda
uneori, în care se fac ºi reforme de dragul
reformelor, unele dintre ele nefiind altceva decât
forme (înapoi, la Maiorescu, domnilor!),
îndrãznim sã credem cã, mãcar în culturã,
trebuie sã ne ferim de tranziþie ca de gripa
aviarã (noua molimã, aceea care solidarizeazã,
de exemplu, Vietnamul cu Germania).
În culturã trebuie sã trãim frumos, adicã
normal, sã recunoaºtem epoci ºi tradiþii,
sã construim în continuare, sã pãstrãm o
scarã a valorilor. E o utopie ce-am scris, e
o iluzie deºartã?
Sper sã nu fie aºa. ªi pentru ca sintagma
culturã fãrã tranziþie sã devinã oglindã ºi
definire a unui fenomen real se impune sã ne
luptãm, în primul rând, cu prejudecãþile care
au cam cãpãtat putere de lege. La ce mã refer?
La teoria vidului cultural, în primul rând. Dupã
1989, câþiva oameni de culturã, unii trãitori pe
aici, alþii mai departe, au declarat cã în perioada
comunistã 45 de ani!  cultura româneascã
nu a creat nimic, nu a existat, deci, ºi cã
principala misie a prezentului este realizarea

Evoluþia concepþiilor privind
calitãþile umane fundamentale

Prezentul studiu nu se doreºte o trecere
în revistã exhaustivã a evoluþiei tuturor
curentelor de gândire în filosofie,
psihologie, sociologie sau ºtiinþele
educaþiei în legãturã cu tema abordatã.
Ceea ce urmãrim este sã evidenþiem un
pattern consistent, o logicã a înlocuirii unor
concepþii cu altele, o direcþie ºi o conotaþie
valoricã a evoluþiei curentelor de gândire,
care sã faciliteze ancorarea într-un orizont
axiologic semnificativ a oricãrui demers
teoretic ºi practic legat de formularea unor
obiective de dezvoltare umanã la nivel
individual sau colectiv.
Evidenþierea unor tendinþe se realizeazã
din pãcate, cel mai adesea, operând
simplificãri. Asemenea simplificãri, poate
nu întotdeauna justificate sau nu întotdeauna
uºor de justificat, vor caracteriza ºi prezentul
studiu. În fiecare perioadã semnificativã din
evoluþia doctrinelor de orice fel vor putea fi
întâlnite luãri de poziþie care fie se vor dovedi
prefigurãri geniale ale unor curente de

Prof.univ.dr. Petru LISIEVICI
gândire ce se vor afirma peste câteva decenii
sau secole, fie reminiscenþe ale unor curente
de gândire pe care majoritatea
contemporanilor le considerã depãºite de
realitãþi.
Criteriul de validitate pentru modelul
evolutiv avansat de noi va fi, din motivele
arãtate mai sus, dificil de constituit ºi,
probabil, generator de controverse. Lãsând
deoparte consistenþa factualã ºi de
argumentaþie a demersului, în legãturã cu
care judecata subiectivã a cititorilor poate
formula aprecieri diferite, putem lua în
consideraþie validitatea concurentã a
acestuia, respectiv mãsura în care datele
sale esenþiale sunt concordante cu
rezultatele altor demersuri întreprinse de
personalitãþi unanim recunoscute drept
etaloane de competenþã ºi probitate
ºtiinþificã în domeniu. Apreciem cã între

cele ce urmeazã ºi conþinutul unui studiu
dedicat de prof. univ. dr. Ion Gh. Stanciu
conceptului de educaþie poate fi remarcatã
o asemenea concordanþã (Stanciu, 1991).

De la calitãþi perceptive, la
calitãþi expresive ºi productive
Surprinzãtor, modelul care ni se pare a
reprezenta cel mai bine evoluþia
concepþiilor despre calitãþile umane
fundamentale este un model liniar simplu,
frecvent utilizat în contextul analizelor de
sistem: input  proces  output.
O examinare lipsitã de prejudecãþi a
evoluþiei concepþiilor despre natura umanã
evidenþiazã o evoluþie continuã: 1) de la
un punct de plecare caracterizat de plasarea
în prim plan a calitãþilor perceptive; 2) cu
trecerea printr-o etapã intermediarã a

primordialitãþii calitãþilor analitice;
3) ajungerea în prezent la plasarea în prim
plan a calitãþilor expresive ºi productive.

Calitãþile perceptive
Înþelegem prin calitãþi perceptive acele
calitãþi ale fiinþei umane care îi permit
observarea realitãþii, fie aceasta materialã
sau idealã, acomodarea receptorilor la
stimuli ºi transferul realitãþii externe în
teritoriul a ceea ce am putea denumi
realitatea internã.
Antichitatea a fost perioada în care o
lungã serie de gânditori de primã mãrime
au alocat o valoare cu totul specialã
calitãþilor perceptive. Critias identificã
sufletul cu sângele, fiindcã cea mai
importantã calitate a sufletului este
percepþia, iar aceasta se realizeazã prin
intermediul sângelui.
(Continuare în pag. 2)

legãturii cu perioada interbelicã, trecând peste
hãu, peste marea fracturã!
Amintesc faptul cã unii dintre partizanii
acestei teorii au lucrat, au scris cãrþi ei înºiºi în
cei 45 de ani ºi îºi anuleazã opera în acest fel.
Dar a trece cu buretele peste miile de cãrþi de
valoare, peste câteva generaþii de intelectuali
de valoare, mulþi recunoscuþi ºi acasã, dar ºi în
strãinãtate, mi se pare autoflagelare gratuitã ºi
mai mult, o diversiune ticãloasã.
Nu ºtiu de ce, dar teoria vidului cultural
mã duce cu gândul la o strãbunã a ei: teoria
rösslerianã a depopulãrii totale a Daciei de dupã
retragerea aurelianã ºi dreptul migratorilor slavi
sau de alt neam, de întemeietori ºi stãpâni ai
acestui pãmânt.
Mi se pare mie cã neorösslerienii vor sã
goleascã toate rafturile bibliotecilor ºi toate
gãurile culturii române contemporane pentru a
se insinua domeniile lor în posturile de impiegaþi
ºi ºefi de garã!
Cer iertare cititorilor acestor rânduri cã am
devenit poate, prea pãtimaº. În fond, aceste
pãsãri care croncãnesc (n-am gãsit alt verb) pe
marginea vidului cultural vor pieri conform
proverbului, adicã pre limba lor.
Noi, ceilalþi, vom încerca sã lãsãm în urmã
ce-a fost cu adevãrat rãu ºi fãrã valoare, alegând
pãrþile bune, dense, care s-au adãugat de drept
culturii române, continuând-o ºi definind-o fãrã
posibilitate de tãgadã. Remarc în final, doar
faptul cã primul care s-a opus cu vehemenþã ºi
cu argumente tari acestei teorii a rupturii a fost
academicianul Eugen Simion, actualul
preºedinte al Academiei Române. Nu încerc,
Doamne fereºte, un captatio benevolentiae, nu
am nici un interes la profesorul Simion, dar mi
se pare cinstit sã-i recunosc acest gest de mare
curaj intelectual la o datã când asta putea atrage,
ºi chiar a atras, etichetãri de tot felul.
Iatã de ce, stimaþi cititori, la o televiziune
care se ambiþioneazã sã trãiascã în afara
modelelor televiziunilor comerciale, a
televiziunilor de bussiness, pe coordonatele
universitare, culturale ºi naþionale, la tvRM
adicã, susþinem cu puterile noastre aceastã idee
care ni se pare fundamentalã pentru formarea
tinerei generaþii, pentru construcþia culturalã a
României de mâine.
Am abordat ºi abordãm subiecte din
literaturã, din istorie, din muzicã, din film, din
etnologie, din sociologia culturii. Invitaþii noºtri
sunt universitari, artiºti, publiciºti de prestigiu.
Încercând, aºa cum arãtãm mai sus, sã
demonstrãm cã în culturã nu existã goluri, cã,
în ciuda cadrului material uneori ostil creatorului
ºi vieþii sale concrete, creaþia româneascã este
puternicã, merge înainte, se sprijinã pe valori
de nivel european ºi mondial.
În ultimii cincisprezece ani, unii au fãcut în
þara asta pariuri cu agricultura, cu industria etc.
ªi le-au cam pierdut din cauze pe care nu suntem
noi în mãsurã sã le analizãm acum. Noi
îndrãznim sã mergem pe alte mize, acelea ale
valorii culturii româneºti, ale puterii sale de
a-ºi asuma timpul ºi a dura în timp.
Dacã ºi acest pariu s-ar pierde ar fi tragic
de-a dreptul. ªi definitiv ...

Cu speranþã,
despre
UNESCO 
acest
parlament al
intelectualilor
Alexandru MIRONOV
Încã de la facerea lumii  moderne! 
s-a instalat obiceiul ca intelectualii planetei
sã se întâlneascã, la fiecare doi ani (ei spun:
la fiecare bienium), pentru a pune la cale
strategii ºi programe pentru lobul frontal al
civilizaþiei omului. Cãci aceasta este chiar
raþiunea de a fi a Organizaþiei Naþiunilor
Unite pentru Educaþie, Culturã, ªtiinþã: sã
împingã înainte societatea umanã,
legându-i între ei, sinergic, pe intelectualii
Pãmântului. Adicã pe membrii unui trib
aflat, din fericire, în continuã expansiune,
pe mãsurã ce mersul la ºcoalã devine nu
numai drept, ci chiar obligaþie a lui Homo
Sapiens  ºi, în consecinþã, lumea artelor,
cea a scriitorilor ºi cititorilor de cãrþi, a
armatei oamenilor de ºtiinþã îºi îngroaºã
mereu rândurile, exponenþial, crescând spre
acel punct critic de la care familia lui Sapiens
sapiens, eliberându-ºi din minte ºi inimã
tarele violenþei, se aºeazã pe drumul ce-i este
sortit acestui biped de mare perspectivã:
acela de a se transforma în Homo cosmicus,
societate în care s-a eradicat spectrul foamei,
al sãrãciei, al mizeriei, al inegalitãþii sociale,
al dictaturii ºi exploatãrii.
A fost, în octombrie 2003, la Paris, un
moment de micã melodramã, acela în care
preºedintele Conferinþei Generale cu
numãrul 31, iranianul Ahmad Jalali, doctor
în mecanicã ºi teologie, s-a despãrþit de
fotoliul lui de preºedinte UNESCO,
cântând, pur ºi simplu, un mesaj de pace!
Iar locul lui a fost luat, pentru a 32-a
Conferinþã Generalã UNESCO, de
ambasadorul nigerian Michael Abiola
Omolewa, profesor la Universitatea din
Lagos  el este cel de la care aºteptãm ca
educaþia, cultura, ºtiinþa, comunicarea 
seminþe roditoare  sã fie împrãºtiate cu
ºi mai mult sârg pe aceastã micã a treia
planetã a stelei numitã Soare.
Ce a mai fost la Paris, în cele trei
sãptãmâni de efervescenþã? În primul rând,
sinergia pe care o realizeazã 6.000 de
intelectuali, veniþi din 190 de þãri, pentru a
pune la cale, cum spuneam, lumea întreagã,
pe chiar lobul ei frontal. A mai fost
evenimentul cã douã state au bãtut la porþile
UNESCO ºi porþile, fireºte, s-au deschis:
Timorul de Est, þarã nou-nouþã pe harta lumii
ºi SUA, revenitã în sânul organizaþiei
intelectualilor dupã 19 ani de absenþã datoratã
unor confuzii politice din vremea rãzboiului
rece; iar doamna Laura Bush, purtãtorul
mesajului american la Conferinþã, a pronunþat
de mai multe ori cuvântul cheie: educaþie,
educaþie pentru toþi locuitorii Pãmântului.
S-a vorbit, într-adevãr, despre educaþie,
la toate nivelurile ºi pe toate continentele,
împãrtãºindu-ne unul altuia experienþele pe
care le facem, fiecare, în acest domeniu cu
orizont necunoscut: cum va fi ºcoala lumii
de mâine? Întrebare la care nimeni nu are
un rãspuns exact , dar la care UNESCO
spune: ºcoala lumii de mâine va fi pentru
toatã lumea, Education for All, sub
acronimul EFA, aceasta fiind cel mai
important program pe care îl are
organizaþia, ca un angajament de o teribilã
importanþã, acela cã, pânã în 2015, numãrul
analfabeþilor de pe Terra  acum circa 880
milioane  sã fie redus la jumãtate.
(Continuare în pag. 3)
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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
(Continuare din numãrul trecut)

Capitolul 3. Libera
circulaþie a serviciilor
Conform evaluãrii generale din Raport:
 proiectele de acte normative
transmise Comisiei Europene dau de
înþeles cã în legislaþia româneascã sunt în
continuare incluse prevederi incompatibile
cu principiul libertãþii de a presta servicii;
 trebuie acordatã o atenþie specialã
transpunerii legislaþiei comunitare privind
adecvarea capitalului, conglomeratele
financiare ºi falimentul instituþiilor de
credit, situaþiile financiare ale sucursalelor
ºi moneda electronicã, precum ºi
implementãrii practicilor de supraveghere
în aceste domenii;
 este nevoie de modificãri suplimentare
ºi de noi mãsuri de implementare în vederea
alinierii complete a legislaþiei româneºti la
acquis-ul asigurãrilor;
 existã diferite aspecte legislative care
trebuie revizuite în continuare de Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare în vederea
armonizãrii acestora cu acquis-ul.
Structura internã a Comisiei Naturale a
Valorilor Mobiliare este destul de
ierarhizatã ºi rigidã, ceea ce provoacã
întârzieri în procesul decizional. În plus,
personalul este insuficient, iar pregãtirea
trebuie sporitã;
 resursele umane ale Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor trebuie sã fie
întãrite în continuare prin furnizarea de
cursuri de formare profesionalã;
 referitor la protecþia datelor
personale, existã un nivel foarte scãzut al
activitãþii Direcþiei pentru Protecþia
Datelor, iar legea româneascã a protecþiei
datelor încã nu este complet aliniatã la
acquis. Mai mult, se pare cã existã un nivel
scãzut de conºtientizare a publicului în
ceea ce priveºte drepturile individuale în
acest sector, lucru indicat de numãrul mic
de petiþii ºi cereri de consultare a
registrului de evidenþã a prelucrãrilor de
date cu caracter personal primite de
Avocatul Poporului.
În concluzie, Raportul apreciazã cã
România trebuie sã-ºi concentreze
eforturile asupra finalizãrii analizei
legislaþiei în domeniul serviciilor
nefinanciare. Cadrul instituþional de
supraveghere
financiarã
trebuie
îmbunãtãþit în continuare, iar alinierea
legislativã dusã mai departe, în special în
ceea ce priveºte supravegherea domeniilor
valorilor mobiliare ºi asigurãrilor. Legea
pentru protecþia datelor trebuie complet
armonizatã cu acquis-ul, acordându-se o
atenþie specialã implementãrii acesteia ºi
îmbunãtãþirii nivelului de conºtientizare
din partea publicului.

Capitolul 4. Libera
circulaþie a capitalurilor
Potrivit evaluãrii generale din Raport
privind acest capitol:
- legislaþia curentã rãmâne încã
ambiguã în ceea ce priveºte investiþiile
interne ºi vagã referitor la sectoarele

nedefinite, unde mai este necesarã o
autorizare prealabilã care poate fi introdusã
prin legi speciale. În prezent, achiziþionarea
de proprietãþi imobiliare de cãtre strãini nu
este permisã, deºi campaniile înfiinþate în
þarã chiar ºi cu capital integral strãin, pot
achiziþiona teren pentru desfãºurarea
activitãþii. Este nevoie de adoptarea în
continuare a legislaþiei care sã completeze
amendamentele constituþionale ºi sã fie
aliniatã la acquis-ul comunitar;
 noul sistem de plãþi ºi decontãri nu
este încã pe deplin operaþional. O parte
însemnatã din acquis-ul referitor la
sistemele de plãþi rãmâne de transpus,
inclusiv introducerea procedurii de
remediere efectivã pentru aplanarea
disputelor între bancã ºi client. Trebuie
îmbunãtãþitã infrastructura de plãþi;
 în ceea ce priveºte spãlarea banilor,
trebuie întãrite în continuare Unitatea de
Informaþie Financiarã ºi cooperarea
intr-agenþie între organismele responsabile.
În concluzie, Raportul afirmã cã mai
sunt necesare eforturi considerabile pentru
îmbunãtãþirea gradului general de aliniere
a acquis-ului aferent liberei circulaþii a
capitalurilor. Este necesar sã se
consolideze în continuare capacitatea
administrativã a Bãncii Naþionale a
României, în ceea ce priveºte sistemele de
plãþi ºi de control a spãlãrii banilor.

Capitolul 5. Dreptul
societãþilor comerciale
În perioada de raportare, România a
realizat progrese semnificative în direcþia
transpunerii în mare parte a acquis-ului
comunitar în domeniul dreptului
societãþilor comerciale. Totuºi, se aratã în
Raportul Comisiei Europene pe 2003, în
aceastã privinþã au fost fãcute raportãri
credibile de cazuri în care registrele
comerciale nu au fãcut publice situaþiile
financiare ale societãþilor comerciale
înscrise. Registrele nu îndeplinesc,
aºadar, una din funcþiile lor de bazã ºi de
facto. România nu s-a conformat cu acquis-ul
comunitar care a fost deja transpus.
În ceea ce priveºte CONTABILITATEA,
Raportul precizeazã cã România acþioneazã
în direcþia confirmãrii depline cu standardele
Internaþionale de Contabilitate ºi cu
Standardele Internaþionale de Audit,
exceptând micro-companiile. Principala
preocupare în acest domeniu este
disponibilitatea limitatã a contabililor ºi
auditorilor cu calificãri potrivite. În plus, în
aceastã privinþã nu sunt bine stabilite
mecanismele de aplicare a standardelor de
contabilitate ºi audit, fie prin reglementãri
(Ministerul Finanþelor Publice, Banca
Naþionalã a României, Comisia de
Supraveghere a Asigurãrilor, Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare), fie prin
registrele comerciale sau prin Bursa de Valori
Bucureºti.
Raportul susþine cã o atenþie specialã
trebuie sã fie acordatã asigurãrii cu resurse
suficiente atât a Colegiului Consultativ al
Contabililor, cât ºi a Camerei Auditorilor
Financiare pentru a susþine implementarea

noilor standarde, în special prin furnizarea
de instruire profesionalã ºi asistenþã pentru
profesiile lor.
Conform evaluãrilor Raportului,
referitor la dreptul de autor ºi drepturile
conexe, aspecte importante ale acquis-ului
rãmân sã fie transpuse: protecþia bazelor
de date, inclusiv protecþia sui generis,
drepturile de revânzare ale artiºtilor ºi
protecþia anumitor aspecte ale dreptului de
autor ºi conexe în societatea informaþionalã
(în special drepturile de reproducere ºi
comunicare cãtre public ºi protecþia
mãsurilor tehnologice ºi a drepturilor de
management al informaþiei).
De asemenea, Raportul reliefeazã cã:
 alinierea este necesarã în ceea ce
priveºte anumite aspecte ale legislaþiei
Comisiei Europene privind radiodifuziunea
prin satelit ºi retransmisã prin cablu;
 pirateria ºi contrafacerea constituie
încã probleme serioase în România ºi lupta
împotriva acestor infracþiuni trebuie sã
constituie o prioritate. Capacitatea
administrativã este insuficientã pentru a
asigura aplicarea efectivã a legislaþiei în
domeniul drepturilor de proprietate
intelectualã, rãmânând o provocare majorã
pentru România. Controalele la frontierã
trebuie sã fie intensificate ºi coordonarea
dintre autoritãþile competente, inclusiv
vama, poliþie ºi sistemul judiciar trebuie
sã fie îmbunãtãþitã.
Raportul concluzioneazã cã România
trebuie sã-ºi focalizeze eforturile viitoare
pe asigurarea implementãrii corecte a
acquis-ului în domeniul dreptului
societãþilor comerciale, în special în ceea
ce priveºte funcþiile de bazã ale registrelor
comerþului. Noile standarde de contabilitate
au fost introduse, dar în aceastã privinþã nu
sunt îndeajuns de suficienþi nici contabilii
calificaþi pentru implementarea legislaþiei,
nici mecanismele de aplicare. Alinierea cu
acquis-ul referitor la dreptul de proprietate
intelectualã trebuie sã fie continuatã.
Pirateria ºi contrafacerea rãmân probleme
serioase ºi aplicarea drepturilor de
proprietate intelectualã ºi industrialã
constituie o preocupare specialã.

