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Þãrânã, þarã, þãran 
cuvinte cu aceeaºi rãdãcinã,
dar cu acelaºi destin?
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Istoria românilor
este istoria luptei
pentru unitatea lor naþionalã
Dan BERINDEI
Membru al Academiei Române
Devenirea istoricã a popoarelor cunoaºte
etape, evoluþii, mutaþii. Ideea unificãrii
naþionale a fost un produs al timpurilor celor
noi, care a dobândit dimensiuni dominante
în veacul naþionalitãþilor, de fapt al naþiunilor
ºi mai ales al acelor naþiuni care nu se
strânseserã pânã atunci, în secolele
anterioare, în cadrul unor state unitare.
Românii au trecut printr-un proces
evolutiv rapid, în veacurile XVIII ºi XIX,
pornind însã de la temeiuri care le-au fost
proprii. Popor împãrþit  ca foarte multe
alte popoare ale continentului  în state
deosebite, unele reprezentând dominaþii
strãine ale imperiilor învecinate asupra
unor teritorii locuite exclusiv sau majoritar
de români ºi, de asemenea, popor insulã,
reprezentând romanitatea orientalã ruptã
de trupul masiv al romanitãþii occidentale,
românii au avut necontenit o conºtiinþã
de neam, convingerea unei unitãþi etnice,
indiferent de entitatea statalã unde
vieþuiau. Limba unitarã pe care o vorbeau,
lipsitã de dialecte în spaþiul dacic, le
întreþinea firesc aceastã convingere, ºi au
gãsit, totodatã, în originea romanã o
puternicã motivaþie a existenþei lor istorice.
Dar, au trebuit sã se iveascã zorii timpurilor
noi pentru ca ei sã treacã de la convingerea
unitãþii lor etnice la idealul strângerii lor
laolaltã în unice hotare ºi ca astfel sã se
ajungã la o puternicã miºcare unificatoare.
Începând cu cel de-al doilea sfert al
veacului al XIX-lea, ideea unificãrii a

dobândit la români o importanþã majorã. Nu
mai era vorba de convingerea fiinþãrii unei
unitãþi etnice, ci de necesitatea imperioasã
ca un stat naþional sã fie constituit. În
cunoscutele ºi atât de interesantele sale
constatãri din 1834, diplomatul francez
Bois-le-Comte a evidenþiat fiinþarea
generalizatã a dorinþei de unitate la
moldoveni ºi munteni, el exprimând evident
mai ales poziþia interlocutorilor sãi
aparþinând boierimii. Patru ani mai târziu,
un trimis al prinþului Czartoryski constatã,
la rândul sãu, vizitând Principatele, cã
ideea unirii tuturor populaþiilor româneºti
sub acelaºi sceptru ocupã toate minþile. De
altfel, în acelaºi an, 1838, Ioan Câmpineanu
revendica în programul sãu o patrie liberã
ºi independentã a tuturor membrilor
rãspândiþi ai naþiei. În anul urmãtor,
Nesserlrode, ministrul de Externe al þarului
Nicolae I, denunþa facþiunile demagogice,
care urmãreau fãurirea unui stat care ar fi
urmat sã cuprindã nu numai cele douã
Principate româneºti, ci ºi toatã partea din
Transilvania ºi Banat, unde locuieºte o
populaþie de aceeaºi origine.
Cuprinzând treptat ºi în profunzime toate
straturile populaþiei, ideea unificãrii  deºi
fiecare categorie îi va da o proprie interpretare
 avea sã dobândeascã dimensiuni naþionale
ºi sã se afirme dominant ca o necesitate
imperioasã în cursul etapelor urmãtoare. În
1848, împrejurãrile externe n-au îngãduit
realizarea unificãrii statale, dar, în deceniul

Cu ºi ... despre muzicã,
la facultate ºi la tvRM
ºi nu numai ...
Prof. univ. dr. Carmen STOIANOV
Decanul Facultãþii de Muzicã
Pentru studenþii Facultãþii de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret, fiecare zi petrecutã
alãturi de colegi ºi profesori la cursuri, seminarii
sau lucrãri practice poate fi consideratã o zi de
examen, mai precis de work-shop, de
laborator, de atelier de lucru. Scena, podiumul
de concert impun exigenþe specifice: când se
aflã acolo, sub lumina reflectoarelor, studenþii
noºtri sunt într-un examen continuu. Cu atât
mai mult  în sesiunea propriu-zisã, când
întreaga atenþie acordatã subiectelor, întreaga
diplomaþie în abordarea partiturilor îºi dau
concursul la trecerea cu succes peste ºtacheta
exigenþelor profesorale.
Avem deja  la activul facultãþii noastre,
cãreia i-a dat viaþã eminenta personalitate a
muzicii româneºti, prof.univ.dr. DR.H.C.
Victor Giuleanu  experienþa unui important
numãr de sesiuni de examene; avem
experienþa unor licenþe de succes, ca ºi pe cea
a participãrii studenþilor noºtri în importante
emisiuni ale postului de televiziune naþional,
universitar ºi cultural România de Mâine; o
avem ºi pe cea în care o serie de prestigioºi
oaspeþi de peste hotare, cadre didactice la
importante universitãþi  de pe continentul
european, dar ºi de pe alte continente, cum ar
fi cel american, asiatic sau australian  au avut
un dialog deschis, fructuos cu studenþii ºi cu
profesorii noºtri. De aceea, punctãm aici
câteva idei ce se pot desprinde din sesiunea
desfãºuratã pe parcursul primului semestru,
ca ºi din cealaltã sesiune, cea oficialã, a
examenelor din iarna 2003/2004.
Sesiunea din timpul
primului semestru
Concret, pentru acest an universitar,
primul dupã întâia licenþã desfãºuratã acasã,
studenþii noºtri au probat maturitatea unui