Capitolul 6. Politica în
domeniul concurenþei
Raportul face evaluãri cu privire la:
 domeniul anti-trust (concurenþã):
capacitatea administrativã a Consiliului
Comerþului necesitã consolidãri
suplimentare printr-o formare profesionalã
la nivel ridicat, pe domenii specifice. În
vederea viitoarei modernizãri ºi
descentralizãri a aplicãrii regulilor
comunitare în domeniul anti-trust, ar trebui
prevãzutã ºi formarea specializatã în
domeniul judiciar. Trebuie întreprinse
eforturi suplimentare în vederea
implementãrii unor sancþiuni mai
coercitive ºi punerea unui accent deosebit
pe evitarea unor distorsiuni serioase ale
concurenþei;
 ajutorul de stat: în ceea ce priveºte
ajutorul de stat, mecanismele de control
sunt încã insuficiente. Legea privind
ajutorul de stat prevede un cadru
procedural, iar Consiliul Concurenþei are
puteri lãrgite de implementare a regulilor
privind ajutorul de stat, însã aceste puteri
trebuie sã fie exercitate, iar pânã în prezent

nu s-a luat nici o decizie cu privire la
ajutorul nenotificat sau existent. Consiliul
Concurenþei trebuie sã-ºi consolideze
expertiza în domeniul ajutorului de stat ºi
sã îmbunãtãþeascã calitatea deciziilor sale
privind ajutorul de stat. Legislaþia
secundarã actualã nu reflectã în întregime
acquis-ul ºi, ca atare, transpunerea
regulilor consistente trebuie sã continue;
 cooperarea dintre Consiliul
Concurenþei ºi autoritãþile furnizoare de
ajutor de stat: aceastã cooperare trebuie
dezvoltatã în continuare; activitãþile de
conºtientizare ºi de formare profesionalã
trebuie sã continue; toate instrumentele
legislative ce permit acordarea de ajutor
de stat trebuie sã prevadã obligaþia
notificãrii ºi autorizãrii de cãtre Consiliul
Concurenþei înainte de acordarea ajutorului
de stat (în special în ceea ce priveºte
mãsurile de ajutor fiscal);
 notificarea ex-ante ºi evaluarea
corespunzãtoare a tuturor mãsurilor noi,
inclusiv a actelor normative, amânãri la
platã (impozite, asigurãri sociale, datorii)
ºi a mãsurilor privind privatizarea ºi
restructurarea.
Conform Raportului: este necesarã
continuarea eforturilor în vederea
asigurãrii notificãrii ex-ante ºi evaluãrii
mãsurilor noi; trebuie controlate, pentru
posibile elemente de ajutor de stat,
amânãrile la platã ºi ºtergerea datoriilor
întreprinderilor de stat, în special cãtre
furnizorii de energie; Consiliul
Concurenþei trebuie sã iniþieze evaluarea
tuturor mãsurilor de ajutor existente ºi sã
asigure o aliniere a acestor mãsuri la
legislaþie, în special în domeniul ajutorului
fiscal; ajutorul pentru sectoarele sensibile,
inclusiv sectorul cãrbunelui, trebuie
controlat în totalitate, în special în ceea ce
priveºte restructurarea;
- transparenþa cu privire la ajutorul de
stat direct ºi indirect: în domeniul
siderurgic trebuie respectatã transparenþa
cu privire la ajutorul de stat direct ºi
indirect, aºa cum este stabilit în Proiectul 2
al Acordului de Asociere; trebuie elaborate
în continuare planuri comprehensive de
viabilizare
pentru
întreprinderi
individuale, iar planul naþional în domeniul
siderurgiei trebuie sã fie actualizat.
Potrivit concluziilor Raportului:
 în domeniul ajutorului de stat nu se
realizeazã suficiente controale;
 calitatea deciziilor privind ajutorul de
stat trebuie îmbunãtãþitã;
 nivelul conºtientizãrii principiilor
importante ale ajutorului de stat este scãzut
în cadrul autoritãþilor furnizoare de ajutor
de stat;
 România trebuie sã întãreascã poziþia
autoritãþilor de concurenþã faþã de
autoritãþile furnizoare;
 trebuie sã se acorde o atenþie
deosebitã alinierii la acquis a schemelor
de stat incompatibile ºi aplicãrii regulilor
în domeniul concurenþei schemelor de
ajutor de stat nenotificate ºi ajutorului
existent;
 trebuie sã se realizeze o notificare la
timp a planurilor de acordare a ajutoarelor
de stat companiilor din domeniul
siderurgic ºi o transparenþã faþã de Uniunea
Europeanã a mãsurilor de ajutor de stat în
favoarea acestor companii.
(Continuare în numãrul viitor)

Evoluþia concepþiilor privind
calitãþile umane fundamentale
(Continuare din pag. 1)

Conform indicaþiilor din dialogurile
platoniciene, Socrates afirma cã atenþia ºi
gândirea contribuie la dezvoltarea sufletului
tot astfel cum exerciþiul fizic contribuie la
dezvoltarea trupului. Însã lunga porþiune a
dialogului Theaithetos ce urmeazã (Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1989, p. 195
ºi urm.) dedicatã consecinþelor afirmaþiei lui
Protagoras, anume cã omul este mãsura
tuturor lucrurilor, a existenþei lucrurilor ce
sunt ºi a inexistenþei lucrurilor care nu sunt,
este în fond o înºiruire de remarci, unele
extrem de pertinente, privind factorii care
influenþeazã percepþia.
În ceea ce îl priveºte pe Platon, una din
cele mai penetrante imagini simbol prin care
s-a înscris pentru totdeauna în conºtiinþa
posteritãþii este peºtera în care individul
uman este condamnat a-ºi edifica
reprezentãri pe baza unor imagini deformate,
neputând percepe nemijlocit tiparele ideale
a cãror copie imperfectã este realitatea.
Aristotel analizeazã în De Anima
proprietãþile comune (miºcare, repaos,
numãr, formã, mãrime) ca ºi proprietãþile
specifice ale obiectelor care impresioneazã
diferitele simþuri. În Parva Naturalia
semnalizeazã condiþionarea dezvoltãrii
memoriei de existenþa prealabilã a unor
calitãþi perceptive: percepþia obiectelor ºi
percepþia timpului. Comentariile sale asupra
viselor sunt, de asemenea, impregnate de
consideraþii privind percepþia, începând prin
a semnala credinþa comunã în absenþa

oricãror senzaþii în timpul somnului ºi
sfârºind prin a afirma falsitatea acestei opinii.
Stoicii considerau de asemenea
percepþiile a fi de primordialã importanþã,
întrucât nici raþionamentul, nici înþelegerea,
nici verificarea adevãrului nu pot exista fãrã
percepþii. În plus, perturbaþiile minþii sau
pasiunile (neplãcerea, teama, dorinþa sau
plãcerea) asupra cãrora se apleacã Hecaton,
Zenon sau Chrisip deformeazã mai întâi
percepþiile ºi numai indirect, prin intermediul
acestora, raþiunea.
În cursul Evului Mediu putem observa
o modificare de accent în valorizarea
calitãþilor perceptive, în cadrul mai tuturor
curentelor de gândire creºtinã fiind de primã
importanþã perceperea nemijlocitã, prin
revelaþie, a adevãrului ºi divinitãþii.
Eliberarea gândirii de restricþiile tiparelor
religioase dupã perioada Renaºterii nu
diminueazã inportanþa acordatã calitãþilor
perceptive. Empiriºtii englezi Thomas
Hobbes, John Locke, George Berkeley ºi
David Hume conceptualizeazã la un nivel
superior calitãþile senzoriale.
Pentru Locke, (Locke, 1690), cele douã
izvoare ale cunoaºterii, care transformã
pagina albã a minþii în depozitul conþinând
o infinitate de obiecte sunt observarea
obiectelor exterioare ºi observarea
operaþiilor interne ale intelectului, aºa cum
sunt percepute de noi înºine.
Berkeley publicã în 1709 un întreg
volum despre percepþia vizualã în care apar
ºi menþiuni privind calitãþi umane
importante, cum ar fi memoria, imaginaþia,

capacitatea de asociere a ideilor, însã de
fiecare datã în strânsã legãturã cu calitãþile
perceptive.
Sensualismul francez este de asemenea
ataºat studierii calitãþilor perceptive, încercând
de pildã, imaginarea mãsurii în care s-ar
modifica reprezentãrile despre lume în cazul în
care numãrul simþurilor ar creºte sau s-ar reduce
faþã de situaþia actualã (de Condillac, 1754).
Psihologia filosoficã germanã introduce
explicit ºi elaborat ideea selectivitãþii
percepþiei, aceasta manifestându-se fie
datoritã existenþei unor scheme mentale
înãscute, care asigurã structurarea
percepþiilor (intuiþia spaþiului ºi timpului la
Kant), fie datoritã efectului masei de
concepte achiziþionate anterior (Herbart).
Psihologia experimentalã germanã
introduce sistematic mãsurarea în psihologie
tot în domeniul percepþiei. Reprezentanþii sãi
considerã subiectul uman ca un agent activ în
raport cu stimulii, interpretând diferenþele de
intensitate dintre aceºtia, fiind atent
(apercepþie) sau neatent (aprehensiune),
deplasând pragul conºtiinþei astfel încât unele
conþinuturi sã ajungã deasupra acestuia, sau
altele sã coboare sub el. Memoria depoziteazã
impresiile mai mult sau mai puþin clare venite
din exterior în funcþie de intensitatea ºi de
frecvenþa stimulilor, dar ºi de starea de atenþie
sau neatenþie a subiectului, aceasta putând
ilumina selectiv anumite zone ale depozitului,
aducând conþinuturile memorate în câmpul
conºtiinþei (Weber, 1834, Fechner, 1860).
Decupajul avansat pânã în momentul
de faþã poate pãrea surprinzãtor. El se aflã

totuºi în congruenþã cu modul în care Ion Gh.
Stanciu (Stanciu, 1991) prezintã evoluþia
concepþiilor despre educaþie. Astfel, cea mai
veche concepþie despre educaþie, educaþia
ca formare pleacã de la distincþia operatã
de Aristotel între materie ºi formã,
educaþia fiind consideratã un proces prin care
indivizii umani primesc, din exterior,
forma sau esenþa. Esenþa umanã,
aflatã în posesia adultului, divinitãþii sau
societãþii, urmeazã a fi transmisã într-o
manierã directivã unui subiect uman pasiv.
De aici rezultã cã principala condiþie pentru
dobândirea de cãtre individ a esenþei sale
umane este posesia calitãþilor perceptive
necesare, în sensul definiþiei avansate de noi.

Calitãþile analitice
Înþelegem prin calitãþi analitice acele
calitãþi ale fiinþei umane care îi permit sã
identifice diferitele etaje, niveluri sau forme
de manifestare ale propriei personalitãþi, fie
acestea manifeste sau latente, în scopul
înþelegerii efectelor posibilelor relaþii
dinamice dintre ele, controlului posibilelor
consecinþe negative ale incongruenþelor
dintre diferitele componente, valorificãrii
efectelor energetice rezultate din tensiunile
interne, realizãrii unui nivel superior de
echilibru ºi consistenþã a personalitãþii,
îmbunãtãþirii calitãþii opþiunilor legate de
propriul prezent ºi viitor.

(Continuare în numãrul viitor)

Omagiul românilor de dincolo
de Tisa adus poetului nemuritor

Eminescu

Simbol al unitãþii eterne, mitice, a tot
ceea ce înseamnã neamul românesc,
hãrãzit de divinitate sã supravieþuiascã cu
demnitate tuturor vremurilor potrivnice,
tuturor vicisitudinilor istoriei, Eminescu a
fost , iatã, omagiat ºi de românii de dincolo
de Tisa. Astfel, manifestãrile organizate de
românii din Ungaria, dedicate omagierii
poetului nepereche, în ziua de 15
ianuarie 2004, au reaprins dorul mistuitor
de Eminescu, conferind spiritualitãþii
româneºti o altã dimensiune.
În eforturile de a contribui la
menþinerea neîntinatã a limbii române, a
credinþelor ºi aspiraþiilor românilor de aici,
au fost tipãrite zeci de publicaþii, între care
se înscrie ºi FOAIA ROMÂNEASCÃ care
a consemnat în numãrul sãu din 23 ianuarie
2004 ceremoniile consacrate sãrbãtoririi
acestui eveniment încãrcat de adâncã trãire
sufleteascã.
În faþa bustului marelui poet naþional
din curtea Institutului Cultural al României
s-au adunat românii budapestani pentru a
depune flori, pentru a vãrsa o lacrimã,
pentru a mãrturisi încã o datã cã fãrã
Eminescu limba noastrã ar fi fost mai
sãracã, sufletele noastre ar fi fost mai triste
ºi mai singure în singurãtatea acestora.
Coroane de flori au fost depuse din partea
Ambasadei României la Budapesta,
Institutului Cultural al României, Oficiului
pentru Minoritãþi Naþionale ºi Etnice din
Ungaria, Autoguvernãrii Româneºti din
sectorul IX al Budapestei ºi Asociaþiei pe
Þarã a Românilor din Ungaria.
Deschizând ceremonia de cinstire a
marelui nostru poet naþional, directorul
Institutului Cultural al României, domnul
Mircea Opriþã, a subliniat, între altele, cã
Eminescu este unul dintre cei mai mari
lirici ai literaturii universale, comparat cu
Byron din literatura englezã, cu Victor
Hugo din literatura francezã, cu Leopardi,
cu Lermontov, cu Petöfi, care, fireºte, aici
la Budapesta, este o personalitate imensã
a literaturii maghiare ( ). Eminescu a fost
ºi este o sintezã a spiritualitãþii româneºti
a epocii în care a trãit, el este, pe de altã
parte, ºi un întemeietor de limbã românã
modernã, este un întemeietor de culturã
româneascã autenticã ºi durabilã.
În aceeaºi ambianþã specificã unei
aniversãri unice în felul sãu, în sala
Institutului Cultural al României, sub
emoþionantul generic Eminescu printre
noi, a rostit cuvinte la fel de emoþionante
dr. Constantin Mãlinaº, ºi a cântat
româneºte pe versuri eminesciene Andreea
Lory de la Opera din Budapesta. A fost
urmãrit cu acelaºi viu ºi interes nestins
filmul documentar Melancolie, care a
prezentat satul Ipoteºti. Compozitorul
Valentin Timaru a înfãþiºat, cu înregistrãri
audio, Noi moduri muzicale pentru
Eminescu, fiind vernisatã ºi expoziþia
Grafica inspiratã din opera lui Eminescu
a studenþilor din Timiºoara ºi Constanþa,
coordonaþi de profesorul Ion Þiþoiu.
Ample manifestãri consacrate acestei
aniversãri au avut loc, sub genericul
emblematic Eminescu, un poet
nemuritor, la Casa de culturã din Apateu,
organizate de Institutul Cultural Kölcsey
Ferenc din Debreþin. Printre invitaþii
români care au participat la aceastã

manifestare s-au aflat P.S. Episcop
Sofronie, pãrintele ieromonah Paisie,
pãrintele arhimandrit Siluan, stareþul
mãnãstirii ortodoxe din Sãcat ºi
preºedintele Autoguvernãrii pe Þarã a
Românilor din Ungaria, Traian Cresta.
În cadrul acestei întâlniri de tainã,
directorul Direcþiei pentru Culturã, Culte
ºi Patrimoniul Cultural Naþional din
Oradea a evocat relaþiile de strânsã
colaborare în domeniul culturii, iar dr.
Juhasz Erika, profesor universitar din
Debreþin, a prezentat rezultatele unei
cercetãri sociologice care vin sã confirme
existenþa unei asemenea cooperãri pe
multiple planuri.
Copleºiþi de emoþie, participanþii la
aceastã ceremonie au ascultat cântece pe
versuri de Eminescu interpretate de corul
Facultãþii de Teologie din Oradea, de elevii
ªcolii generale din Apateu care au cântat
pe nemuritoarele versuri eminesciene Ce
te legeni codrule? ºi Pe lângã plopii fãrã
soþ, tulburãtoarele lor voci însoþind ºi
momentul solemn al depunerilor de
coroane de flori la bustul poetului
nemuritor.
La Giula, omagierea marelui poet a
coincis cu naºterea unui teatru profesionist
românesc în Ungaria, Teatrul VIS, care,
în ziua de 15 ianuarie 2004, a prezentat
spectacolul inaugural, introducând astfel
publicul giulan în inegalabila liricã
eminescianã.
Explicând, într-o convorbire cu
directorul revistei Foaia româneascã,
Eva Iova, cum s-a nãscut acest teatru,
regizorul Florin Ionescu a subliniat:
Teatrul VIS suntem noi, cei pe care i-aþi
vãzut astã searã, ºi mai sunt câþiva care
n-au putut sã vinã azi: o actriþã din Miºcolþ,
o altã actriþã din Pécs Teatrul VIS a
pornit din dorinþa mea, în primul rând, de
a crea un teatru profesionist românesc în
Ungaria. Aºa ceva încã nu exista.
Începuturile au fost foarte grele  a
remarcat acesta, mãrturisind cã fãrã un
mecena  Uniunea Culturalã a Românilor
din Ungaria , de care era atâta nevoie,
eforturile ar fi fost zadarnice. Explicând
semnificaþia denumirii date acestui teatru
 VIS , a menþionat faptul cã acest titlu
se poate citi în ambele limbi, ºi  citind
invers  are sens ºi în limba maghiarã:
sziv, adicã inimã ( )
Publicul þintã al noului teatru este, în
viziunea regizorului Florin Ionescu,
fireºte, în primul rând, publicul românesc
din Ungaria, deci publicul vorbitor sau înþelegãtor de limba românã. Apoi, urmãtoarea
þintã ar fi chiar publicul din România unde
actorii Teatrului VIS doresc cu ardoare sã
meargã în turnee pentru a susþine spectacole
 a precizat întemeietorul Teatrului VIS.
Acesta este visul nostru, ca sã putem sã
mergem sã reprezentãm minoritatea
românilor de aici, din care consider deja cã
fac parte, reprezentând aceastã minoritate
aºa cum trebuie ºi în afara graniþelor.
Un tulburãtor mesaj de suflet transmis
de românii de dincolo de Tisa, cu ocazia
manifestãrilor dedicate omagierii marelui
nostru poet naþional, despre a cãror
existenþã Eminescu a amintit în scrierile
sale istorico-politice.

Adela DEAC

16 februarie 2004
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SADOVEANU
Valeriu RÂPEANU

Vom începe prin a rosti numele lui Nicolae
Iorga pentru cã aºa cum însuºi Mihail
Sadoveanu avea sã recunoascã mai târziu,
atunci când viaþa troienise între ei nãmeþii
depãrtãrii sufleteºti: Încã din 1904 am simþit
pentru acest mare intelectual respect ºi
prietenie. Eram tânãr, fãrã experienþã, fãrã
sprijin. D.Iorga cel dintâi m-a remarcat ºi m-a
fãcut cunoscut marelui public, în cuvinte calde
pentru care nu i-am putut mulþumi destul. ªi
vom începe prin a rosti numele lui Iorga nu
numai pentru cã lui îi aparþine acea
memorabilã sintagmã devenitã un adevãrat
simbol ºi care a fãcut ca anul 1904 sã rãmânã
în conºtiinþa posteritãþii drept anul lui
Sadoveanu. Sub aceste cuvinte se aflã în
volumul O luptã literarã, data 2 ianuar
1905, iar ultimul volum care forma obiectul
recenziei Crâºma lui moº Precu apãruse în
preajma sãrbãtorilor Crãciunului. El încheia
o serie de patru cãrþi ºi deschidea un destin
literar neobiºnuit nu prin numãrul
impresionant al volumelor care s-au adãugat
de atunci, ci prin semnificaþiile pe care aceastã
operã le are în contextul literaturii române.
Mihail Sadoveanu se impune, aºadar, în
conºtiinþa publicului ºi a literaturii române în
anul 1904. Pânã atunci numele sãu putea fi
întâlnit fie în paginile unor ziare, precum
Opinia, fie în al altora, atât de efemere încât
nici numele nu ºi-l mai aminteºte. A încercat
ºi o codirecþie la revista Lumea, dar
regulamentele ºcolare îi interziceau o
asemenea îndeletnicire. De atunci, timp de
patru ani, numele sãu, fãrã sã capete
proeminenþã, fãrã sã suscite pasiuni, fãrã sã
stârneascã replici, circulã prin paginile
revistelor literare, ale ziarelor unde, la un
moment dat, scrierile sale vãd lumina tiparului
în foileton (în Voinþa naþionalã). Este ºi refuzat
de Nicolae Petraºcu, directorul revistei
Literaturã ºi artã românã, care nici în urma
recomandãrii cãlduroase a lui George
Tutoveanu nu insereazã, în paginile publicaþiei
sale, o nuvelã precum Cozma Rãcoare.
Liniºtea cu care primea eºecurile fãcea
parte din soliditatea structurii sale, chiar
dinainte ca Sadoveanu sã devinã Sadoveanu.
ªi când, aºa cum se va vedea, trece dincolo
de urbanitatea tonului în rãspunsul dat lui H.
Sanielevici, a fãcut aceasta deoarece atacul
la care riposta nu mai aparþinea polemicii de
idei, ci unei campanii ieºite din albiile
decenþei. În orice caz, Anii de ucenicie ne dau
sentimentul unei certitudini depline a celui
pentru care aflarea drumului nu presupunea
nici dilema rãscrucii, nici negura îndoielii, nici
angoasa cãutãrii. Am putea spune cã opera
lui s-a împlinit, s-a maturizat, a intrat în
posesia tuturor mijloacelor pe mãsura trecerii
anilor, dar de constituit ea s-a constituit de la
bun început organic, temeinic.
Aºa se explicã placiditatea cu care a
privit întâlnirea cu cei doi corifei ai literaturii
române de atunci, N. Iorga ºi Titu Maiorescu.
Deºi, dupã cum mãrturiseºte, pe cel dintâi îl
observa cu atenþie ºi oarecum intimidat,
nu s-a purtat faþã de el aºa cum se ºtia cã
tânãrului magistru îi plãcea: Nu i-am
adresat nici o frazã mãgulitoare, cum aflasem