colectiv deja sudat prin imensul numãr de ore
dedicate studiului pentru desãvârºirea
pregãtirii profesionale a viitorului profesor de
muzicã, a celui prin care generaþii întregi de
copii vor deprinde tainele cântului ºi ale scriscititului muzical în ºcolile ºi liceele de culturã
generalã, ca ºi în cele de specialitate, artistice,
de pe întreg cuprinsul þãrii. De altfel, mulþi
dintre aceºtia o fac deja, sunt incluºi în
sistemul învãþãmântului preuniversitar, în
cadrul catedrelor de educaþie muzicalã, iar
Facultatea de Muzicã le oferã prilejul
perfecþionãrii didactice prin cursurile formelor
de învãþãmânt frecvenþã redusã sau
Învãþãmânt la distanþã. Cu toate acestea, sunt
 ºi ei  cuprinºi în aceeaºi mare categorie a
celor pentru care studiul zilnic, în faþa hârtiei
cu portative este o necesitate ºi un mod de
viaþã. Nu puþini au o experienþã deosebitã în
lucrul direct cu copiii, fie la orele de clasã, fie
în cluburi ale copiilor sau în ºcoli speciale,
ajutându-i pe cei pentru care muzica
suplineºte alte tipuri de limbaj; o fac cu
pricepere, cu dãruire ºi un har deosebit, aºa
cum a putut sã o constate în inspecþiile
efectuate în multe asemenea sãli de clasã, cea
care îi îndrumã pe calea didacticii muzicii ºi
le vegheazã orele de practicã pedagogicã:
prof. univ. dr. Gabriela Munteanu, un
pedagog de înalt profesionalism, model pentru
studenþii noºtri, viitori profesori de muzicã.
Mulþi dintre aceºti împãtimiþi ai muzicii
sunt, practic, repere în viaþa culturalã a
comunitãþilor din care fac parte; alãturi de
ei, mai tinerii lor colegi se aflã într-o întrecere
deschisã, într-un viu schimb de experienþã.
(Continuare în pag. 4)