cã-i place. Tãceam, ca totdeauna când nu mã
simt în largul meu. Caracterologic,
sentimentul demnitãþii ºi conºtiinþa valorii 
amestecate în chip ciudat ºi cu o sfialã
adolescentinã vizibilã în tentativa de a-l
cunoaºte pe Vlahuþã  se definesc încã de pe
acum în asemenea mãsurã, încât ºi un
orgolios de talia lui Nicolae Iorga se mirã
când nu-l vede miºcat de aprecierea
entuziastã a lui Titu Maiorescu: Într-o
sâmbãtã, (N. Iorga, n.n.) mi-a adus o veste
pe care o numea mare. Titu Maiorescu se
interesa de mine ºi întrebuinþase, într-o
apreciere a povestirilor mele, un calificativ
cu torul excepþional. Nicolae Iorga era sincer
bucurat de asta ºi s-a mirat cã reacþiunea mea
e întrucâtva domoalã.
ªi totuºi omul care, dupã cum
mãrturiseºte, se aratã indiferent faþã de laudã
ºi de refuz, se apropie de Sãmãnãtorul
datoritã unei notiþe favorabile de la rubrica
intitulatã Cronica, pe care N. Iorga o publica
în încheierea fiecãrui numãr al revistei.
Aceastã rubricã, ce-ºi propunea sã fie
caleidoscop al vieþii noastre intelectuale ºi
ºtiinþifice, constituie poate partea cea mai vie
a Sãmãnãtorului de sub direcþia lui N. Iorga,
un adevãrat dialog spontan, pãstrând toate
fulgerele mâniei, toatã incandescenþa
entuziasmului, toate acele propoziþii de
cutremurãtor adevãr ºi toate acele superbe
naivitãþi  e drept  acum aflate încã în
minoritate. Sunt în aceastã Cronicã scântei
de adevãr, printre care ºi rândurile care l-au
impresionat pe Sadoveanu ºi l-au fãcut sã se
apropie de revistã. Fãrã îndoialã, o simplã
notiþã, purtând chiar semnãtura unei
personalitãþi atât de marcante ca N. Iorga,
nu putea determina înrolarea în paginile unei
publicaþii care atunci, spre deosebire de
celelalte ale momentului, dominate de
eclectism, avea un program net afirmat,
distinct marcat ºi consecvent urmãrit, cu o
stricteþe ce a dus la numeroase concesii
estetice. Apropierea de Sãmãnãtorul a fost
determinatã de idealurile promovate de
revistã, care, prin George Coºbuc ºi
Alexandru Vlahuþã, chemau tineretul literar
la o cinstitã lucrare pentru neam ºi la buna
noastrã tradiþie întru care se strãduiserã
Kogãlniceanu, Russo, convorbiriºtii.
E un fapt care þine deci de domeniul
evidenþei; Mihail Sadoveanu apare într-un
moment de rãscruce esteticã, într-o epocã în
care generaþia veche  pe care el o respecta
ºi o preþuia  îºi încheiase opera ºi, chiar dacã
mai continua sporadic sã scrie, îºi definise
profilul ºi contribuþia la istoria literaturii
române. Se mai putea doar repeta. Activitatea
lor liberã, ºi în cazul lui Caragiale, ºi al lui
Delavrancea, ºi al lui Vlahuþã, ºi al lui
Coºbuc, ºi al lui Slavici, se desfãºura la mari
intervale de timp, preponderente fiind la
Coºbuc, Slavici, Vlahuþã nu atât operele
beletristice, cât lucrãrile cu o structurã eticodidacticã sau publicisticã. Proiectele, mai
ambiþioase, cum ar fi acel Titircã, Sotirescu
ºi compania al lui Caragiale, despre care
memorialistica ºi anecdota timpului ne-au
lãsat atâtea amãnunte duios-amuzante, unele

chiar savuroase, nu s-au materializat. O nouã
generaþie îºi fãcea apariþia, dar ea era risipitã
prin revistele amintite ºi prin multe altele
care, chiar dacã nu erau efemere, nu reuºeau
sã mai ofere un ideal care sã polarizeze
conºtiinþele, sã determine opþiuni estetice
fundamentale, aºa cum a fost cazul cu Titu
Maiorescu ºi Dobrogeanu-Gherea.
Apropierea lui Sadoveanu de
sãmãnãtorism se explicã prin consonanþa
ideologicã ºi esteticã dintre idealurile lui ºi
ale revistei. Lumea prozei sale era, în fond,
lumea spre care ºi primii crainici ai
curentului, Vlahuþã ºi Coºbuc, îndemnau pe
scriitori în pateticele lor articole de început,
sã se îndrepte cu precãdere. Universul
tradiþiei româneºti fãcea parte din fiinþa sa,
Sadoveanu fiind cel dintâi prozator român
pentru care tradiþia nu a însemnat o
cunoaºtere pe cale livrescã, ci o realitate pe
care el a perceput-o deopotrivã în
dimensiunea ei istoricã, fabuloasã, miticã,
stranie, ca o sintezã de real ºi iluzie, de
concreteþe ºi legendã. Ceea ce la alþii
reprezenta o opþiune doctrinarã, la ei izvora
dintr-un program sufletesc cãruia i-a fost
consecvent toatã viaþa. Se poate susþine chiar

Sadoveanu a fost ideologul sãmãnãtorismului,
N. Iorga, iar apãrarea împotriva furibundei
serii de articole ale lui H. Sanielevici a luat-o
exponentul poporanismului, Garabet
Ibrãileanu. Mai mult, am putea spune cã din
perspectiva interesului pentru lumea celor
umili, a pãturilor þãrãneºti, Mihail Sadoveanu
a reprezentat un factor de continuitate între
sfârºitul secolului al XIX-lea  Vlahuþã,
Delavrancea  ºi începutul veacului al XX-lea
prin sãmãnãtorism ºi poporanism.
Ceea ce impresioneazã este luciditatea
cu care tânãrul de aproape douãzeci ºi ºase
de ani vedea în focul luptelor ºi polemicilor
nu numai calitãþile, dar ºi limitele curentului
cãruia îi aparþinea. Suntem în faþa celui mai
clar diagnostic pus curentului nu de un
adversar, ci de un scriitor care se bucurase
de încurajarea pateticã a lui Iorga ºi avea sã
fie solidar cu el, nu numai în ceea ce priveºte
publicarea în paginile revistei (pe care nu a
vrut sã o pãrãseascã oricum ºi la prima ofertã
 chiar dacã aceasta venea din partea Vieþii
româneºti), dar ºi în acþiuni de rãsunet
naþional, cum ar fi acea demonstraþie
anticosmopolitã din anul 1906, în Piaþa

1904  Anul lui Sadoveanu

Prima zi a genezei
cã nu puþine din povestirile sale de început
conþineau motive specifice climatului acelei
epoci. Dupã 1901, curentul ºi opera lui s-au
dezvoltat convergent pânã când joncþiunea
s-a produs în circumstanþele amintite.
Acestea nu au fost cauzele, ci numai
împrejurãrile ce au creat cadrul apropierii.
Cauzele erau consonanþa deplinã  la
sfârºitul anului 1903  dintre principiile
revistei ºi proza lui Sadoveanu.
Se poate afirma, deci, fãrã a comite nici o
exagerare, cã, în fond. curentul Sãmãnãtorului
a avut trei mari personalitãþi care i-au statuat
prezenþa la nivelul intelectual artistic, ce i-au
validat existenþa în cultura româneascã: N.
Iorga  doctrinarul, Mihail Sadoveanu 
prozatorul, Octavian Goga  poetul. Confuzia
care se mai face, considerând curentul dupã
nereuºitele lui, dupã literatura tezistã, dupã
eºecuri, constituie încã un mod dogmatic, o
perspectivã unilateralã de a privi dialectica
afirmãrii ºcolilor literare, procese ce
presupun o mare complexitate de nuanþe.
Scriitor care a întruchipat la modul estetic cel
mai înalt unele dintre postulatele
sãmãnãtoriste, Sadoveanu s-a apropiat prin
atitudinea de simpatie faþã de þãrãnime ºi de
poporanism, procesul fiind ireversibil. Astfel
se explicã ºi faptul cã cel care a lansat în
adevãratul înþeles al cuvântului opera lui

Teatrului Naþional, la care a aderat fãrã
rezerve. Citându-se parþial câteva scrisori, sa tras cu ani în urmã concluzia unei stãri de
adversitate între Sadoveanu ºi Iorga. Ceea
ce nu se poate susþine, deoarece, în scrisorile
sale, Mihail Sadoveanu caracterizeazã cu o
mare acuitate temperamentul ºi caracterul lui
N. Iorga, cãruia îi vedea în egalã mãsurã
calitãþile ºi defectele. Deci, dacã vrem sã
restabilim adevãrul istoric, va trebui sã þinem
seama de aceastã solidaritate criticã a lui
Sadoveanu nu numai cu ideologia ºi revista,
dar ºi cu mentorul curentului, iar uºoara
nemulþumire faþã de articolele lui Iorga
despre cãrþile lui þine de orgoliul oricãrui
creator: Totuºi-totuºi acest om cu suflet bun
ºi entuziast are rãtãciri ºi greºeli, pe care de
multe ori trebuie sã le treci cu vederea. Când
însã greºelile acestea tind sã depãrteze de la
el, de la ce face el, cu totul, oameni care îl
preþuiesc într-o parte a activitãþii lui, atunci
e rãu de tot, ºi mai ales pentru el.
Dar eu ºtiu ce sã spun? Trebuie sã-l
primim aºa cum este, cu scãderile lui, sã ne
mulþumim. Cine altul l-ar fi putut înlocui la
Sãmãnãtorul? ªi, orice s-ar zice, a adus
oarecare foloase aceastã revistã, cu toate, cu
toate, cu toate ale ei!
De aceea nici despãrþirea de revistã nu a
fost uºoarã, mai ales pentru faptul cã Mihail

Sadoveanu, deºi detecta cu cea mai mare
acuitate contrastele temperamentale ale lui
Iorga, era convins de perfecta sa bunãcredinþã ºi integritate moralã: acest om aºa
de cinstit, aºa de sãlbatec de cinstit ºi aºa de
naiv ºi susceptibil ºi mai ales de faptul cã:
În activitatea Sãmãnãtorului, nicãieri, dupã
câte ºtiu, Iorga nu s-a afirmat ca reacþionar
(s.n.), deci politiceºte, neîntâlnindu-se aceste
douã reviste, ar putea sã meargã alãturi în
ceea ce priveºte naþionalismul în literaturã
(prin naþionalism, Sadoveanu înþelegea
specific naþional). Încercarea de mediere
dintre Sãmãnãtorul ºi Viaþa româneascã, pe
care Sadoveanu o întreprinde pe lângã
Garabet Ibrãileanu, explicarea sensului pe
care le au anumite acþiuni ale lui Iorga,
cãutarea unor corespondenþe între
Sãmãnãtorul ºi Viaþa Româneascã infirmã
teoriile celor ce au voit sã creeze o totalã stare
de opoziþie între scriitor ºi curentul afirmat
la începutul veacului.
Când N. Iorga cerea literatura cea mare,
puternicã ºi bunã, care ajunge semnul de
înfrãþire, conºtiinþa românã, sufletul unei
societãþi naþionale, aceasta era expresia unei
credinþe statornice, ºi anume solidaritatea
naþionalã pentru ridicarea nivelului de
civilizaþie a þãrii, în primul rând prin
îmbunãtãþirea soartei þãrãnimii, proces vãzut
unilateral, prin ignorarea evoluþiei obiective
a þãrii spre o civilizaþie de tip industrial.
Deci nu se poate proba în nici un fel
contradicþia între opera lui Sadoveanu ºi
gândirea lui Iorga în perioada la care ne
referim ºi nici o influenþã nefastã asupra
scriitorului.
Mai mult decât atât, ceea ce mi se pare
caracteristic pentru identitatea de vederi
dintre Iorga ºi Sadoveanu  identitatea care
depãºea nivelul unei simple uniuni estetice
 e acea analizã extrem de pertinentã pe care
tot într-o scrisoare cãtre Ibrãileanu, din 5 mai
1906, scriitorul o face acþiunii politice din
acel moment a savantului. Sadoveanu sesiza
esenþa luptei lui Iorga pe care el o rezumã
astfel: trebuinþa unui contact ºi a unei
cunoaºteri a românilor de pretutindeni [...],
chestia economicã la noi. Dezrobirea internã,
lupta împotriva politicii aºa cum se face
acum, dreptul de vot al obºtii, deci votul
universal; prioritatea la orice discuþie
parlamentarã a cãutãrii mijloacelor de
ridicare a mulþimii rurale. Nu e vorba de un
nou partid. E vorba de formarea unei opinii
publice conºtiente. Frãþia aceea ar
cuprinde oameni cinstiþi din toate partidele
[...] ºi mi-a pãrut cã luaþi aºa, uºor, ca atâþia
alþii, atâta dragoste ºi atâta râvnã pe care
omul le pune cu tot focul lui pentru lucruri
care la urma urmei ºi d-tale îþi sunt scumpe,
ºi d-lui Stere, ºi d-lui Bujor, ºi tuturor
românilor cumsecade. Aflãm aici nu numai
expresia unui nou act de mediere care nici el
nu este lipsit de semnificaþie, dar, în acelaºi
timp, textul citat dovedeºte încã o datã
consonanþa de vederi pe plan social dintre
Iorga ºi Sadoveanu  repetãm  din aceastã
perioadã.
Nu credem însã cã mai putem subscrie
astãzi integral la identificarea sãmãnãtorismului cu paseismul, aºa cum proceda
Lovinescu. Sãmãnãtorismul în timpul direcþiei
lui Iorga nu a însemnat doar orientarea spre
trecut, ci a adus o pronunþatã preocupare
pentru problemele sociale ale României de
atunci, în special pentru ceea ce era nevralgic:
situaþia economicã ºi moralã a þãrãnimii. Cât
priveºte cãile de remediere, ele erau grevate
de conservatorismul gândirii sale sociale, de
soluþiile sale, totdeauna inoperante. Iorga a
fost nu numai prevestitorul rãscoalei din 1907,
dar a sprijinit-o nemijlocit prin scrisul sãu.
Bineînþeles cã, aici, la Sãmãnãtorul, cultul
tradiþiei întreþinut în primul rând de N. Iorga
era puternic, dar tradiþia nu era o noþiune
abstractã, ci expresia vieþii þãrãneºti, ce vãdea
îndelunga muncã a generaþiilor de þãrani, care
au lucrat pãmântul, au fost oºteni, creatori de
frumos. Sadoveanu a receptat din doctrina
sãmãnãtoristã nu numai dragostea pentru
trecut, ci, în primul rând, pentru þãrãnimea
românã, pentru problematica socialã de la
începutul secolului. De aceea drumul sãu spre
Viaþa româneascã a fost firesc. Mai mult,
Sadoveanu, dupã cum rezultã ºi din textele
citate de noi, a crezut cã, datoritã simpatiei
pentru lumea þãrãneascã manifestatã de
ambele curente, se poate vorbi de idealuri
comune între cele ideologii.
Încununatã ºi inauguratã editorial de cele
patru volume, perioada de început este
interesantã ºi pentru faptul cã Sadoveanu
aparþine acum plenar epocii, deºi o depãºeºte
ºi o contrariazã chiar. Scriitorul mãrturiseºte
cã a fost ademenit de formula naturalistã.
Cred cã influenþa naturalismului trebuie
înþeleasã, aºa cum a fost dealtfel receptatã
de cei mai mulþi scriitori români: ca un
interes marcat pentru lumea de la fund,
pentru cei dezmoºteniþi, pentru mediile
periferice (cum ar fi cârciumile, localurile
în care îºi macinã timpul o clientelã
dezorientatã), ºi nu ca o metodã esteticã,
deoarece în scrierile din perioada amintitã
ca dealtfel din întreaga sa literaturã 

Sadoveanu s-a aflat la antipodul postulatelor
curentului. ªi Ion Ursu ºi Petrea Strãinul
sunt urmãriþi cu compasiune, cu înduioºare
chiar. Scriitorul niciodatã nu încearcã sã-ºi
controleze cât mai mult cu putinþã
sentimentele, personajele în favoarea
observaþiei ºi experienþei, cum cerea Zola
romancierului. Sadoveanu participã ca un
adevãrat romantic la drama eroilor, procesul
destrãmãrii lor este analizat cu o subtilã
percepþie a nuanþelor, dar niciodatã autorul
nu se detaºeazã de drama lor, ci se integreazã
universului lor moral, semnând un act de
adeziune sufleteascã. Pentru cã Sadoveanu
debuteazã într-o atmosferã în care viziunea
naturalistã a unui Delavrancea, Vlahuþã ºi a
ºcolii Contemporanului  confundatã practic
ºi teoretic în secolul al XIX-lea, la noi, cu
realismul  începea sã fie estompatã prin
apariþia a ceea ce George Cãlinescu a numit
micul romantism.
Într-o
atmosferã
îmbibatã
de
sentimentalismul începutului de veac (prezentã
ºi în atitudinea scriitorului nostru faþã de eroii
pe care îi cerceta cu un ochi de observator
duios, cum spune Eugen Lovinescu), autorul
lui Cozma Rãcoare aducea un univers uman
de o vitalitate neobiºnuitã. E drept, chiar
povestirea amintitã pune în prim-plan eroi ce
descind din caracterologia tipicã a basmului
popular, dar aici autorul creeazã o atmosferã.
El nu mai este pur ºi simplu naratorul, ci aºa
cum observa Tudor Vianu, rareori romanele,
nuvele sau schiþele d-lui Sadoveanu se susþin
numai prin interesul povestirii. Deºi materia
propriu-zis epicã nu este deloc neînsemnatã în
opera sa, una din caracteristicile acesteia este
de a îmbina naraþiunea cu evocarea ºi lirismul.
În continuarea aceleiaºi idei, Tudor Vianu
combãtea, folosind drept argument tocmai
proza lui Mihail Sadoveanu, mistica
genurilor, admiþând în faþa unei noi situaþii
estetice formula realismului liric ºi artistic.
Eroii lui aduc, într-o atmosferã rarefiatã
psihologic, în care oboseala ºi renunþarea
timpurie, lâncezeala spiritualã începeau sã
domine, o vitalitate uneori de-a dreptul
fabuloasã. Proza românã de pânã la el
cunoscuse personaje de o mare voinþã, dar
energia lor se canaliza doar în direcþia unui
arivism social. Vitalitatea eroului sadovenian
are ceva elementar, neobiºnuit, ºi izvorãºte
dintr-un mod de a înþelege viaþa nu ca pe o
toropitoare trecere a vremii, ci ca o bucurie
perpetuã, ca un cult dionisiac frenetic care 
ciudat  la un moment dat se mulcomeºte,
sau se cufundã într-o dulce toropealã ºi uitare
de sine.
Revelatoare de asemenea pentru opera de
început a lui Sadoveanu este atmosfera de
mister. Pare ciudatã aceastã dualitate:
existenþa unor firi, cu un tonus vital atât de
ridicat ºi a unor fiinþe a cãror enigmã nu se
va dezlega niciodatã. Cãlãtorul care cade
fulgerat într-o cârciumã de þarã, cei doi
ploieºteni care aruncã o mulþime de bani
în albia unui râu, oameni care se pierd,
oameni care nu se ºtie cine-au fost, ce-au
vrut, ce rost au avut vreodatã. Misterul
sadovenian din aceste volume e un mister al
sufletului, dar ºi o enigmã a omului rãtãcitor.
Dar proza lui Sadoveanu, rezultatã dintr-un
climat ce ºi-a pus amprenta nu numai asupra
orizontului ei etic, ideologic ºi social, nu a
cunoscut doar un obiºnuit proces de
desãvârºire artisticã, ci unul  mai
semnificativ  de esenþializare. Proces care
s-a desfãºurat în acelaºi chip cu cel pe care îl
putem observa în cazul lui Eminescu sau
Brâncuºi: pornind de la formulele de expresie
validate de gustul ºi sensibilitatea epocii, ei
au evoluat cãtre o formã de o elevaþie absolutã,
cãtre acele zone ale expresiei care, aflându-ºi
corespondentul în lumea realã, presupune o
totalã transgresare ºi chiar abolirea ei.
Urcuºul cãtre aceste zone ale formei
absolute, rezultã dintr-o anume structurã
psihologicã ce presupune o putere de
abstragere din contingent, era abia prefigurat
de operele debutului.
Cele patru volume publicate în anul 1904
constituie prima zi a genezei unei opere
nemuritoare. I-a fost dat celui ce-a fãurit-o ca
timp de încã cincizeci de ani sã o împlineascã
tot aºa cum a început-o: cu temeinicie, cu
liniºtea bunului gospodar care-ºi cultivã
ogorul cu încredere, cu siguranþa de sine, care
în fond era siguranþa în bogãþia zestrei ce o
primise din strãfundurile sufletului popular.
Pentru cã Sadoveanu, cel care venea de
departe în anul 1904, aducând pe umerii lui
de tânãr uriaº o nouã lume, nu s-a revendicat
în fond de la nici o ºcoalã livrescã, de la nici
o ideologie. Singurii sãi înaintaºi ºi maeºtri
pe care i-a recunoscut au fost poetul popular,
Creangã ºi Ion Neculce. Ultimii doi purtau:
sufletul veºnic al neamului. ªi la unul, ºi la
altul gãsim caracterele specifice ale poporului
nostru. ªi unul ºi altul au înflorit pe aceste
plaiuri ºi au scos la soare vechile comori.
În fond, acesta este unul din cele mai
frumoase autoportrete sadoveniene ale cãrui
contururi s-au desenat încã din 1904. Scriitorul
ce-ºi ajungea sieºi din anii debutului a avut
marea modestie ºi sfiala de a se recunoaºte ºi
de a aduce mereu cuvânt de laudã înaintaºilor,
anonimilor, umiliþilor ºi ofensaþilor vieþii,
istoriei ºi firii acestui pãmânt.

Cu speranþã, despre UNESCO  acest parlament al intelectualilor
(Continuare din pag. 1)
Dacã da, dacã asta ne reuºeºte, nouã,
profesorilor Pãmântului, atunci, folosind
insidioasele ºi eficientele unelte pe care ni le
pune la dispoziþie Comunicarea, aºa cum este
ea astãzi, putem spera în instalarea, aici, la noi,
în Sistemul Solar, a Societãþii Cunoaºterii.
S-a deliberat enorm asupra felului în care
trebuie sã dezvoltãm Cultura lumii ºi cum
trebuie sã o apãrãm de tendinþe imperialiste ale
limbilor ºi culturilor cu largã rãspândire: o
declaraþie asupra diversitãþii culturale, a
multiculturalismului, susþinutã mai ales de
Franþa, de preºedintele Jacques Chirac, în
persoanã, a fost acceptatã de absolut toate þãrile.
Despre ªtiinþã: mãsuri de dezvoltare a
cercetãrii ºtiinþifice pe toate continentele, de
atragere a tinerilor spre ºtiinþe ºi tehnologii
(numãrul studenþilor la disciplinele
fundamentale este în scãdere, ca ºi acela al
cercetãtorilor tineri), de rãspândire a ªtiinþelor
Spaþiale, de introducere a unor legi ºi principii
de eticã, pe care trebuie sã le respecte toatã
familia lui Homo faber.
Câteva cuvinte despre ceea ce am fãcut
noi, România, la aceastã mare sãrbãtoare

intelectualã. În primul rând, prezenþe active
ale experþilor de la Comisia Naþionalã
UNESCO în toate comisiile, cu un raportor
la ªtiinþe, cu luãri de cuvânt la Comunicare,
ªtiinþã, Culturã, întâlniri ale participanþilor la
Programe Transversale. Apoi, cu un excelent
discurs, susþinut de preºedintele CNR
UNESCO, ministrul Alexandru Athanasiu, a
exprimat într-o limbã francezã impecabilã ºi
conþinând idei interesante. ªi în al treilea rând,
cu o primire a delegaþiei noastre la Directorul
General al UNESCO, dl. Koichiro Matsuura,
care, practic, va duce la declanºarea unor
Programe de Participare spectaculoase pentru
biennium-ul 2004-2005: instaurarea unui
premiu pentru Patrimoniul Tehnic (pe care îl
va acorda România, la fiecare doi ani; sper sã
poarte numele de Premiul Dumbrava
Sibiului, ca un omagiu pentru munca
extraordinarã a muzeologului sibian Corneliu
Bucur); construirea unei reþele de posturi
de radio asociate UNESCO (dupã modelul
reþelei cluburilor UNESCO ºi a ºcolilor
asociate UNESCO), prin care vocea
UNESCO sã se facã auzitã, în cât mai multe
þãri, vorbind în limbile locale despre ºtiinþe ºi

tehnologii, despre cultura pãcii, despre
patrimoniul mondial, averea lui Homo
sapiens; introducerea unor ore de ªtiinþe
Spaþiale, pentru ºcolile asociate UNESCO;
globalizarea Programului de Participare
românesc ªtiinþã ºi spiritualitate, care pune
faþã în faþã, în discuþii pe teme majore, oamenii
de ºtiinþã ºi clerul diverselor religii.
... Aºa a fost, în luna octombrie la Paris.
Dupã o izbucnire dementã, în septembrie
2001, dupã câteva reacþii belicoase, poate prea
grãbite ºi puþin gândite în 2002 ºi 2003,
civilizaþia noastrã pare sã se aºeze din nou pe
roþi. Iar cum la comenzile ei nu trebuie sã fie
 în nici un caz  militarii, pentru cã
politicienii, este clar, nu fac faþã problemelor
lumii de astãzi, fiindcã diplomaþii, dacã nu
dobândesc noi tehnologii sociale, nu mai au
virtuþile din secolul trecut, sã-l facem pe
intelectualul planetei sã-ºi înþeleagã imensele-i
puteri de pãtrundere în creierul lumii ºi, aºa
cum se ºi cuvine, în al XXI-lea veac, sã punã
cel puþin o mânã pe timona corabiei lui
Sapiens. Cam asta s-a înþeles, la Paris, pe
culoarele ºi în saloanele acestui Parlament al
Intelectualilor, care este UNESCO.

Programe de participare 2004-2005
Activitatea UNESCO este planificatã pe intervale de timp
de câte doi ani, numite biennium, care corespund intervalului
dintre douã Conferinþe Generale ale organizaþiei ºi duratei
mandatului unui Preºedinte de Conferinþã generalã. Bienniumul 2004-2005 corespunde obiectivelor din aceastã etapã ale
UNESCO, obiective de importanþã crucialã în dezvoltarea
tuturor instituþiilor asociate ONU, ca ºi, de altfel, în dezvoltarea
întregii lumi.
Comisia Naþionalã a României pentru UNESCO contribuie
pentru viitorul Biennium  2004-2005  cu propuneri de
programe de participare în toate cele patru direcþii strategice de
acþiune ale UNESCO: Educaþie, ªtiinþã, Culturã ºi Comunicare,
precum ºi prin programe vizând douã sau mai multe asemenea
direcþii strategice  aºa-numitele teme transversale sau crosscutting themes. Lista programelor de participare propuse de
CNR UNESCO este urmãtoarea:
 Radio-Tele-ªcoala UNESCO
 Premiul Internaþional Dumbrava Sibiului pentru
patrimoniul tehnic
 Jules Verne al 100 de ani  ªtiinþã ºi Imaginaþie

 Alma Mater Internet Club
 Programul UNICUS  Forumul de dezvoltare durabilã
România 2020
 Pro Teatru
 Civilizaþia muntelui
 Ape care ne apropie (programele Dunãrea Albastrã ºi
Marea Neagrã)
 Sã cunoaºtem ºi sã combatem flagelul contemporaneitãþii:
SIDA/droguri
 Etica ªtiinþei ºi Drepturile Omului
 Regândind Balcanii, regândind Europa, regândind Lumea
 ªtiinþã ºi spiritualitate
 2050: Cum va arãta lumea Mediteranei în care ne-ar place
sã trãim.
Ca în precedentele biennium-uri, ne aºteptãm ºi de aceastã
datã, nu numai la o ratã înaltã de acceptare a programelor
româneºti, dar ºi la o preluare a ideilor propuse de noi în
practica UNESCO, în vederea dezvoltãrii ºi aplicãrii lor pe o
scarã mai largã.
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Emisiunea Agricultura, încotro?
la Televiziunea România de Mâine

Cooperaþia  calea spre redresare ºi randament
a agriculturii româneºti
*)

Proprietatea funciarã nu este un drept absolut de a uza ºi de a abuza de un
bun, ea este o instituþie socialã, o funcþie socialã. Societatea este în drept de a se
interesa ce se face cu cel mai important mijloc de producþie ºi de a impune ca el sã
se valorifice la maximum spre binele tuturor.

Gheorghe IONESCU-ªIªEªTI

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

I. STAREA ACTUALÃ

Agricultura în România a fost, este ºi
va fi o ramurã de bazã, de mare importanþã
a economiei naþionale. În prezent, însã,
aceastã ramurã trece printr-o crizã
structuralã, tehnico-organizatoricã, de
producþie ºi economico-financiarã.
Criza structuralã constã în aceea cã, din
pãcate, reforma care s-a aplicat ºi se aplicã în
continuare în agriculturã a determinat ºi
determinã, pe mai departe, miniaturizarea
exploataþiilor agricole, fãrâmiþarea fãrã
precedent a suprafeþelor agricole. În prezent,
peste 60% din suprafaþa agricolã a þãrii,
respectiv peste 9 milioane hectare aparþine celor
peste 4 milioane de gospodãrii individuale,
revenind în medie pe gospodãrie 2,5 ha ºi
aceasta fãrâmiþatã în 5-7 parcele. În total
numãrul parcelelor este de peste 40 milioane.
Criza structuralã, determinã criza
tehnico-organizatoricã pentru cã în
condiþiile fãrâmiþãrii suprafeþelor agricole
ºi miniaturizãrii majoritãþii exploataþiilor
þãrãneºti, nu se poate asigura dotarea
tehnicã modernã ºi nu este posibilã
organizarea
ºi
managementul
corespunzãtor cerinþelor actuale.
Investiþiile efectuate de-a lungul anilor sunt
nefolosite ºi ruinate, cadrele pregãtite
pentru agriculturã nu sunt utilizate la
valoarea lor, rezultatele cercetãrii
ºtiinþifice nu pot fi aplicate în practicã în
condiþii normale.
Criza structuralã, tehnico-organizatoricã
ºi managementul se refelctã din plin în criza
de producþie, care se manifestã în
scãderea îngrijorãtoare atât a producþiei
vegetale, cât ºi a producþiei animaliere,
ceea ce este cea mai gravã manifestare a
crizei agrare actuale.

România, dintr-o þarã cu excedent la
multe produse agroalimentare, a ajuns în
situaþia imposibilitãþii acoperirii cerinþelor
interne de consum ale populaþiei, fiind
necesare importurile de astfel de produse.
Este grav cã România, care dispune
de un potenþial natural ºi uman dintre cele
mai bune pentru producþia agricolã, putând
asigura hrana pentru cel puþin o populaþie
dublã decât populaþia de astãzi a þãrii
noastre, a ajuns dependentã de importuri
la produse de stricã necesitate cum sunt:
carne, lapte, unt, zahãr, legume de tot felul,
fructe, conserve de carne ºi de peºte ºi mai
nou chiar de grâu ºi fãinã, produse care au
constituit pânã nu de mult resurse
importante pentru export. Nu mai
prezentãm date privind criza în producþia
agricolã, situaþia fiind cunoscutã ºi trãitã
de populaþia þãrii, mai ales prin scãderea,
drasticã a puterii de cumpãrare a
produselor agroalimentare.
Un fenomen grav care s-a manifestat
ºi se manifestã în continuare tot mai mult
este acela al nelucrãrii ºi lucrãrii
necorespunzãtoare a unor mari
suprafeþe de teren, respectiv a 30-40%
din suprafaþa arabilã a þãrii, ceea ce este
o mare pierdere pentru agriculturã ºi pentru
economia noastrã naþionalã.
Pe fondul declinului general al
producþiei agricole a fost blocatã în multe
cazuri pânã aproape la lichidare industria
alimentarã naþionalã, respectiv industria
cãrnii, a zahãrului, a pastelor fãinoase, a
conservelor de legume, fructe, a vinului etc.
Criza în sistemul producþiei agricole se
manifestã din plin în criza economicofinanciarã, neexistând fondurile bãneºti

pentru desfãºurarea activitãþii de producþie
în condiþii normale.
Pe lângã faptul cã nu existã producþie
ºi nu se pot obþine bani, se mai
înregistreazã ºi alte fenomene neprielnice
pentru producãtorii agricoli. De exemplu,
an de an, preþurile produselor agricole
au fost subevaluate, acordându-se preþuri
foarte mici în raport de situaþiile reale din
economie. În aceste condiþii, acoperirea
cheltuielilor de producþie ºi capitalizarea
exploataþiilor agricole este imposibil de
înfãptuit. În acelaºi timp nu acelaºi lucru
se întâmplã în privinþa preþurilor
inputurilor, respectiv a produselor
industriale necesare agriculturii care cresc
fãrã limite. Dupã calculele efectuate, în
2001 faþã de 1990, preþurile produselor
industriale pentru agriculturã (inputurile)
au crescut de 3207,2 ori, iar preþurile
produselor agricole de numai 1239,6 ori.
Creditele bancare sunt dezavantajoase,
dobânzile bancare fiind mari ºi
neadaptate specificului agriculturii.
Sistemele de subvenþii ºi alte mecanisme
economico-financiare nu funcþioneazã
suficient în sensul susþinerii reale a
producãtorilor agricoli, respectiv a producþiei
agricole, mai ales a calitãþii acesteia.
Pornind de la situaþia actualã din
agriculturã, marea cerinþã care se pune este
aceea a fundamentãrii ºi stabilirii
obiectivelor strategice pentru ieºirea din
crizã, pentru redresarea ºi dezvoltarea
agriculturii româneºti, corespunzãtor
potenþialului existent ºi nevoilor economiei
naþionale ºi ale populaþiei. Acest lucru este
necesar ºi pentru îndeplinirea condiþiilor
de aderare la Uniunea Europeanã, cu
avantaje reciproce.

II. PRINCIPALELE OBIECTIVE STRATEGICE
DE REDRESARE ªI DEZVOLTARE
A AGRICULTURII ÞÃRII NOASTRE

Obiectivele de bazã pentru
redresarea ºi dezvoltarea durabilã a
agriculturii þãrii noastre, care trebuie sã
reprezinte conþinutul de fond al strategiei
acestei ramuri de bazã a economiei noastre
naþionale, considerãm cã sunt urmãtoarele:

1. Evaluarea realã a resurselor
materiale ºi umane din agriculturã.

Este necesar a se comensura, evalua ºi
monitoriza la potenþialul lor resursele din
agriculturã, în vederea punerii în valoare
a acestora corespunzãtor cerinþelor actuale
ºi de perspectivã ale economiei.
Dupã cum se cunoaºte, þara noastrã
dispune de o suprafaþã agricolã de 14,8
milioane hectare, din care suprafaþa arabilã
este de peste 9,3 milioane hectare,

patrimoniul de vii ºi pepiniere viticole de
aproape 300 mii hectare, patrimoniul livezi
ºi pepiniere pomicole de 270 mii hectare,
pãºunile ºi fâneþele de 4.890 mii hectare.
Pe baza unor ample studii de
specialitate privind bonitarea terenurilor
agricole ºi arabile, suprafaþa agricolã ºi
respectiv suprafaþa arabilã a þãrii noastre
pe 5 zone de favorabilitate se distribuie
astfel:
Tabelul nr. 1

Suprafaþa agricolã ºi arabilã a României pe 5 zone de favorabilitate

de specialiºti, din care aproape jumãtate
cu studii superioare.

2. Organizarea ºi managementul exploataþiilor agricole,
corespunzãtor cerinþelor moderne privind tehnica, tehnologiile,
productivitatea ºi eficienþa.

Aceasta este una dintre cerinþele mari ale
redresãrii agriculturii noastre, a creºterii
producþiei ºi eficienþei acesteia pe baza
aplicãrii tehnicii, tehnologiilor ºi
managementului modern, ceea ce nu se poate
realiza în condiþiile fãrâmiþãrii fãrã precedent
a suprafeþelor ºi a miniaturizãrii exploataþiilor
agricole. Trebuie stimulat ºi dezvoltat
sistemul asociativ, sistemul societãþilor
agricole, sistemul de arendare, în general,
sistemul de cooperare în agriculturã.
Pentru a obþine producþii cantitative ºi
calitative corespunzãtoare cerinþelor
actuale ºi viitoare este necesar sã se
organizeze ºi sã funcþioneze exploataþii
moderne, de mãrimi corespunzãtoare
aplicãrii produselor tehnice, tehnologice,
organizatorice ºi manageriale moderne ºi
eficiente (mecanizare, fertilizare, irigaþii,
biotehnologii durabile etc.).
Þinând seama de experienþa þãrilor cu
agriculturã avansatã, precum ºi de
experienþa ºi condiþiile specifice din
agricultura þãrii noastre se impune
demararea procesului de realizare a unor
exploataþii moderne, eficiente. Astfel, în
cazul exploataþiilor agricole cu profil de
cultura plantelor, având în vedere condiþiile
zonale, sistemul culturilor agricole etc.,
dimensiunile exploataþiilor agricole ar
trebui sã se încadreze între 500-1000-1500
ºi chiar 2000 hectare. În cazul exploataþiilor
profilate pentru culturile hortiviticole,
dimensiunea exploataþiilor s-ar putea
încadra între 25-50 de hectare. Pentru
sectorul zootehnic, în sistem gospodãresc
se poate recomanda 5-10 capete la vaci, 1520 capete la bovine pentru carne, 20-30
capete la porcine, iar pentru creºterea
animalelor în sistem intensiv, efectivele ar
putea sã fie de 100-150 la vaci, 350-500 la
bovine pentru carne, 1500-2000 la porci etc.
În procesul formãrii ºi funcþionãrii
agricole moderne, eficiente un rol

important îl au asocierea ºi cooperarea
producãtorilor agricoli.
Cooperarea este calea principalã,
fundamentalã de organizare a exploataþiilor
agricole moderne, performante.
Prin organizarea cooperativelor
agricole pe baza proprietãþii PRIVATCOOPERATISTE se pune de acord
proprietatea fiecãrui agricultor cu
organizarea modernã, durabilã ºi eficientã
a producþiei agricole.
Cooperaþia în producþia agricolã ºi
bineînþeles în aprovizionarea proceselor de
producþie agricolã, precum ºi valorificarea
producþiei agricole reprezintã un sistem
organizat, corespunzãtor cerinþelor
moderne, în care se îmbinã sistemul
managerial cu sistemul proprietãþii.
Pãmântul se comaseazã ºi se organizeazã
producþia pe sole de mãrimi
corespunzãtoare cerinþelor aplicãrii
tehnicilor ºi tehnologiilor moderne. Se
respectã proprietatea asupra pãmântului,
corespunzãtor actelor de proprietate.
Pãmântul trebuie evaluat de cãtre serviciile
de specialitate ºi în baza suprafeþei ºi a
calitãþii exprimatã în note de bonitare
urmeazã a se acorda proprietarului renta
dupã pãmântul adus în cooperativã.
Bineînþeles cã membrii cooperaþiei, ai
cooperativelor agricole pot încasa venituri
ºi dupã munca depusã în cooperativã, în
baza normelor de muncã stabilite.
Managementul producþiei agricole în
cadrul sistemului cooperatist se realizeazã
de cãtre specialiºti atestaþi de cãtre
organele în drept.
Nu trebuie sã ne ferim de cooperaþia
agricolã, pentru cã prin ea se poate
organiza ºi desfãºura mai bine ºi mai uºor
munca agricolã ºi, în final, cu mai bune
rezultate, atât pentru membrii cooperatori,
cât ºi pentru agriculturã ºi economia
naþionalã în ansamblu.
Cum mai subliniam, cooperaþia are
tradiþie în þara noastrã ºi în alte þãri.
Istoria trebuie studiatã ºi sã reþinem
toate învãþãmintele.
ªi experienþa organizãrii ºi funcþionãrii
cooperativelor agricole de producþie
trebuie studiatã ºi analizatã cu rãbdare, fãrã
patimã. Aceasta, întrucât au fost ºi lucruri
bune, unitãþi bune ºi foarte bune, nu numai

rele. Nu este corect a nega ºi blama
întreaga experienþã din perioada
respectivã. În mod normal, dupã 1989,
sistemul cooperativelor agricole de
producþie nu trebuia lichidat de-a valma,
ci trebuia efectuatã o analizã de
specialitate, responsabilã pentru a vedea
ce era bun ºi ce trebuia înlãturat ºi
îmbunãtãþit.
Desigur, trebuia sã se recunoascã
drepturile de proprietate ale cooperatorilor,
acordându-li-se titlurile de proprietate ºi
renta în funcþie de evaluarea pãmântului,
a proprietãþii asupra patrimoniului
respectiv, în general. Toate acestea în
condiþiile menþinerii ºi dezvoltãrii
sistemului cooperaþiei în producþia
agricolã, aprovizionare, valorificare etc.
Când vorbim de organizare ºi
management în condiþii corespunzãtoare
cerinþelor unei agriculturi moderne,
competitive, avem în principal în vedere
nevoia de mai multã grijã ºi rãspundere
pentru utilizarea cât mai deplinã ºi cu
rezultate cât mai bune a potenþialului agricol
al þãrii, cu deosebire a principalului mijloc
de producþie agricolã  pãmântul. În acest
scop, nu se poate avea în vedere numai
proprietatea fãrã a da importanþa cuvenitã
exploatãrii, punerii în valoare a potenþialului
agricol prin sisteme de organizare ºi
management corespunzãtoare.
Aceastã problemã a fost înþeleasã ºi
subliniatã de multã vreme de înaintaºii noºtri.
Aºa de exemplu, recunoscutul cãrturar agrar
Gheorghe Ionescu-ªiºeºti, sublinia:
Proprietatea funciarã nu este un drept
absolut de a uza ºi de a abuza de un bun, ea
este o instituþie socialã, o funcþie socialã.
Societatea este în drept de a se interesa ce se
face cu cel mai important mijloc de producþie
ºi de a impune ca el sã se valorifice la
maximum spre binele tuturor.
În concluzie, prin sistemul cooperatist,
bine organizat ºi manageriat se vor putea
obþine mult mai multe ºi mai bune rezultate
privind producþia ºi eficienþa în agricultura
þãrii noastre. Este necesar sã se acþioneze
cu hotãrâre pentru promovarea lui.
Desigur, în mod normal, în structura
sistemului exploataþiilor agricole este
necesar sã existe ºi sã funcþioneze ºi alte
forme de exploataþii agricole, aºa cum se
prezintã în tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2.

Variantã optimã de structurã a exploataþiilor agricole în România

1. Organizate prin cooperãri, asocieri pe baza proprietãþii privat-cooperatiste.
2. Organizate prin arendare, concesionare, cumpãrare de terenuri agricole.
3. Ferme organizate pe terenurile proprietate ale statului din totdeauna (domenii ale statului, suprafeþe din îndiguiri, desecãri etc.).
4. Ferme specifice pentru activitãþi de cercetare ºtiinþificã agricolã, învãþãmânt agricol, alte servicii publice.

În crearea noii structuri a exploataþiilor
agricole trebuie sã se porneascã de la
analiza temeinicã ºi punerea în valoare a
ceea ce a fost bun în experienþa care a
existat ºi existã în þara noastrã într-un
numãr important de societãþi agricole cu
personalitate juridicã ºi asociaþii familiale,
precum ºi a experienþei din alte þãri în acest
domeniu.
Bineînþeles cã noua structurã ºi
dimensionare optimã a exploataþiilor
agricole trebuie sã corespundã cât mai bine
cerinþelor actuale ºi de perspectivã ale unei
agriculturi moderne, productive, ecologice
eficiente ºi durabile.
O importanþã deosebitã are ºi
managementul exploataþiilor agricole. Un
management adecvat al exploataþiilor agricole
nu este posibil fãrã cadre de specialitate.

De aceea, este necesar sã se punã bazã
pe angrenarea ºi stimularea cadrelor de
agronomi pregãtite ºi în curs de pregãtire
în þara noastrã.

3. Creºterea cantitativã,
calitativã ºi eficientã a producþiei
agricole prin punerea în valoare
a potenþialului agricol al þãrii, pe
baza unei organizãri ºi management performant. Acesta este
obiectivul  obiectivelor agriculturii þãrii noastre.
Deci, problema fundamentalã a
agriculturii þãrii noastre este aceea a creºterii
producþiei agricole, în structura, cantitatea,
calitatea ºi eficienþa determinate de

potenþialul funciar, investiþional ºi uman de
care dispune ºi poate dispune aceastã ramurã
fundamentalã a economiei româneºti.
În acest scop trebuie stabilitã pe baze
ºtiinþifice ºi practice: structura pe
ramuri, subramuri, culturi, specii de
animale etc., precum ºi nivelele
cantitative ºi calitative ale producþiei
agricole, care trebuie ºi pot fi realizate în
þara noastrã.
În prezent structura pe ramuri,
subramuri, culturi, specii de animale etc.
este necorespunzãtoare având un caracter
extensiv ºi dezorganizat.
Pe baza studiilor ºi analizelor efectuate
în institutele de cercetare ºtiinþificã
agricolã, se recomandã urmãtoarea
structurã optimã a culturilor agricole în þara
noastrã:
Tabelul nr. 3

Structura optimã a principalelor culturi de câmp în þara noastrã

Sursa: Lucrãrile de zonare a producþiei agricole
Constatãm cu satisfacþie cã peste 50%
din suprafaþa agricolã ºi aproape 65% din
suprafaþa arabilã se încadreazã în zona I ºi
zona II de fertilitate. ªi zonele III, IV ºi V
prezintã avantaje mai ales în privinþa
realizãrii unor produse ecologice, mult
cerute în condiþiile actuale.
Potenþialul agriculturii þãrii noastre este
dat ºi de baza tehnico-materialã creatã
ºi existentã, în scopul producþiei agricole.
Avem în vedere parcul de tractare ºi maºini
agricole existent ºi posibil de dezvoltat
(circa 170.000 de tractoare, peste 30.000
de combine autopropulsate, circa 60.000
de semãnãtori etc.).
Trebuie reþinut însã faptul cã parcul de
tractoare ºi maºini agricole este în mare
mãsurã uzat ºi încãrcãtura suprafeþei pe
tractor ºi maºini agricole este relativ mare
(peste 55 hectare teren arabil pe tractor).

Dar, ceea ce este ºi mai grav în prezent este
procesul de trecere de la mecanizare a
lucrãrilor agricole, acestea efectuându-se în
tot mai mare mãsurã cu animale ºi manual.
Aceasta din cauza lipsei de organizare a
producþiei agricole corespunzãtor cerinþelor
unei agriculturi avansate.
În acelaºi context trebuie sã evidenþiem
producþia de îngrãºãminte chimice ºi
insecto-fungicide care s-a realizat ani la
rând în þara noastrã ºi s-ar putea realiza în
continuare. În anii 1985-1989 se produceau
ºi se utilizau în agriculturã circa 1.200 mii
tone de îngrãºãminte chimice. Trebuie spus
însã cã în ultimii 5-6 ani cantitatea de
îngrãºãminte chimice utilizatã în
agriculturã a scãzut la mai puþin de 500
mii tone anual. Drept urmare a acestei
scãderi a producþiei, în ultimii 5-6 ani
s-au aplicat îngrãºãminte chimice în

Vezi ºi Opinia naþionalã nr. 383

*)

cantitate de circa 50 kg/ha arabil, ceea ce
este extrem de puþin. De aceea, una din
nevoile majore ale creºterii producþiei
agricole este aceea a continuãrii dezvoltãrii
industriilor din amontele agriculturii.
Pentru desfãºurarea producþiei
agricole, un rol important îl are potenþialul
uman, care în þara noastrã a fost ºi este
considerabil. În ultimii 20 de ani populaþia
ocupatã în agriculturã în þara noastrã a fost
de circa 3 milioane de persoane, în ultimii
6-7 ani fiind chiar în jur de 3,5 milioane
de persoane, reprezentând peste 35% din
populaþia ocupatã. Este adevãrat cã o mare
parte, circa jumãtate, din populaþia ocupatã
în agriculturã este îmbãtrânitã. Desigur, în
condiþiile organizãrii ºi mecanizãrii la
nivelul cerinþelor moderne chiar ºi
jumãtate din populaþia ocupatã în
agriculturã în prezent ar fi suficientã.
Important este sã evidenþiem ºi
potenþialul de cadre pregãtite pentru
agriculturã, care se ridicã la peste 70.000

(Continuare în pag. 5)
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Prin urmare, structura optimã a
principalelor grupe de culturi ar fi: 5557% cereale, 15-16% plante oleaginoaseproteice, 8-10% rãdãcinoase-tuberculifere ºi legume de câmp, 15-16% culturi
furajere etc.

Pe baza unei structuri integrate a
culturii plantelor ºi prin aplicarea unor
tehnologii moderne se creeazã posibilitãþi
de a se obþine producþii ridicate, necesare
pe piaþa internã ºi pentru export.
Proiectele fundamentate pe baza
potenþialului ºi resurselor care pot fi puse
în valoare în agriculturã relevã
posibilitatea atingerii în urmãtorii 5 ani a

unei producþii de circa 20 milioane tone
de cereale, 1,5 milioane tone de floarea
soarelui, 3,0 milioane tone legume, 2,0
milioane tone fructe etc., iar în urmãtorii
10 ani, circa 25 milioane tone cereale,
1,7-2,0 milioane tone de floarea soarelui,
3,7-4,0 milioane tone legume, 3,5-3,7
milioane tone fructe etc., aºa cum se
prezintã în tabelul nr. 4.
Tabelul nr. 4

Producþia principalelor produse agricole vegetale în prezent ºi în perspectivã
- mii tone -

Dezvoltarea producþiei vegetale, în afarã
de asigurarea produselor proaspete ºi
materiilor prime pentru industria alimentarã,
creeazã resursele furajere pentru creºterea
animalelor. Desigur, aceste resurse sunt
completate cu producþia pajiºtilor ºi fâneþelor
naturale, care reprezintã, de asemenea, un
potenþial valoros în þara noastrã, mai ales în
zonele de dealuri ºi munþi.

Se apreciazã, pe baza potenþialului
existent cã, în urmãtorii 5 ani, efectivele de
animale ar putea fi de 6-7 milioane bovine,
9-10 milioane porcine, 16-17 milioane
ovine ºi caprine, 100-120 milioane pãsãri
etc., iar în urmãtorii 10 ani, 7-8 milioane
bovine, 11-12 milioane porcine, 14-15
milioane ovine ºi caprine, 130-150 milioane
pãsãri etc.

Pe baza acestor efective, producþia
animalierã se poate proiecta a fi
perspectivã de 500-700 mii tone carne
de bovinã, 1000-1700 mii tone carne
de porc, 500-600 mii tone carne de
pasãre, 75000-100000 mii hectolitri de
lapte etc., aºa cum se prezintã în
tabelul nr. 5.
Tabelul nr. 5

Producþia principalelor produse agricole animaliere în prezent ºi în perspectivã

Realizarea producþiilor agricole
vegetale ºi animale, conform proiectelor
întocmite pe baza potenþialului existent ºi

a condiþiilor posibile de realizare vor crea
condiþii pentru sporirea consumului
alimentar al populaþiei þãrii noastre, la

nivele normale, comparative cu
consumurile din þãrile dezvoltate, aºa cum
rezultã din tabelul nr. 6.
Tabelul nr. 6

Consumul alimentar în România comparativ cu Franþa ºi Germania,
în prezent ºi în perspectivã

- kg./an/persoanã -

considerãm neapãrat sã-l subliniem
constã în aceea cã ecologia modernã nu
înseamnã cã se realizeazã fãrã tehnicã,
tehnologii ºi biotehnologii avansate.
Dimpotrivã, pentru obþinerea produselor
agricole ecologice, tehnica ºi tehnologiile
trebuie sã fie mai perfecþionate, mai
elaborate ºi mai adaptate cerinþelor noi
privind procesele de producþie ºi
respectiv
obþinerea
produselor
agroalimentare sãnãtoase.
Cerinþa este aceea ca tehnica ºi
tehnologiile agricole moderne sã realizeze
o combinaþie, o simbiozã cât mai perfectã
cu complexitatea ºi diversitatea factorilor
naturali, biologici, ecologici ºi de mediu.
Deci, problema cea mai mare este acea
a combinãrii ºi integrãrii raþionale,
benefice a tuturor factorilor reali:
naturali, tehnici, tehnologici, biologici,
ecologici, manageriali, economici ºi sociali
pentru obþinerea unor produse agricole ºi
agroalimentare curate, ecologice,
sãnãtoase ºi îndestulãtoare pentru
populaþie ºi economia naþionalã.
În acest context trebuie subliniat ºi
faptul cã agricultura ecologicã modernã se
poate realiza în ferme specializate, bine
dotate ºi manageriate.
Din analizele efectuate în mod concret
la grâu ºi la porumb, tehnologiile în sistem
ecologic, faþã de cele convenþionale se
caracterizeazã în principal prin:
- reducerea, în general, a volumului
lucrãrilor solului;
- aplicarea cu discernãmânt a
îngrãºãmintelor chimice, erbicidelor ºi
pesticidelor în funcþie de cerinþele
culturilor agricole, de sol, climã etc.;
- creºterea ponderii lucrãrilor privind
aplicarea îngrãºãmintelor organice;
- combaterea bolilor ºi dãunãtorilor
prin sisteme biologice;
- acordarea unei mari importanþe
rotaþiei culturilor, aplicãrii asolamentelor
raþionale, care rezolvã multe cerinþe ale
proceselor biotehnologice în cultura
plantelor.
Tehnologiile agricole pentru realizarea
produselor agricole ºi agroalimentare
ecologice sunt de mare complexitate,
profesionalism ºi specialitate. În acest scop
sunt necesare mãsuri complexe pentru
pregãtirea concretã a cadrelor ºi a
întregului sistem de producere ºi obþinere
a mijloacelor necesare sistemului de
producþie agricolã ecologicã. Este necesar
sã se facã eforturi pentru punerea în
valoare a potenþialului agriculturii
româneºti, pentru realizarea produselor
agroalimentare ecologice, sãnãtoase ºi,
bineînþeles, pentru o agriculturã durabilã.

5. Dezvoltarea industriei de
prelucrare ºi valorificare a
produselor agricole.
O importanþã deosebitã are ºi va avea
obþinerea produselor agricole de cea mai
bunã calitate, îndeosebi a produselor
ecologice, sãnãtoase, în care scop este
necesarã aplicarea unui sistem anume de
stimulare a producãtorilor agricoli pentru
obþinerea ºi livrarea unor astfel de produse.

4. Cerinþele dezvoltãrii unei
agriculturi durabile, ecologice

Sistemul de producþie agricolã durabilã,
ecologicã este ºi trebuie sã fie un sistem
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complex, diversificat, asigurând condiþii
pentru continuarea, menþinerea ºi chiar
crearea de noi condiþii pentru îmbunãtãþirea
fertilitãþii naturale a solurilor ºi a mediului
în general, în vederea obþinerii de produse
agricole sãnãtoase ºi eficiente.
Procesul îmbunãtãþirii structurilor
culturilor agricole în scopul durabilitãþii ºi
performanþelor calitative ale produselor
agricole impune, în continuare, modificãri
ºi echilibrãri corespunzãtoare cerinþelor
actuale ºi de perspectivã.

Concepþia generalã despre agriculturã
este în prezent pe cale de a suferi
transformãri, prin trecerea de la tendinþa de
intensivizare la preocuparea pentru
dimensionarea intervenþiei tehnologice, la
niveluri care sã permitã restabilirea unui
echilibru tehnologic apropiat de cel natural.
Trebuie desigur subliniat cã
tehnologiile ºi managementul pentru
activitãþile ºi respectiv produsele
agricole ecologice sunt specifice,
diferenþiate ºi adecvate. Un lucru care

Agricultura trebuie dezvoltatã în
complexul ramurilor economiei
naþionale, atât în amonte, cât ºi în aval,
pentru a se crea valori de întrebuinþare,
îndeosebi produse agroalimentare necesare
asigurãrii securitãþii alimentare a
populaþiei.
Se pot crea mari valori naþionale, de
bunã calitate în industria noastrã
alimentarã. Pãcat cã s-a restrâns activitatea
ºi în acest domeniu.
Trebuie reluatã din plin activitatea în
producþia agroalimentarã la nivelul
cerinþelor ºi posibilitãþilor economiei

noastre. Este necesar un program special
de redresare a industriei agroalimentare.

6. Dezvoltarea ºi modernizarea
industriilor constructoare de
maºini ºi tractoare agricole, de
îngrãºãminte chimice ºi a altor
industrii
din
amontele
agriculturii.

Redresarea agriculturii pe baza
dotãrii, organizãrii ºi managementului nu
este posibilã fãrã dezvoltarea ºi
modernizarea industriei pentru
agriculturã. Se tot spune cã în þara noastrã
agricultura este ramura fundamentalã a
economiei, dar acest lucru nu este posibil
fãrã sprijinul activitãþii industriei
specifice. Nu este posibilã o agriculturã
modernã fãrã o industrie modernã, lucru
care s-a cam pierdut din vedere în
procesul reformei agrare actuale. Este de
nedorit ºi neacceptat ca în condiþiile în
care în þara noastrã e existat o industrie
destul de puternicã pentru inputurile
agriculturii ºi când este posibil sã
redresãm ºi modernizãm aceste industrii
sã concepem dezvoltarea agriculturii ca
ramurã fundamentalã pe baza
importurilor de inputuri industriale.
Trebuie acordatã multã atenþie ºi
responsabilitate pentru dezvoltarea ºi
modernizarea industriilor pentru
agriculturã. În acest sens considerãm cã
rezolvarea acestei probleme foarte
importante nu se poate realiza numai prin
privatizarea fabricilor respective, ci ºi
prin sporirea intervenþiei ºi
responsabilitãþii statului.

7. Formarea ºi gestionarea
pieþei produselor agricole în
vederea creãrii condiþiilor
dezvoltãrii pe baze trainice a
agriculturii, în contextul
economiei naþionale ºi mondiale.

Gestionarea pieþei produselor
agricole reprezintã o activitate complexã
care presupune un sistem bine gândit
ºi fundamentat de intervenþie în procesul
formãrii ºi funcþionãrii mecanismelor ºi
pârghiilor specifice pieþei produselor
agricole. Gestionarea pieþei înseamnã în
primul rând negocierea preþurilor în
condiþii de fundamentare complexã a
acestora. Preþurile produselor agricole
trebuie sã fie remuneratorii, stimulatorii
ºi cât mai sigure, creându-se echitatea
necesarã
pentru
stimularea
producãtorilor ºi pentru crearea
resurselor bãneºti necesare reluãrii
ciclului de producþie.
De aceea, gestionarea pieþei produselor
agricole este o activitate responsabilã care
nu poate fi lãsatã la voia întâmplãrii ºi care
trebuie îndeplinitã de organisme de
specialitate. Trebuie organizat un sistem
instituþional adecvat pentru gestionarea
pieþei produselor agricole. Un cadru
propice în acest sens s-a creat prin Legea
nr. 73/2002 privind organizarea ºi
funcþionarea pieþelor produselor agricole
ºi alimentare în România. Este inadecvat
faptul cã existã reþineri ºi chiar pãreri
contrarii privind necesitatea intervenþiei
specifice în procesul pieþei produselor
agricole. În condiþiile moderne actuale ºi
de perspectivã, piaþa produselor agricole,
ca ºi oricare piaþã, nu poate fi haoticã, fiind
necesar ºi modern sã intervinã
cunoaºterea ºi acþiunea umanã.

Este, de asemenea, necesarã
asigurarea unor corelaþii normale între
preþurile produselor agricole ºi preþurile
produselor industriale din amonte pentru
agriculturã, precum ºi între preþurile
produselor agricole ca materie primã ºi
preþurile produselor agroalimentare din
avalul agriculturii. În prezent aceste
corelaþii sunt vãdit în defavoarea
produselor agricole. Astfel de condiþii nu
rãspund cerinþelor dezvoltãrii ºi
eficientizãrii producþiei agricole.

8. Funcþionarea în condiþii
normale, la parametrii necesari
a
sistemului
pârghiilor
economico-financiare. Este
vorba de credite, dobânzi, taxe,
impozite, subvenþii etc.

Sistemul pârghiilor economicofinanciare din agriculturã trebuie sã fie
adaptat condiþiilor specifice din aceastã
ramurã.
De acest specific, bine cunoscut de
altfel, trebuie sã se þinã seama la
acordarea creditelor, la stabilirea
dobânzilor, la acordarea subvenþiilor
etc. Din pãcate, în prezent agricultura
este tratatã, din acest punct de vedere,
ca oricare afacere, ceea ce conduce la
o decapitalizare, la îndatoriri ºi
falimentãri a le multor exploataþii
agricole.

9. Studierea ºi monitorizarea
situaþiei ºi evoluþiei pieþei
mondiale a produselor agricole.

Agricultura României prin nivelul ºi
performanþa produselor agricole trebuie
sã-ºi cucereascã locul cuvenit în piaþa
mondialã a produselor agricole. Aºa a
fost ºi aºa trebuie sã fie, dat fiind
potenþialul agriculturii noastre, indiferent
de unele interese mai aparte care se vãdesc
uneori. Societatea umanã globalizatã are
numai de câºtigat când pune în valoare ºi
utilizeazã cât mai deplin resursele existente
pe mapamond. Situaþia actualã este cu totul
anormalã, ajungându-se la situaþia ca o þarã
ca a noastrã cu resurse bune pentru
producþia agricolã sã nu punã în valoare
aceste resurse ºi sã fie pusã în situaþia de a
importa mari cantitãþi de produse
agroalimentare, iar exportul sã scadã sub
orice limitã.

10. Dezvoltarea economicã ºi
socialã integratã a satului românesc

Specificul din þara noastrã  cã o parte
însemnatã a populaþiei locuieºte ºi
activeazã în mediul rural  nu presupune
ca la sate oamenii sã trãiascã în condiþii
relativ precare, dimpotrivã cere dezvoltare
complexã a comunitãþii sãteºti pentru a
asigura locuitorilor de aici condiþii de
muncã ºi de trai cât mai bune, chiar mai
bune din punct de vedere al mediului
natural.
În acest scop este necesarã elaborarea
unui program special privind dezvoltarea
ºi organizarea spaþiului rural, dupã
specificul acestuia în zona de câmpie, de
podiºuri, dealuri ºi de munte.
O importanþã deosebitã va trebui sã
capete în mediul rural obþinerea unor
produse agroalimentare curate, de
calitate naturalã. De asemenea, vor trebui
dezvoltate activitãþile de învãþãmânt,
social-culturale, turistice etc.

ESTE ÎNVÃÞÃMÂNTUL O PRIORITATE NAÞIONALÃ RESPECTATÃ ?

Toate formaþiunile politice din
România, toate guvernele postdecembriste, toþi miniºtri din structura
educaþiei ºi din afara ei afirmã la unison
cã învãþãmântul reprezintã o
prioritate naþionalã. Iatã, în sfârºit, ºi
un obiectiv cultural în jurul cãruia se
coaguleazã o solidaritate naþionalã
exemplarã. De aceea o asemenea
declaraþie stârneºte de fiecare datã
încrederea ºi chiar entuziasmul
alegãtorilor. Mai cu seamã în faza
lansãrii unui proiect cu aceastã
destinaþie. Pentru cã, în cele din urmã,
respectiva prioritate adesea se
dovedeºte, practic, a nu fi chiar atât de
prioritarã, iar pretinsul ei caracter
naþional decade, în unele cazuri, pânã la
nivelul bunului plac local. Urmãtoarele
secvenþe readuc în actualitate câteva
discrepanþe dintre realitatea optimã ºi
cea curentã din ºcoli. Discrepanþe între
vorbele ºi faptele guvernanþilor. ªi le
propun spre reflecþie generalã. În
speranþa instituirii, cel puþin, a unei stãri
de veghe necesare deopotrivã
combaterii, dar ºi profilaxiei
neajunsurilor care macinã învãþãmântul
românesc.
Prima raþiune a solidarizãrii
eforturilor
Cu fiecare Conferinþã Europeanã a
Miniºtrilor Educaþiei, la care România
participã de peste zece ani, accentul este
pus pe modernizarea substanþialã a
învãþãmântului de pe continentul nostru.
Sfera de cuprindere a programelor
lansate în acest sens fiind bine
cunoscutã, corecta ei receptare nu ridicã
probleme, cel puþin în România, care are
unele ascendenþe sub raportul
modernizãrii ºi al capacitãþii pregãtirii
tinerelor generaþii. Cel puþin sub raport
conceptual ºi doctrinar.
Însã sub raportul strict al
infrastructurii, al tehnicii informaþionale
ºi, în genere, al resurselor materiale
destinate sistemului sãu de învãþãmânt,

România are încã probleme. De pildã,
astãzi existã un singur computer la circa
100 de elevi, dar mulþi ºcolari din mediul
rural încã nu au vãzut un computer. Iar
ºcolile din mediul rural au o mare pondere
în România. ªi dacã numãrul elevilor din
mediul rural, care absolvã liceul ºi ajung
în învãþãmântul superior, scade vertiginos
de la un an la altul (numai circa 1,5 la sutã
dintre studenþii de astãzi ai României
provin din mediul rural), cauza rezidã în
sãrãcia pãrinþilor, dar ºi în insuficienta lor
pregãtire, inclusiv informaþionalã.
Iniþiativa generoasã, patrioticã, precum cea
a Universitãþii Spiru Hare, de a sprijini
tinerii din mediul rural sã urmeze
învãþãmântul superior, demonstreazã cât
de binevenitã, de urgent necesarã ar fi o
eventualã strategie guvernamentalã în
acest sens.
Tot ca o dorinþã de aliniere la standardele
educaþionale europene, România a hotãrât
recent
sã
prelungeascã
durata
învãþãmântului general ºi obligatoriu de la
8 la 10 ani. Este un obiectiv întru totul
necesar ºi binevenit. Dar realizarea lui nu
poate fi optimã prin veºnicul procent al
bugetului anual pentru învãþãmânt de circa
4% din Produsul Intern Brut, de vreme ce
media pe UE a acestui procent este de 78%. În aceste condiþii, cum va arãta anul
ºcolar 2004-2005, când învãþãmântul de 10
ani va trebui sã fie generalizat? Aceastã
întrebare primeºte o semnificaþie dramaticã
astãzi. O recentã analizã ministerialã asupra
stãrii învãþãmântului preuniversitar din
România în anul 2002-2003 aratã cã în 43
de ºcoli, preponderent rurale, elevii încã
nu au vãzut un bec electric. 2805 unitãþi
de învãþãmânt sunt lipsite de orice sursã de
apã. Iar la viaþa elevilor atenteazã, zi de zi,
nu numai cele câteva sute de ºcoli construite
din chirpici, ci ºi 40 la sutã din totalul
clãdirilor ºcolare care sunt construite cu zeci
ºi, uneori, cu o sutã de ani în urmã, fãrã
respectarea normelor de proiectare
antiseismicã. În anul 2002-2003, numãrul
total al elevilor din România s-a redus, iar
aceastã reducere se explicã nu doar printr-un

indice demografic negativ, ci ºi prin tot mai
frecventul abandon ºcolar, ca preludiu al
analfabetismului.
Acesta este cel mai ameninþãtor spectru
pe care trebuie sã-l evite societatea
româneascã. ªi ea poate sã-l evite. Cu
condiþia solidarizãrii eforturilor ºi a
aplicãrii în fapt, nu doar în vorbe, a
concepþiei dupã care învãþãmântul
reprezintã o prioritate naþionalã.
Piramida valorii
Negocierile de aderare la Uniunea
Europeanã oferã României douã mari
posibilitãþi de cunoaºtere ºi, implicit, de
autocunoaºtere. Prima se referã la

de cunoaºtere ºi a tehnologiile de vârf la
care a ajuns omenirea. Tocmai din aceastã
perspectivã, Conferinþa Naþionalã a
Învãþãmântului Superior, desfãºuratã în
toamna trecutã la Bucureºti, a oferit un
veritabil program naþional de relansare a
învãþãmântului ºi a cercetãrii ºtiinþifice
universitare. Viitoarea strategie din aceste
domenii are cu precãdere în obiectiv
trecerea de la reforme reparatorii la
reforma sistematicã, diversificarea
resurselor de finanþare ºi, totodatã.
asigurarea unitãþii sistemului naþional de
învãþãmânt, utilizarea pe scarã largã a
programelor de mobilitãþi ºi, nu în ultimul
rând, strânsa corelare a sistemului
românesc de învãþãmânt cu sistemele

Rãspunsul vine
din ºcoala ruralã
domeniile, îndeosebi economico-sociale ºi
administrative, în care avem rãmâneri în
urmã. A doua, îndeosebi la resursele de
care dispunem spre a putea arde
respectivele etape ale subdezvoltãrii. În
felul acesta, eforturile de aderare la UE
primesc un caracter resurecþionar. Suntem
treziþi la realitate de propria noastrã
condiþie. Luãm astfel cunoºtinþã de
propriile dezavantaje, dar ºi avantaje.
Întâiul nostru dezavantaj, referitor la
rãmânerile în urmã economico-sociale ºi
administrative, îl putem converti într-un
avantaj funcþional. Cum? Apelând la
resursele cunoaºterii, ale inteligenþei, la
disponibilitãþile gândirii creatoare pentru
a arde etapele subdezvoltãrii. Desigur,
România nu se aflã în situaþia de a aspira
la un miracol. Dar situaþia precarã, de
nesfârºitã ºi dureroasã tranzacþie în care
se aflã poate fi depãºitã. Prin valorificarea
integralã a resurselor sale de inteligenþã,

europene de profil. Îndeosebi acest din
urmã obiectiv a fost mult dezbãtut ºi în
sprijinul lui au fost aduse nenumãrate
argumente. Din mai multe direcþii, toate
valabile. Un singur aspect a fost uitat, dar
un aspect esenþial: indicatorul numãrului
de studenþi la mia de locuitori. Care
situeazã România pe unul dintre ultimele
locuri din Europa. Fapt confirmat de o
statisticã UNESCO care aratã cã România,
cu cei 24 de studenþi la mia de locuitori, se
situeazã în urma mediei din UE de 35,2
studenþi la mia de locuitori. ªi, implicit, în
urma Poloniei (47 studenþi), Spaniei (46),
Sloveniei (46), Letoniei (43), Estoniei (42),
Ungariei (30), Bulgariei (30) º.a.m.d.
Numai Malta (22), Turcia (21) ºi Cipru
(16) se situeazã în urma României ca
numãr de studenþi la mia de locuitori.
Situaþia ca atare sã ne punã în gardã. A cere
astãzi diminuarea numãrul de studenþi din
România este o crimã.

În aceste condiþii, preconizata bãtãlie
pentru înalta calitate a învãþãmântului
superior ºi a cercetãrii ºtiinþifice
universitare devine inoperantã. Ca ºi
idealul lichidãrii subdezvoltãrii
economico-sociale ºi administrative prin
utilizarea intensivã a resurselor
cunoaºterii. De ce? Pentru cã aici, ca ºi în
cazul oricãrei piramide a valorii, elevaþia
vârfului este strict condiþionarã de
amplitudinea bazei.
Legile naturii nu pot fi supuse bunului
plac! Aviz tuturor guvernanþilor!
Pact social cu discriminãri zonale ?

Redeschiderea ºcolilor, dupã vacanþa
sãrbãtorilor de Crãciun ºi Anul Nou, în
aparenþã nu a diferit de momentele similare
ale anilor precedenþi. În realitate însã,
tensiunea în rândurile cadrelor didactice
ºi ale pãrinþilor este mult mai amplã. Dacã
nemulþumirile mai vechi cu privire la
salarizarea cadrelor didactice par a se fi
diminuat din perspectiva promisiunilor
generoase venite din partea actualilor
guvernanþi, alte ºi alte lacune apasã dureros
asupra sistemului naþional de învãþãmânt.
Laboratoarele ºcolare ºi, în genere,
materialul didactic din unitãþile
învãþãmântului primar, gimnazial ºi chiar
liceal sunt foarte deficitare. Multe
biblioteci ºcolare au rãmas la nivelul anilor
80 ca dotare. Despre starea sanitarã a
ºcolilor ce sã mai vorbim? ªcoala din
mediul rural este cea mai defavorizatã.
Rareori un tânãr cadru didactic calificat
mai ajunge sã predea într-o ºcoalã ruralã.
Cheltuielile cu asemenea ºcoli sunt dintre
cele mai mici. Dar pânã ºi în acest plan
existã o gravã discriminare zonalã.
Iatã ce demonstreazã, din aceastã
perspectivã, un recent studiu realizat de
Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei: costul
mediu pe þarã pentru ºcolarizarea unui elev
a fost, la nivelul anului 2001, de 6,7
milioane lei. Dar dacã într-o zonã din
partea de sud a þãrii, precum judeþul
Giurgiu, costul mediu se ridica la 5,3
milioane, în judeþele Covasna ºi Harghita

acest indicator financiar era de 8,9
milioane lei, respectiv, de 8,7 milioane
lei. Cum a fost posibil sã se ajungã la
asemenea discriminãri ? Prin procedeul
bunului plac. Un secretar de stat,
provenit din zona amintitelor douã
judeþe ºi dintr-o formaþiune politicã
inclusã în coaliþia de guvernare, a fãcut
ca egalitatea ºanselor de pregãtire sã fie
mai egalã pentru unii decât pentru
alþii.
Nemulþumirile cadrelor didactice ºi
ale pãrinþilor sunt, aºadar, justificate.
Dar ameninþarea, din toamna trecutã, cu
greva generalã a cadrelor didactice nu
mai este de actualitate. În preajma
Crãciunului a fost adoptat contractul
colectiv de muncã unic la nivelul
întregului învãþãmânt. Ceea ce înseamnã
cã pãrþile semnatare, respectiv
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului, plus cele 4 federaþii
sindicale din învãþãmânt, au ajuns la
înþelegere cu privire la protecþia socialã
a salariaþilor. Acest pact social este
binevenit
pentru
stabilitatea
învãþãmântului ºi inclusiv a þãrii. El
reprezintã un fapt benefic pentru cadrele
didactice: fondul de salarii va fi majorat
cu 5 la sutã; salariile cadrelor didactice
vor putea fi mãrite inclusiv pe baza
veniturilor obþinute de ºcoli;
concedierile colective vor beneficia de
plãþi compensatorii; sunt, de asemenea,
prevãzute mai multe zile de concediu
plus sporuri salariale pentru orele
suplimentare. ªi multe alte asemenea.
Curios mi se pare un singur aspect:
acest contract dintre minister ºi sindicate
nu prevede mai nimic despre starea
generalã a ºcolilor, a laboratoarelor ºi
bibliotecilor ºcolare, a condiþiilor
concrete de pregãtire pentru elevi
º.a.m.d. Sã fie oare protecþia socialã a
salariaþilor din învãþãmânt ruptã de
protecþia generalã a ºcolilor? Greu de
crezut.

Mihai IORDÃNESCU

16 februarie 2004
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Fizionomia psiho-spiritualã
a românilor

1. Trãsãturi psiho-spirituale ce definesc
identitatea axiologicã a românilor

Nu credem cã se poate aºtepta cineva sã gãseascã în paginile
comunicãrii noastre, atribuiri cu totul noi privind trãsãturile psihospirituale ºi morale ale omului românesc, ce definesc specificul
receptãrii fiinþei ºi trãirii existenþiale ale românilor. Ele au fost
surprinse inspirat ºi analitic, cu bogate nuanþãri, de mari gânditori
români ai secolului al XX-lea (Dumitru Drãghicescu, Constatin
Rãdulescu-Motru, Nicolae Iorga, Lucian Blaga, Mircea Vulcãnescu,
Mircea Eliade, Liviu Rusu, Athanase Joja, Constantin Noica,
Romulus Vulcãnescu etc.). Cel mult ne luãm îngãduinþa de a le
prezenta într-o altã aºezare ºi dintr-o perspectivã comprehensivfenomenologicã pe care un demers de un atare gen, la acest început
de mileniu, o încearcã având ca ghid o viziune ontologicã în
domeniul teoriei civilizaþiei ºi culturii.
1) Dintr-un prim grup de trãsãturi se desprind:
contemplativitatea, raportarea mai degrabã la timp decât la spaþiu,
la orizontul posibilului ºi nu atât al realului, solidaritatea de nivel
comunitar (al cetãþii), în legãturã strânsã cu un sentiment de
responsabilitate colectivã ºi istoricã; toleranþa ºi fraternitatea în
raport cu vecinii ºi minoritarii (de orice tip: religios, etnic  mai
puþin politic); iertarea (dar nu uitarea), într-ajutorarea, concilierea
ºi deschiderea spre conciliere ºi compromis, motivate pragmatic ºi
raþional (în adjudecarea intereselor individuale ºi colective)  toate
acestea împinse uneori pânã la cedare ºi sacrificiu de sine pentru o
cauzã comunã ºi pentru liniºte sau detensionare a relaþiilor
intergrupale sau intercomunicare (poate ºi datoritã prezenþei unor
asemena trãsãturi, la urma urmelor de caracter, naþiunea românã a
fost deseori perdantã istoric); rezistenþa (istoricã ºi de nivel
comunitar), aºteptarea, cu rãbdare, în materie de realizare ºi
împlinire, adesea fãrã rezultat; altruism ºi îngãduinþã  deseori
manifeste pânã la dãruire de sine, nu însã pânã la anularea oricãrui
individualism ºi egoism (mai ales, la nivel de individ) nedizolvant
axiologic; înfrãþirea cu peisajul, cu natura (Cosmosul) ºi
seninãtatea în faþa morþii, dublatã de un puternic cult al strãmoºilor;
cultivarea simþului istoric, luându-se ca reper important patriotismul
ºi naþionalismul (autentic ºi nu agresiv, extremist ºi dicreþionar sau
xenofob ºi iredentist); o puternicã deschidere metafizicã, de tradiþie
religioasã (foarte rezistentã), dar ºi laicã (afirmatã treptat în cea
de-a doua jumãtate a secolului al XX-lea, ca reflex direct al scientizãrii
conºtiinþei sociale ºi nu ca efect al unor presiuni ideologice ºi politice
cu caracter opresiv)  din care rezultã o rezistenþã mereu reînnoitã
faþã de tendinþele manipulatorii de eliminare a transcendentului
din sistemul românesc de valori (ºi, o datã cu aceasta, a valorilor
filosofice, morale, estetice tradiþionale cu înrãdãcinare ontologicã);
un anume conservatorism ºi purism axiologic, constând, între altele,
din respingerea ºi privirea cu condescendenþã a modelelor ºi
împrumuturilor forþate, favorizate de expansiunea altor culturi în
aria noastrã culturalã, care oricum nu pot sã nu lase urme greu de
evitat ºi înlãturat. De pildã, slavismul mai nou  sub forma
sovietismului în primele patru decenii ale celei de-a doua jumãtãþi
a secolului al XX-lea  sau, în ultimul deceniu, americanismul (ºi
occidentalismul în general) au avut sau au în continuare efecte
impurificatoare asupra stilului de viaþã românesc, aflat el însuºi în
stare de reaºezare ºi reconsiderare valoricã. La fel cum, anterior,
turcismul ºi grecismul (în epoca medie), germanismul sau
franþuzismul (în epoca modernã), deºi nu au întunecat pânã la vidare
spiritualitatea ºi moralitatea româneascã, având ºi consecinþe
pozitive, au afectat totuºi orizontul nostru valoric (într-un grad
dificil de apreciat), mai ales acum când acest orizont se aflã într-o
perioadã de reconstrucþie profundã (fãrã însã a-ºi anula matricea
sa stilisticã specificã).
Cu toate carenþele sale, izvorâte ºi din impactul agresiv din
partea altor culturi (nu neapãrat superioare sau disponibilizate
spre o confruntare liberã), spiritualitatea româneascã este totuºi
de o puternicã originalitate, înscriindu-se printre cele
propulsatoare (indiferent dacã se recunoaºte sau nu) la nivelul
spiritualitãþii globale europene.
2) Se constatã ºi o anume persistenþã a tradiþionalismului în
ordinea formulãrii judecãþilor de valoare  opinia cã încã are
valoare dreptul natural, moralitatea de tip luminist, estetismul de
mai veche tradiþie (inspirat preponderent din cultura minorã, dar
cu reverberaþii ºi în cultura majorã). Se observã, de exemplu încã o
accentuatã persistenþã a folclorului în creaþia cultã de valori, precum
ºi a unor opþiuni valorice de asemenea tradiþionale care înfiereazã
bogãþia ºi suprasolicitã sãrãcia, subapreciazã pragmatismul ºi
individualismul, învãluie într-o aurã romanticã haiducia ºi rezistenþa
la ordinea care frâneazã tendinþele nonconformiste fãrã acoperire
valoricã, generatoare de disoluþie socialã  toate acestea apreciate
a fi de acelaºi rang valoric cu binele, frumosul ºi dreptatea.
3) Tot mai accentuat se manifestã nevoia de trãire demnã,
într-o libertate autenticã (raþional înþeleasã), precum ºi opþiunea
pentru un spirit democratic modern, european. Dar nu de facturã
sã diminueze, ca preþ al integrãrii europene, suveranitatea ºi
independenþa comunitarã ºi de stat (suveranitatea nu se negociazã,
românii nu acceptã decât din obligaþie o suveranitate limitatã),
fie ºi pentru cã aceste valori democratice au fost dobândite cu
mari ºi dureroase jertfe, plãtite scump pânã nu de mult de poporul
român. În acest context valoric, românii acceptã democraþia, dar
necondiþionatã de îngustãri  din motive supracomunitare  ale
drepturilor lor la opþiunea ºi decizia de nivel macrosocial.
În aceeaºi ordine de idei, românii nu sunt satisfãcuþi de o
democraþie fãrã autoritate ºi, în acelaºi timp, de o ordine dirijatã
exacerbat centralist (numai de sus în jos)  autoritarismul este
preferat de ei în condiþiile în care democraþia prea liberalã
provoacã disfuncþii în sistemul de organizare eficientã a vieþii
sociale. De altfel, liberalismul excesiv, în general de tip occidental,
nu se potriveºte prea bine cu tradiþiile vieþii politice româneºti,
deseori marcate în trecut de practici demagogice, manipulare,
politicianism ºi corupþie, nepotism, parvenitism ºi chiar ciocoism.
Perceperea cu oarecare rezerve a principiilor democraþiei ºi
statului de drept de tip european vestic este ºi un reflex al unor
mentalitãþi holiste, penetrante la nivel moral ºi civic, socotite de
români a fi eficiente nu numai la nivel comunitar, ci ºi la nivel
individual. Insul doreºte sã fie apãrat ºi ocrotit organizaþional ºi
nu-ºi schimbã securizarea ºi mijlocirea libertãþii ºi realizãrii lui
de cãtre societate, acum ºi aici, pe o iluzorie autonomie ºi iniþiativã
individualã, adesea dizolvantã valoric ºi alienantã pentru condiþia
lui de fiinþã socialã.
4) Deoarece, la nivel comunitar, ca popor, românul este
idealist, el aºteaptã ºi se mulþumeºte cu mai puþin, lasã impresia
cã nu este prea grãbit sã se afirme, permiþând chiar de voie, de
nevoie, sã fie manipulat pentru interese de scurtã duratã ºi nu
totdeauna proprii (fiind neatent la consecinþele lor în perspectivã).
În cele din urmã, însã, se trezeºte ºi plãteºte aspru pe asupritorii
de orice fel (uneori, este cumplit la mânie). Nu totdeauna direct
ºi frontal  când constatã cã nu izbuteºte , ci cu viclenie ºi adâncã
diplomaþie în jocul politic la nivel internaþional. Acest mod de
reacþie îi provoacã totuºi, adesea, mari ºi de duratã consecinþe
defavorabile, pierzând anumite momente de reaºezare pe fãgaºul
istoric. În cele din urmã, însã, are resursele ºi dibãcia de a se
folosi de împrejurãri, când ele îi sunt la îndemânã, ºi face ca
timpul sã lucreze pentru el, reuºind în intervale scurte de timp sã
înfãptuiascã ceea ce alþii au realizat într-o vreme îndelungatã.

Cu alte cuvinte, retragerile ºi stagnarea sau, eventual, reculurile
istorice sunt inevitabil urmate de avânt ºi de salturi spectaculoase în
direcþia recuceririi timpului pierdut ºi afirmãrii comunitãþii româneºti
la nivelul contemporaneitãþii (perioada avântului românesc la nivel
de civilizaþie ºi culturã în perioada interbelicã este o probã în aceastã
privinþã ºi nu ne îndoim cã acelaºi lucru se va produce ºi în perioada
actualã, dupã parcurgerea etapei de tranziþie la rânduieli raþionale de
tip democratic ºi de drept, de tip european).
Este tot aºa de adevãrat cã poporul român nu se rãzbunã decât
la limitã ºi imediat se retrage în reculegere ºi acþiune calmã,
adesea premeditatã. De altfel, acest popor n-a alergat cu orice
chip dupã o istorie mare (ceea ce l-a ºi defavorizat, dupã cum
semnala Emil Cioran), nu este un popor cuceritor, dar a marcat
puternic istoria europeanã în momentele ei de grea cumpãnã (stau
probã, în acest secol, efectele acþiunilor sale remarcabile ºi
energice care au contribuit imens ºi cu jertfe incomensurabile la
desfãºurarea ostilitãþilor în cele douã rãzboaie mondiale, în direcþia
salvãrii civilizaþiei europene de accentuate reculuri istorice).
5) Românii, ca indivizi ºi ca popor, resping fundamentalismul
(nu numai religios, ci ºi politic, moral sau juridic, eventual ºi
estetic), manifestã echilibru valoric, optând pentru o dreaptã
cumpãnã între: raþionalism ºi misticism, umanism ºi holism (nu
colectivist sau totalitarist dizolvant), religios ºi laic, tradiþionalism
ºi sincronism, nonconformism ºi conformism etc.
În acest sens, ordinea riguroasã nu-i prea caracterizeazã pe
români; ei opteazã pentru o ordine laxã (care, în multe privinþe,
poate fi stimulatoare pentru modul de viaþã, dar nu pentru nivelul
lor de viaþã) ºi, de aceea, eficienþa la nivel global este exprimatã nu
numai prin mãsurare cantitativã, ci ºi prin indici calitativi care þin
de situarea în orizontul lui a fi mai mult decât în cel al lui a avea.
Între alte disponibilizãri psihice ºi intelectuale ale românului
am aminti ºi: inteligenþã peste media europeanã; creativitate ºi
spontaneitate acþionalã în faþa dificultãþilor (nu este marcat de
rutinã ºi dresaj); spirit cutezãtor ºi pãtrunzãtor (nu se lasã înºelat

economicã ºi socialã, care-i împiedicã pe români, la nivel individual
ºi comunitar, sã adopte strategii înnoitoare ale dezvoltãrii  toate
aceste trãsãturi existenþiale, cu reflexul lor axiologic corespunzãtor,
constituindu-se în carenþe cu impact negativ nu numai în procesul
realizãrilor de sine, ci ºi în relaþiile de competitivitate ale comunitãþii
de stat româneºti cu celelalte comunitãþi europene.
Acestor trãsãturi, de impact negativ comunitar, li se adaugã ºi
altele, de referinþã mai ales individualã, încetãþenite la români
dintr-o influenþã levantinã ºi balcanic-orientalã. Dintre care reþinem:
un eroism uneori de paradã ºi fãrã acoperire valoricã (dupã
rãzboi, mulþi viteji se aratã); discrepanþã între vorbã ºi faptã,
complementatã de duplicitate ºi nerespectarea cuvântului dat;
cote ridicate de dezordine oranizaþionalã ºi acþionalã, inclusiv
în ce priveºte conservarea ºi îmbunãtãþirea mediului ambiental;
lipsa de mãsurã a timpului ºi, în limite nepermise, a spaþiului de
trãire; o atitudine lesne încrezãtoare, manifestã pânã la naivitate
ºi, deopotrivã, lipsã de autoapreciere corectã ºi raþionalã a
forþelor în condiþiile angajãrii în realizarea unor obiective majore
(din care cauzã, multe lucruri în care se angajeazã cu entuziasm
rãmân neterminate ºi uneori încremenesc în proiect), la care se
adaugã ºi un anume discernãmânt nematur în alegerea
obiectivelor acþiunii, materializat fie în acþiuni care le depãºesc
puterile, fie în acþiuni minore, fãrã efect important în planul
realizãrii de sine; un anume nonconformism de suprafaþã, de ochii
lumii ºi negativ, manifestat cu ostentaþie, dar fãrã luciditate ºi
discernãmânt în evaluarea orizontului real ( ºi determinat concret)
al libertãþii  la unii se constatã ºi un fel de spirit haiducesc,
nemotivat axiologic ºi desuet, constând în nesocotirea legilor ºi a
unor prescripþii normative care rezultã din concretizarea punctualã
a acestora; practicarea unei viclenii individuale, cu efecte
alienante pentru cine o utilizeazã ºi dãunãtoare pentru cei ce sunt
supuºi obiectului ei, fie în ipostazã de indivizi, fie dacã se vizeazã
structuri instituþionale; un sentiment de acrealã (valoricã) ºi
delãsare acþionalã în faþa unor dificultãþi sau unul de bravadã,
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Originalitatea civilizaþiei ºi culturii româneºti, situatã la intersecþia
celor holist-orientale cu cele umanist-occidentale, a celor nordice
cu cele mediteraneene, a celor baltice ºi central-europene cu cele
balcanice ºi nu mai puþin a celor germanice cu cele slave, pe un
fond tracic, unul romanic de formã orientalã, respectiv aflarea ei
la cumpãna civilizaþiilor rãsãritene cu cele apusene, nu puteau
sã nu genereze un tip uman aparte în spaþiul carpato-danubianopontic, caracterizat printr-o identitate axiologicã specificã, puternic
personalizatã, al cãrui rost în macrocomunitatea europeanã a fost
nu de puþine ori remarcat de istorici, etnologi ºi culturologi,
sociologi ºi psihologi sociali, de gânditori vechi, moderni ºi
contemporani preocupaþi de geneza, conservarea ºi devenirea, de
perspectivele de evoluþie ale spiritualitãþii vechiului ºi mereu noului
nostru continent.
de aparenþe); perseverenþã în înfãptuiri mari ºi nu în cele cu
finalitate inediatã (din care cauzã are ºi multe de pierdut);
statornicie ºi stãruinþã de nivel preponderent comunitar ºi nu
neapãrat individual, dovedind o anume deºteptãciune ( în sens
de acces la structuri teoretice ºi la profunzimi metafizice), dar nu
o prea pronunþatã operaþionalitate (înclinatã, mai ales spre
empirie decât spre formalism logic în aprecierea gradelor de
eficienþã  aptitudinile remarcabile de ordin logico-matematic sunt
practicate mai ales ca joc al minþii); putere de intuiþie ºi imaginaþie
(vãdite capacitãþi inventive, inclusiv în domeniile tehnic ºi
tehnologic), dar, totodatã, manifestã o prea mare distanþã între
spiritul de creativitate ºi cel de aplicabilitate practicã pe mãsura
posibilitãþilor, în acte materiale producãtoare de eficienþã la nivel
existenþial, se mulþumeºte cu efortul de instituire mai ales la nivelul
unor valori spirituale ºi mai puþin de naturã pragmaticã).

2. Dimensiuni valorice cu impact negativ
asupra condiþiei existenþiale a românilor
Multe din trãsãturile caracteristice ale profilului spiritual ºi
moral ale poporului român, izvorâte din tipul de civilizaþie pe
care-l practicã în strânsã legãturã cu modul în care el recepþioneazã
ºi trãieºte existenþial, pot fi circumscrise fie în aria unor valori
pozitive, fie în zona unora negative, cu efecte realizatorii sau
inhibitorii în plan comportamental ºi acþional.
În afara unora dintre consecinþele negative ale trãsãturilor
existenþialitãþii româneºti prezentate pânã acum, desprindem sub
aspect de asemenea negativ, în continuare, ºi urmãtoarele: lipsa de
pragmatism (sau, cel puþin, manifestarea unui pragmatism
nemeticulos, nedus pânã la ultimele consecinþe, cu randament nu
prea ridicat), cu atât mai neproductiv în raport cu cerinþele actuale
de realizare umanã ºi de neînþeles într-o perioadã de triumf rãsunãtor
al pragmatismului în ideologiile ºi strategiile occidentale (care au
provocat mari progrese materiale, economice ºi tehnologice, cu
efecte dintre cele mai spectaculoase în plan politic ºi organizaþional);
lipsa de agresivitate, manifestatã îndeosebi la nivel comunitar (de
fapt, de atitudine activã ºi acþiune energeticã în vederea satisfacerii
intereselor), în contextul agresivitãþii altora faþã de români, de
comunitatea lor etnicã ºi de stat (trãsãturã apreciatã ca negativã de
Emil Cioran, rãspunzãtoare de încetineala ºi marginalizarea
românilor din punctul de vedere al istoriei europene); un anume
conservatorism ºi tradiþionalism în domeniul mentalitãþilor ºi al
viziunilor cu privire la gama nevoilor ºi aspiraþiilor de realizare

fãrã acoperire într-un efort pe mãsurã în participarea la exercitarea
unor acþiuni de interes colectiv; tot din viclenie, rezultatã din
ºiretenie, dar ºi din lãudãroºie, unii fie fac pe prostu, fie se
dau deºtepþi nevoie mare, practicând minciuna pentru a înºela ºi
a trage pe sfoarã; lipsã de mândrie în sensul supuºeniei, practicatã
dintr-un sentiment de inferioritate faþã de cei pe care-i considerã
mai puternici, de regulã strãini ºi fãrã scrupule  trãsãturã cu atât
mai de condamnat la cei investiþi cu atribuþii decizionale în numele
colectivitãþii (este vorba ºi de lipsã de verticalitate sau de neputinþã
a celor care negociazã în genunchi).
Lista acestor trãsãturi psiho-spirituale, de comportament ºi de
caracter, multe din ele cu efect negativ la nivel comunitar, comportã
evident completãri ºi obiecþii, nu mai puþin ºi nuanþãri ori
reconsiderãri. Nu ne mai îngãduim în continuare decât sã semnalãm
trei dintre acestea  precizându-le sursa (motivaþia) manifestãrii
lor în structurile existenþiale de bazã ale civilizaþiei (româneºti),
care au impact deosebit la nivel macrosocial. ªi anume: neluarea
totdeauna pe cont propriu a realizãrii de sine, datoritã persistenþei
unui pãgubos spirit paternalist (moºtenit de la experienþa socialã
specificã regimurilor totalitariste anterioare) sau de aºteptare a
ajutorului de la alþii, fãrã angajare viguroasã proprie; profesarea
unor promisiuni fãrã acoperire (promit marea cu sarea), ºtiinduse precis cã nu sunt premise obiective ºi subiecte de naturã sã
conducã la înfãptuirea respectivelor promisiuni (meteahnã deosebit
de nocivã dacã este paracticatã din partea celor care acced sau þintesc
sã rãmânã în structurile puterii); obicei de a da vina pe alþii pentru
nereuºitele proprii ºi de a se disculpa de neputinþã ºi incompetenþã
acþionalã ºi decizionalã (carenþã, de asemenea, deosebit de
dãunãtoare dacã se manifestã în mecanismele exercitãrii puterii
legislative ºi executive).
Nu putem afirma cã trãsãturile psiho-spirituale sesizate de noi,
fie cele cu efect pozitiv, fie cele cu efect negativ, asupra condiþiei
omului românesc, se întâlnesc integral ºi întocmai la toþi membrii
comunitãþii noastre naþionale. Ele capãtã particularizãri nu numai
de la individ la individ, ci se manifestã diferenþiat ºi la diverse
categorii sociale, în funcþie de contextele culturale specifice
regional, de nivelurile de asimilare valoricã ºi de capacitatea
explicativ-nomologicã asupra mecanismului vieþii sociale, precum
ºi, într-o anume mãsurã, de influenþãrile exercitate de-a lungul
vremii asupra omului românesc, de impactul cu alte culturi ºi
civilizaþii (adesea, opresoare ºi dizolvante pentru condiþia
existenþialã ºi axiologicã româneascã) care i-au favorizat ºi reacþii
de adaptare ºi de supravieþuire ce i-au alterat personalitatea.

3. Particularitãþi psiho-spirituale
ale procesului de deschidere spre viitor

Din sinteza realizatã de români între valorile umaniste ºi cele
holiste, cu efecte pozitive sau negative asupra condiþiei lor
existenþiale, rezultã o afirmatã deschidere spre viitor  unul în
multe privinþe greu perceptibil în raport cu trãirea lor actualã, dar
în care manifestã încredere, o anume speranþã ºi credinþã,
socotindu-l a le fi destinat.
Dorindu-ºi o proiecþie eficientã în viitor, românul nu este însã
alterat de un modernism facil ºi fãrã conþinut umanizator, lui
nu-i sunt pe plac civilizaþiile consumariste, un supraconfort gratuit
ºi inutil condiþiei sale; ceea ce este motiv de controversã îi
provoacã disconfort axiologic; îi cam displace vieþuirea urbanã
(care-i frustreazã prin ambientul ei poluat natural ºi social), iar
dacã s-a încadrat în structurile ei dintr-o motivaþie pragmaticã,
tânjeºte dupã valorile satului ºi civilizaþia ruralã  în care este
mai apropiat de naturã ºi ferit de convenþiile formale ºi privaþiunile
pe care i le solicitã oraºul, în schimbul unui anumit confort ºi al
unei civilizaþii artificiale.
În aceeaºi direcþie, tinde sã-ºi conserve modul de viaþã
tradiþional (chiar dacã tineretul este mai deschis spre modernitate),
iar în opþiunile valorice nu renunþã fãrã o anume nostalgie la
stratul cultural specific de facturã minorã (folclor, datini, trãiri
festive colective cu încãrcãturã miticã, mai veche (pãgânã,
religioasã) sau mai nouã (laicã).
Trecutul este pe cât posibil armonios integrat de români în
prezent, iar viitorul este perceput în continuitate ºi liniºte, fãrã teamã
ºi angoasã. Este totuºi încã învãluit de o anume seninãtate, deºi nori
grei, purtãtori de furtuni viitoare, se anunþã tot mai mult la orizont.
Mai ales în actuala tranziþie (mai îndelungatã decât se aºtepta), a
cãrei finalitate fie nu o percepe îndeajuns, fie nu o mai întrezãreºte
cu speranþã (deoarece a trecut prin cam multe tranziþii ºi schimbãri
care i-au alterat existenþa ºi aºteptãrile de împlinire, promise de unii
ºi alþii în ultima jumãtate de secol). Motiv pentru care se detaºeazã
de toate acestea ºi are încredere în steaua lui, pe care însã o mai
situeazã mai degrabã într-o lume suprapusã lui (cereascã) decât în
lumea de aici (pãmânteascã), prea adesea ostilã ºi strãinã de nevoile
împlinirii lui individuale ºi comunitare spre care a visat ºi, cu toate
piedicile, viseazã în continuare. Nu fãrã îndrituire se afirmã, de aceea,
despre român cã este o fire visãtoare ºi încrezãtoare în destinul sãu,
iar fatalismul sãu nu este defetist.
În acest secol de pozitivitate ºi raþionalism, românul nu se
desprinde de mister ºi este încã dispus spre revelare  acesta ºi
pentru cã a constatat pe proprie experienþã efectele alienante ale
pozitivitãþii excesive, acaparatoare ºi alteratoare valoric. Încã este
marcat de eresuri, crede în pronia cereascã ºi ordinea fireascã,
implacabilã, a universului  îl atrage mai mult absolutul metafizic
decât infinitul cosmic (pe care-l înþelege mai puþin ºi care nu-i
stimuleazã creativitatea). Deoarece, pentru români, iraþionalul nu
a fost subliniat pe de-a întregul de raþional, matricea lor stilisticã
rãspunde unui determinism mai profund, abisal ºi, de aceea, mai
puþin vulnerabil la accident ºi la o logicã a hazardului (nu poþi
scoate pe român dintr-ale lui, indiferent dacã l-ai captat raþional
ºi l-ai încorsetat normativ  românul iese din labirint din vocaþie
ºi nu neapãrat din ºtiinþã). Astfel se explicã ºi faptul cã fatalismul
de tradiþie al românului nu-l scoate dintr-un optimism istoric de
sorginte fenomenologicã ( ºi nu logic-nomologicã).
În tradiþia româneascã, ponderea accentuatã a lui a fi faþã
de a avea în strategia realizãrii umane, spre deosebire de
opþiunea inversã a omului occidental, se bucurã de apreciere  cu
toate cã la nivel macro-social o atare pondere defavorizeazã pe
termen scurt ºi mediu dezvoltarea economicã ºi materialã în
general (ºi aceastã opþiune existenþialã este determinatã de relaþia
dintre contemplativitate ºi pragmatism în favoarea celei dintâi în
structura fizionomiei profilului psihic al românilor). Pe de altã
parte, poporul român a pierdut mult în istorie datoritã firii sale
contemplative ºi a unor rezerve faþã de pragmatismul de facturã
vesticã (care a asigurat omului occidental bogãþie materialã ºi
putere de stãpânire asupra altora mai puþin înclinaþi spre asemenea
valori), dar pe termen lung a avut de câºtigat la nivel de rezistenþã
valoricã ºi afirmare existenþialã.
În aceeaºi perspectivã, poporul român nu este viclean ºi
violent, cuceritor ºi fãrã scrupule în raporturile cu alte popoare,
nepracticând niciodatã o politicã de expansiune teritorialã ºi
economicã pe seama altor civilizaþii.
El nu este nici perdant pe termen lung (pe termen scurt însã
da), fiind receptiv la crearea cu precãdere a unor valori spirituale
ale culturii ºi mai puþin a unora materiale ale civilizaþiei (cum sunt
cele tehnice ºi implicit economice). Cu precizarea cã, în aceastã
privinþã, românul stã bine cu creativitatea tehnicã ºi ºtiinþificã, dar
nu la fel de bine cu acumularea de valori tehnice ºi efortul de
înzestrare tehnicã la nivel înalt al acþiunilor sale productive. Este
mai cu deosebire bijutier decât posesor de bijuterii, iar dacã le
posedã  pe cele prototip , le pãstreazã fãrã ostentaþie ºi nu le
poartã cotidian pânã la uzurã valoricã ºi dispreþuire.
Din pãcate, o datã cu tentaþia de ascundere valoricã ºi de
reþinere în ce priveºte consumul valoric material, românii stau
mai slab ºi la nivel de conduitã ºi trãire civilizatã  ca efect, fãrã
îndoialã, ºi al influenþelor (ispitelor) orientale, balcanice, mai
ales otomane, care s-au exercitat veacuri de-a rândul asupra lor
în evul mediu ºi modern, pânã la obþinerea independenþei de stat.
În aceeaºi ordine de idei (a preþuirii mai accentuate a confortului
spiritual decât a celui material), într-un anume fel al conservãrii
unei mentalitãþi luministe (tradiþionaliste) în defavoarea celei
pragmatice (mai noi), se poate reþine ºi o atracþie a românilor mai
ales pentru un mod de trai îndestulat spiritual ºi mai puþin pentru
un nivel de trai îndestulat material  la acest din urmã reper de
realizare umanã ei fiind astãzi mult rãmaºi în urmã faþã de nivelurile
atinse în Occident. Trebuie, totuºi, precizat cã accentul pus pe mod
ºi nu atât pe nivel de viaþã nu se traduce neapãrat printr-o calitate
superioarã a vieþii (aceasta nefiind niciodatã atinsã la parametrii
reclamaþi de cerinþele omologate astãzi fãrã o corespunzãtoare
susþinere material-economicã).
Toate aceste particularitãþi existenþiale ºi psiho-spirituale ale
poporului român îl fac sã manifeste rezistenþã la asimilãri sau
dislocãri valorice dizolvante, provocate din afarã (ºi din interior)
sau induse ca efect al schimbului de valori cu alte culturi ºi
civilizaþii, fãrã sã procedeze selectiv în întâmpinarea acestor inserþii
valorice, evitându-se astfel atât închiderile, cât ºi deschiderile fãrã
mãsurã, care au drept consecinþã pierderea identitãþii lui axiologice.
Expresia elocventã a pãstrãrii acestei identitãþi o constituie
omogenitatea culturalã ºi de limbã, de stil de vieþuire ºi aspiraþie a
românilor de pretutindeni, nu numai din þarã ºi din diaspora, ci ºi a
celor din teritoriile þãrilor vecine care fac parte din aria de vieþuire
româneascã, mai largã decât cea cuprinsã în hotarele actuale ale
României. Acestea cu toate eforturile în anumite cazuri asupra
românilor din þãrile vecine de a-i deznaþionaliza ºi a-i face sã uite
sau sã renunþe la românitate (în parte, astfel de practici având ºi
rezultatele scontate). Avem însã credinþa (suntem încã visãtori) cã
zonele de locuire româneascã din aceste þãri vor dãinui ºi sperãm
cã nu vor mai fi supuse unui proces de purificare etnicã ºi, ca urmare,
de restrângere teritorialã, iar românii trãitori în aria acestora nu vor
mai fi deznaþionalizaþi ºi dezrãdãcinaþi valoric.
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Televiziunea România de Mâine
post naþional, universitar ºi cultural

Filme la tvRM
Luni, 16 februarie, ora 11.30

PINTEA
Miercuri, 18 februarie, ora 11.30

IANCU JIANU  ZAPCIUL

 De luni pânã vineri, la ora 21, emisiunea Academica.

Vineri, 20 februarie, ora 11.30

IANCU JIANU  HAIDUCUL
Sâmbãtã, 21 februarie, ora 21

 De luni pânã vineri, la ora 18,05, emisiunea Curier
juridic.
 Duminicã, 22 februarie 2004, ora 19

Teleenciclopedia valorilor româneºti
Filme documentare: Cucuteni, George Apostu, Holde,
Gãteala capului.

STOP CADRU LA MASÃ
O producþie a Casei de filme 1, Studioul cinematografic
Bucureºti.
Scenariu ºi regia: Ada Pistiner. Ecranizare dupã un roman
de ªtefan Iureº.
Distribuþie: Alexandr Kaleaghin, Anda Cãlugãreanu, Dorina
Lazãr.
În viaþa unui bãrbat de vârstã medie apare o femeie tânãrã
ºi frumoasã care, o clipã, îi creeazã impresia cã poate lua viaþa
de la capãt. Va fi mai puternicã aceastã tentaþie sau vor învinge
vechile legãturi care îl þin aproape de o familie pânã în acel
moment reuºitã? Filmul este literalmente înnobilat de prezenþa
în fruntea distribuþiei a marelui actor rus de teatru ºi film
Alexandr Kaleaghin, neuitatul interpret din Piesã neterminatã
pentru pianinã mecanicã ºi al altor filme semnate de Nikita
Mihalcov. Veþi avea surpriza sã o vedeþi pe cunoscuta ºi
regretata interpretã de muzicã uºoarã Anda Cãlugãreanu în
singurul ei rol din lung metrajul de ficþiune.

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
16 februarie 2004

MIERCURI
18 februarie 2004

VINERI
20 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? (16) (film documentar)
10:30 Club internaþional. Mongolia. Emisiune de Ioana Nitobe (r)
11:30 Film artistic românesc. Pintea  prefaþã
cu Mircea Moldovan, regizor (în dialog cu Ion Bucheru)
13:30 Melodii nemuritoare cu Constantin Florescu.
Realizator: Dumitru Cucu (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Academica. Teoria elitelor. Realizator: Nicolae Dan Fruntelatã
15:10 Semicentenarul Operei Române.
Realizator: Ciprian Vasilescu
15:50 Pauzã  promo
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi 
magazin ºtiinþific
16:30 Not yet but soon (limba englezã pentru începãtori).
Realizator: Doru Enache
17:00 Ferestre spre Europa (3) (film documentar)
17:30 Muzicã popularã. Soliºti: Maria Ghinea,
Maria Tãtaru-Bodea, Maria Lobonþ, Marius Mãgureanu,
Vasile Ciobanu. Realizator: Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Partaj voluntar. Efecte
18:30 Actualitãþi
19:00 Ora melomanului. Farmecul operetei.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Dincolo de arenã. Cluburile Steaua ºi Dinamo faþã în faþã.
Emisiune în direct, de Mugur Popovici
21:00 Academica: Culturã fãrã tranziþie. Realizator: Valeriu Râpeanu
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 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? (18) (film documentar)
10:30 Academica: Finanþarea învãþãmântului universitar.
Realizatori: prof.univ.dr. Nicolae Radu ºi Ilie Ciurescu (r)
11:30 Film artistic românesc. Iancu Jianu - Zapciul 
prefaþã cu Dinu Cocea, regizor, (în dialog cu Ion Bucheru).
Din distribuþie: Adrian Pintea, Irina Petrescu,
Radu Beligan, Mihai Mereuþã, Draga Olteanu Matei
13:15 Melodii nemuritoare. Formaþia Mitu Cionticã.
Realizator: Dumitru Cucu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film artistic. O istorie adevãratã (Franþa)
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi 
magazin ºtiinþific
16:30 Lumea de mâine. Energetica mileniului III.
Invitat: Aurel Leca. 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 Spiru Haret
din Bucureºti. Realizatori: Alina Motoc ºi Mugur Popovici
20:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte. Recital extraordinar de pian,
Andreea Bachetti  Italia. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Academica: România în lume. Emisiune în direct,
de Nicolae Mardari
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune 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 Sponsorizarea artelor (film documentar)
10:30 Economia pentru toþi. România importator de produse
agro-alimentare. Emisiune de Victor Axenciuc (r)
11:30 Film artistic românesc. Iancu Jianu  Haiducul
(urmarea la Iancu Jianu Zapciul)  prefaþã cu Adrian Pintea,
(în dialog cu Gabi Bãnãrescu)
13:30 Muzicã popularã. Cântã Maria Dragomiroiu.
Emisiune de Theodora Popescu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Film artistic. Prima zãpadã (Franþa)
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte 21
16:30 Forum IT. Cum ne prezentãm în spaþiul virtual?
Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
17:30 Întâlnire cu folclorul. De la Vâlcea-n Mehedinþi.
Soliºti: Ion Lupu, Nineta Popa, Ion Dumitraºcu,
Elena Mimiº  Trancã, Nina Predescu, Irina Zoican,
Maria Ghinea. Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Deschide cartea. Emisiune de Alexandru Mironov
18:30 Actualitãþi
19:00 Starea de drept. Emisiune de Nicolae Mardari
20:00 Viaþa de student în campusul Universitãþii Spiru Haret.
Bursele de merit: un eveniment universitar.
Emisiune de Alina Motoc ºi Mugur Popovici
21:00 Academica: Poluarea ºi protecþia mediului.
Emisiune de Constantin Pintilie
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Alexandru Jula  50 de ani
de activitate artisticã. Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 Pictura româneascã (film documentar)
23:50 24 de ore
00:20 Program nocturn

JOI
19 februarie 2004

SÂMBÃTÃ
21 februarie 2004

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 ªtiinþã ºi tehnicã (II) (film documentar)
10:30 Academica: România în lume.
Emisiune de Nicolae Mardari (r)
11:30 Film artistic. Eugenie Grandet (Franþa)
13:00 Patrimoniul cultural al umanitãþii. Salamanca
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Trãieºte-þi arta! Emisiune de Marina Roman  Boiangiu
15:10 Tinere talente elevi ai Liceului de Artã  Râmnicu Vâlcea.
Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi 
magazin ºtiinþific
16:30 Economia pentru toþi. România importator de produse
agro-alimentare. Emisiune de Victor Axenciuc
17:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Domniþa Sãbãduº Pop,
Laura Lavric, Tiþa ªtefan, Cristina Boian, Maria Ghinea,
Ileana Melian, Mariana Ionescu, Niculina Stoican,
Victoriþa Lãcãtuºu, Mioara Velicu.
Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar cinematografic. Pe urmele crimei (II)
(Franþa)
20:00 Veneþia (film documentar)
21:00 Academica: Capitalul social uman.
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

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului,
gimnasticã, revista presei, interviuri, muzicã).
Realizator: Mugur Popovici
9:00 Sunteþi un om sãnãtos? Obezitatea.
Realizator: prof.univ.dr. Constantin Dumitrache
10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
10:30 De pe plaiuri româneºti. Ana Almãºana  Ciontea,
Ion Lupu, Mia Dan, Mitriþã Creþu, Anghelina Timiº.
Realizator: Theodora Popescu
11:00 ªcoala de sâmbãtã. ªtiinþele vitezei.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Plantele medicinale.
Invitaþi: dr.ing. Emil Pãun, dr.ing. Ion Stoianov.
Emisiune în direct, de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. Energetica mileniului III.
Invitat: Aurel Leca. Realizator: Alexandru Mironov (r)
14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu

MARÞI
17 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? (17) (film documentar)
10:30 Academica: Culturã fãrã tranziþie.
Realizator: Valeriu Râpeanu (r)
11:30 Film artistic. Memoriile a douã tinere cãsãtorite (Franþa)
13:00 Patrimoniul cultural al umanitãþii. Caceres
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Microcosmos  concert în iarbã (film documentar)
15:30 Pe strune de vioarã: Miticã Feraru. Realizator: Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Jurnal european
16:30 Repere româneºti. Un om între oameni: Gabi Ionescu,
primar  Slobozia. Emisiune de Silvia Frimu (r)
17:00 Magazin cultural britanic (3) (film documentar)
17:30 Videoteca muzicii populare. Ion Bogza ºi cântecele lui.
Realizator: Dumitru Cucu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Muzeul satului, o inimã în patru anotimpuri (film documentar)
20:00 Fairplay. Caleidoscop sportiv: fotbal, tenis ºi gimnasticã.
Talk-show pe probleme de actualitate ale sportului.
Realizator: Mugur Popovici
21:00 Academica: Finanþarea învãþãmântului universitar.
Realizatori: prof.univ.dr. Nicolae Radu ºi Ilie Ciurescu
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct,
realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune 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
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15:00 Societate ºi culturã. Reportaje culturale.
Realizator: Gabriela Bãnãrescu
16:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte-þi arta! Invitatã: Marga Barbu.
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 Documente interzise (I) (film documentar)
20:00 Gala muzicii culte. Concertul Orchestrei Inginerilor.
Dirijori: P. Ghemghea ºi A. Iliescu. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Film artistic românesc. Stop cadru la masã  prefaþã
cu Dorina Lazãr (în dialog cu Marina Roman Boiangiu)
22:30 Café  concert. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Autostar. Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Recital de nai Cornelia Tihon.
Emisiune de Dumitru Cucu
00:30 Program nocturn

DUMINICÃ
22 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 Knock out. Emisiune de Alexandru Ganci
11:30 Film documentar
12:00 Agricultura, încotro? Plantele medicinale.
Invitaþi: dr.ing. Emil Pãun, dr.ing. Ion Stoianov.
Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)
13:00 Week-end magazin. Film serial: Cãpitanul Vijelie  ep. 5;
Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu. Emisiune de Dumitru Cucu;
Stil ºi frumuseþe. Emisiune de Irina Haideþ.
Film documentar: Petre Achiþenie. Realizator: Vlad Leu;
Eu sunt ultimul romantic: Marina Florea. Emisiune de
Marcel Dragomir
16:00 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan
17:00 Club internaþional. Australia. 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. Cucuteni, George
Apostu, Holde, Gãteala capului. Realizator: Ion Bucheru
20:00 Cântecul ºi casa lui. Recital Ionela Prodan.
Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Arsene Lupin, ep. 13  Jocul de cãrþi (Franþa)
22:00 O crizantemã ºi o romanþã. Petre Sãbãdeanu.
Realizator: Dumitru Cucu
22:30 Forum IT. Cum ne prezentãm în spaþiul virtual?
Emisiune de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Giuvaieruri ale muzicii populare. Ansamblul folcloric
Dumbrava din Dumbrãveni. Realizator Theodora Popescu
00:30 Week-end magazin (r)
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Profesorii noºtri
ºi cãrþile lor

Cãrþi noi la Editura Fundaþiei
România de Mâine
N

U
O

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

La Universitatea Spiru Haret
Pregãtire psihopedagogicã ºi metodicã
pentru profesia de cadru didactic
ºi obþinerea Certificatului de profesor

RÃZVAN THEODORESCU
Specificul politic ºi cultural
al Europei de Sud-Est

IOAN SCURTU
Istoria contemporanã a României
(1918-2003)

FLORIN TUDOSE
Fundamente în psihologia medicalã

GABRIELA POPESCU
Psihologia creativitãþii

TAMARA SIMON
MÃDÃLINA TEODORA ANDREI
Geografia economicã a Terrei

MIHAELA MINULESCU
Psihodiagnoza modernã
Chestionarele de personalitate

Psihologia clinicã ºi medicalã
în practica psihologului

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 au urmat Programul de pregãtire psihopedagogicã ºi metodicã obþin, conform
legii, Certificatul de absolvire pe baza cãruia pot funcþiona ca profesori.
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.

Ocuparea forþei de muncã impune o acþiune raþionalã complexã
Prof.univ.dr. Dumitru CIUCUR,
Academia de Studii Economice, Bucureºti
Recent a apãrut în librãrii o lucrare
de excelenþã sub semnãtura unui
remarcabil profesor ºi cercetãtor
deopotrivã, Gheorghe Rãboacã 1 .
Aceastã apariþie editorialã reprezintã un
important eveniment ºtiinþific ºi,
totodatã, un deosebit act de culturã,
menit sã contribuie la aprofundarea
unui domeniu esenþial al teoriei
economice ºi al economiei reale, cel al
muncii, al capitalului uman, ca
principal factor de producþie.
Dezvoltarea economicã durabilã
este un tip superior de dezvoltare
economicã ce asigurã satisfacerea
cerinþelor de consum, fãrã a le prejudicia
pe cele ale generaþiilor care se succed
în viaþa umanã. Dezvoltarea durabilã se
poate înfãptui numai în mãsura în care
este axatã pe om, pe satisfacerea
trebuinþelor sale dinamice, nelimitate.
Valorificarea superioarã a întregului
potenþial uman al unei naþiuni ºi
atingerea unui înalt standard de calitate
a vieþii umane constituie esenþa
dezvoltãrii durabile, omul fiind atât
protagonistul, cât ºi beneficiarul
nemijlocit al dezvoltãrii durabile.
În acest context, orientarea autorului
spre o asemenea cercetare, încorporatã
în volumul la care ne referim, reflectã o
deosebitã capacitate de sesizare, de
cunoaºtere ºtiinþificã, de desprindere a
esenþialului, generalului ºi relevantului
pentru caracterizarea procesului
complex al dezvoltãrii durabile, aflat sub
influenþa unui sistem coerent factorial.
Piaþa muncii este tot mai mult angrenatã
în ansamblul creºterii capacitãþii
societãþii de a produce, distribui ºi utiliza
informaþii ºtiinþifice în acord cu
aptitudinile indivizilor, precum ºi cu
trebuinþele creºterii economice, ale
consolidãrii bazelor democraþiei ºi ale
solidaritãþii sociale.

Lucrarea se întinde pe 352 de pagini,
incluzând ºapte capitole, diagrame,
scheme, grafice ºi o vastã bibliografie, cu
o structurã logicã ºi o cronologie ce permit
o cercetare ºtiinþificã serioasã, persistentã,
de înaltã calitate. Problemele care
constituie substanþa cãrþii vizeazã: piaþa
muncii în cadrul marilor provocãri ºi
cerinþe ale dezvoltãrii durabile; piaþa
muncii  conþinut ºi caracteristici;
mecanismul noii pieþe a muncii; eficienþa
noii pieþe ºi evoluþii recente ale
mecanismului acestei pieþe; procese ºi
tendinþe în sfera ocupãrii forþei de muncã
ºi în sfera ºomajului; explicaþii ale
proceselor ºi tendinþelor din sfera ocupãrii
ºi ºomajului; viitorul muncii ºi al pieþei
muncii. Acest perimetru tematic amplu este
de naturã sã ne convingã de faptul cã
imperativul acumulãrii, formãrii ºi
dezvoltãrii capitalului natural-material
devine operaþional numai dacã în societate
este asigurat corespunzãtor ºi factorul
uman fãrã de care nici un fenomen sau
proces economic specific dezvoltãrii
durabile nu se poate îndeplini la cote de
eficienþã corespunzãtoare. ªi aceasta,
deoarece eficienþa economicã este
sistemicã, este influenþatã multifactorial ºi
se evalueazã multicriterial, la toate
nivelurile de agregare, micro, mezo,
macro, mondoeconomic.
Conþinutul ºi caracteristicile pieþei
muncii sunt tratate, în aceastã lucrare, într-o
viziune originalã, autorul realizând cu
profesionalism ºi eleganþã ºtiinþificã,
deschideri remarcabile ce permit analize ºi
opinii temeinic argumentate teoretic ºi
faptic. Produc o deosebitã satisfacþie
ºtiinþificã ingeniozitatea ºi erudiþia autorului,
concretizate în opiniile consistente proprii
formulate într-un dialog fructuos cu
punctele de vedere ale altor specialiºti.
Astfel, modelul de piaþã a muncii implicã
un ansamblu specific de relaþii prin care ea

capteazã impulsuri ºi efecte de la toate
celelalte pieþe specifice (piaþa factorilor de
producþie, de bunuri materiale ºi servicii
piaþa monetar-financiarã), ca ºi influenþele
evoluþiei tehnico-ºtiinþifice, demografice,
legislative, ale transformãrii veniturilor
nominale în venituri reale, în contextul
trecerii de la civilizaþia salarialã la civilizaþia
veniturilor etc. Totodatã, piaþa muncii este
înþeleasã ca un sistem cibernetic ce
realizeazã ºi legãtura inversã, deoarece
transmite ºi ea, la rândul ei, influenþele
pozitive ºi negative (pregãtirea ºi
comportamentul oamenilor, costul sãrãciei,

proxim ºi diferenþei specifice, privind
modelul ºi particularitãþile instituþionale
ale acestuia în mai multe þãri. Demonstrând
convingãtor ideea dinamismului pieþei, pe
întregul cuprins al cãrþii, autorul se situeazã
la loc de frunte în respingerea analizelor
unilaterale, a soluþiilor superficiale,
contribuind substanþial la efortul pe care
trebuie sã-l depunã specialiºtii pentru
învingerea fenomenelor de crizã, de care
nu este scutitã nici piaþa muncii în
contemporaneitatea universalã. În felul
acesta autorul aduce un aport însemnat la
dezvoltarea teoriei pieþei muncii în
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gradul de investire a economiilor º.a.)
asupra celorlalte pieþe putând genera
disfuncþionalitãþi, restricþii, distorsiuni sau
dezechilibre în domeniul producþiei, în sfera
monetar-financiarã etc.
O asemenea ameliorare conceptualã,
substanþialã a pieþei muncii, realizatã în
lucrare, nu este câtuºi de puþin aleatorie,
deoarece opiniile profesorului Gheorghe
Rãboacã au constituit ºi constituie pentru
mulþi puncte de referinþã în teoria pieþei
muncii, în fundamentarea managementului
resurselor umane, în motivaþia salarialã a
muncii º.a. În prelungirea acestor
contribuþii, cartea relevã aspecte esenþiale
referitoare la mecanismele noii pieþe a
muncii ºi efectele acestora.
În acest sens, autorul construieºte
modelul general al noii pieþe a muncii,
ceea ce constituie o provocare de rezistenþã
a amplului studiu întreprins asupra genului

contextul necesitãþii dezvoltãrii unei teorii
economice coerente a tranziþiei la
economia de piaþã concurenþialfuncþionalã. Asemenea aport este cu atât
mai lãudabil cu cât necesitatea conducerii
reformei economice actuale prin proiecte
trebuie sã þinã seamã cã ºi în domeniul
economiei nu existã nimic mai practic
decât o teorie bunã. Ea este cea care trebuie
sã clarifice, sã esenþializeze ºi sã explice
ce se întâmplã în viaþa economicã realã.
De aceea, lucrarea este deosebit de
meritorie ºi pentru cã insistã asupra
evoluþiilor recente ale mecanismului pieþei
muncii, demonstrând cu minuþie ajustarea
ofertei cu cererea de forþã de muncã,
flexibilizarea ca premisã a ajustãrii ofertei
cu cererea de forþã de muncã, în deplinã
concordanþã cu particularitatea acesteia de
a fi o marfã specialã, distinctã de întreaga
lume a mãrfurilor, care sã evite riscurile

grave cu care istoria s-a confruntat ºi în
evoluþia pieþei muncii europene º.a.
Trecând peste alte aspecte de mare
valoare ºtiinþificã ºi pragmaticã privind
eficienþa noii pieþe a muncii, subliniem
numai faptul cã autorul demonstreazã cu
perspicacitate cã aspectele conceptuale nu
sunt cercetate ºi nu trebuie cercetate în
sine, ci ele sunt corelate organic cu situaþii
concrete din economia realã cu care ne
confruntãm tot mai dur pe piaþa muncii.
Personalitatea complexã ºi pragmaticã
a autorului Gheorghe Rãboacã ni se
dezvãluie cu pregnanþã ºi atunci când
pledoaria pentru modernitate ºi
modernizare, pentru eficacitate ºi eficienþã
pe piaþa muncii, nu este doar conceptual
teoreticã, nu rãmâne doar în stadiul de
deziderat, ci îºi gãseºte întruchiparea în
structura de ansamblu a cãrþii la care ne
referim, unde se trateazã magistral
problematica ocupãrii forþei de muncã ºi
ºomajului. Rezultã cu strãlucire din lucrare
cã ocuparea forþei de muncã reprezintã o
acþiune raþionalã complexã, specificã
managementului resurselor umane, prin
care se stabilesc ºi se realizeazã proporþii
optime privind structura, repartizarea ºi
încadrarea la diferite locuri de muncã a
oamenilor, în funcþie de calificare, de
cerinþele locurilor de muncã respective, de
retribuire, de scopul final al angajatorului,
þinându-se seama de legile pieþei muncii
comerciale, de normele juridice, etice ºi
cele ale echitãþii sau justiþiei sociale
statuate pe plan intern ºi internaþional.
Ocuparea þine de mecanismul de
funcþionare a pieþei muncii care poate fi
caracterizatã prin starea de echilibru, ce
reflectã o ocupare deplinã sau prin starea
de dezechilibru, care reflectã subocupare
sau chiar supraocupare. În procesul
globalizãrii economiei se poate ajunge la
externalizarea sau internaþionalizarea
ocupãrii cu efecte favorabile sau
nefavorabile pentru diferite persoane. În
funcþie de sensul fluxului ocupãrii, în
contextul globalizãrii, ocuparea devine
purtãtoare de dumping social.

În asemenea împrejurãri, autorul îºi
concentreazã cercetarea asupra
proceselor ºi tendinþelor în sfera
ocupãrii ºi ºomajului, având ºi aici o
contribuþie majorã în explicarea
conceptualã ºi în investigarea
evoluþiilor recente ale noii pieþe a
muncii. Folosind o mare parte din
experienþa ºtiinþificã ºi didacticã
acumulatã în decurs de peste patru
decenii, autorul are meritul
incontestabil de a fi pus sub lupã teorii
ale economiºtilor clasici, marxiºti,
neoclasici, keynesieni, precum ºi teorii
specifice curentului monetarist sau cele
privind segmentarea dualã a pieþei
muncii, pentru a explica direcþia de
miºcare în viitor a noii pieþe a muncii.
Remarcabilã este aici contribuþia
autorului la explicarea crizei muncii.
Încercând sã realizãm o balanþã a
cercetãrii cuprinse în aceastã excelentã
carte, ajungem la concluzia de ansamblu
cã ea este o operã de înaltã valoare
ºtiinþificã, actualã ºi folositoare sub
aspect teoretic ºi pragmatic.
Relevãm astfel, cu deosebitã plãcere
ºi bucurie, calitãþile remarcabile ale
autorului în domeniul metodologiei
cercetãrii ºtiinþifice economice, care sunt
puse inteligent în operã prin instrumente,
tehnici, procedee ºi modalitãþi de
cercetare moderne, compatibile cu cele
mai înalte standarde naþionale ºi
internaþionale. Prin conþinut ºi
metodologie ne-am consolidat fericit
convingerea noastrã cã avem în faþã o
operã a unui autor român de talie
internaþionalã, care înþelege ºi acþioneazã
în laboratorul de creaþie ºtiinþificã,
economicã ºi la catedrã, animat de trei
reguli fundamentale ale schimbãrii în
economia contemporanã: în probleme
cruciale este nevoie de unitate, în cele
importante se cere diversitate, iar în toate
este necesarã generozitatea.
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