urmãtor, ideea în sine avea sã se transforme în
ideea-forþã, care a însufleþit mobilizator
întreaga naþiune ºi mai ales pe munteni ºi pe
moldoveni, unificarea lor fiind mai lesnicios
a se realiza, statele lor fiind autonome ºi ele
având totodatã acelaºi statut internaþional.
Bãlcescu a fost cel care a proclamat
necesitatea ca ideea unitãþii sã fie aºezatã în
centrul demersurilor românilor, el scriind în
1850 cã revoluþia  în reizbucnirea cãreia
încã mai spera  nu se va mãrgini a cere
libertatea dinlãuntru, care e peste putinþã a se
dobândi fãrã libertatea din afarã, libertatea de
supt domnirea strãinã, ci va cere unitatea ºi
libertatea naþionalã, iar deviza ei va fi
Dreptate, Frãþie, Unitate. Peste trei ani,
tânãrul Alexandru Odobescu proclama, la
rândul sãu, în Junimea românã, foaia
tinerilor aflaþi în acea vreme la Paris, cã a
sosit timpul ca România sã formeze toatã o
singurã ºi puternicã naþie. În 1853, Ion C.
Brãtianu þinea sã demonstreze conaþionalilor
sãi cã a trãi ca naþie este cea dintâi condiþie a
unui popul, pledând pentru reîntregimea
României. Tot el susþinea  semnificativ ºi
aproape actual  cã steagul nostru ar fi steagul
Europei democratice, carele n-ar mai putea
pieri decât cu lumea întreagã. La rândul sãu
ºi Cezar Bolliac, ardent partizan al viitoarei
Uniri, afirma cã în cazul înfãptuirii acesteia
România va fi o þarã model, fericitã înlãuntru
ºi respectatã în afarã.
Rãzboiul Crimeii, care a reflectat
deplasarea atenþiei marilor puteri occidentale spre partea de sud-est a continentului
european, a creat un cadru favorizant de
acþiune miºcãrii unioniste, internaþionalizând-o. Chestia Orientului de astãzi, scria
Vasile Alecsandri, în februarie 1855, ne-a
scos cu totul la luminã. Naþiunea era
însufleþitã de dorinþa Unirii Principatelor,
definitã de Kogãlniceanu ca vie ºi logicã,
împlinirea ei urmând sã aducã mântuitoare
folosuri. Când rãzboiul Crimeii a luat
sfârºit, problema Principatelor a fost singura
cãreia marile puteri n-au putut sã-i dea în
Congresul de la Paris, datoritã divergenþelor
dintre ele, o soluþie, ele adoptând calea unei
amânãri ºi apoi cea a unui compromis.
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Þãrânã, þarã, þãran  cuvinte cu
aceeaºi rãdãcinã ºi cu acelaºi destin.
Vremurile maºtere, de bejenie, prin care
biet român sãracu ºi-a dus viaþa în Dor ºi
Omenie, au impus în civilizaþia noastrã ruralã
carul cu douã oiºti, biserica din cãruþã ºi bordeiul
cu ieºire ascunsã, prin dos, cum îl descrie cu
note tragice Dinicu Golescu în Însemnare a
cãlãtoriei mele din 1824, 25, 26.
Ce simboluri sugestive, nãucitoare
despre soarta zbuciumatã a neamului
nostru, constrâns adesea sã aibã hodina
vântului, sã fugã în pãduri din mizerabilu-i
adãpost, din pãmântul propriei þãri
frãmântat cu lacrimi, cu sânge ºi sudoare.
Semnificaþia acestor simboluri apare în
toatã claritatea, cu mesajul ei de durere ºi
tragism, dar ºi de durabilitate, de înfruntare
a blestemului geopolitic, în umbra zidurilor
Mãnãstirii de la Argeº, din care peste
slujbele de reînhumare a unor regi fãrã de
þarã, aventurieri, destrãbãlaþi ºi criminali
ºi peste hãrmãlaia încoronãrii unui rege al
þiganilor, ºi nunta unei prinþese nenuntitã,
pânã la urmã, se aude, prin vremuri, plânsul
þãrãncii Ana lui Manole:
Manoli, Manoli,
Zidul rãu mã strânge,
Feþiºoara-mi plânge,
Copilaºu-mi frânge ...
Jertfa simbolicã a femeii românce care
plânge de veacuri în zidurile Mãnãstirii de
la Argeº, dar ºi în ale caselor din chirpici,
neauzitã de diriguitorii lumii acesteia care
trec cu o rapiditate condamnabilã pe lângã
ea ºi se prefac a da legi de salvare, rãmase
literã moartã, fãrã nici un efect!
Femeia þãrancã, femeia mamã, soþie ºi
sorã e ziditã mereu pentru ca zidul societãþii
noastre sã dureze, iar noi nu-i vedem jertfa.
Nu-i vedem truda jertfelnicã ºi abnegaþia.
O lãsãm în pustiul satelor fãrã o pensie
cât de cât decentã, fãrã un dispensar medical,
fãrã leacuri, fãrã hranã elementarã. În
societatea noastrã democraticã se sapã sub
ochii ifosiþilor un clivaj, o prãpastie foarte
mare între þãranca amãrâtã ºi îmbuibatele
dezgolite pânã la brâu.
Clãdim palate uriaºe ºi nu vedem biserica
din cãruþã, nu vedem carul cu douã oiºti, la
care se înhamã þãranul buimãcit de stranii
reforme, care-l fac sã-ºi lase ogorul în paraginã.
ªi totuºi nu-ºi uitã datoriile civice ºi merge la
vot ºi plãteºte dãri ºi taxe pentru toate.
Cu þãranul cobai s-a fãcut ºi se fac
experienþe peste experienþe, ne aºezãm în
postura copilei uriaºului lui Chamisso care
se întoarce acasã cu plugul ºi unealta în
palmã, ºi nu auzim vorbele uriaºului-tatã
care-i spune fetei cã þãranul nu e jucãrie.
Prea mulþi electroniºti, preoþi, afaceriºti
venali, politicieni ifosiþi de duzinã privesc
þãranul ca pe o jucãrie, ca pe un cobai pe care
fac experienþe ucigãtoare, pornind de la teorii
livreºti ºi ignorând realitatea. Azi, ca
niciodatã, minimalizând importanþa pildelor
înaintaºilor solidari cu þãranul, îl ignorãm

(Continuare în pag. 4 )
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Dezvoltarea durabilã

Dimensiunea umanã, ecologicã ºi economicã

Debutul în secolul al XXI-lea, este
marcat, fãrã echivoc, de sporirea
considerabilã a constrângerilor cu privire
la creºterea economicã (amplificarea
dimensiunilor producþiei naþionale de
bunuri ºi de servicii, ºi, prin extensie, la
nivelul planetei), din raþiuni întemeiate
credem noi, ºi nu numai. Din câte se ºtie,
se înregistreazã presiuni fãrã precedent
asupra lumii naturale, de care omenirea
rãmâne, totuºi dependentã. Recunoaºtem
sau nu, resursele de materii prime sunt
limitate ºi în permanentã diminuare, iar
populaþia se înmulþeºte disproporþionat ºi
haotic. Nu se poate vorbi de rezolvarea
rezonabilã a crizei energetice ºi a materiilor
prime cã la orizont apar altele, cu mult mai
periculoase, ºi anume lipsa apei potabile,
afectând diversitatea biologicã ºi atmosfera
globalã, viaþa în general, ºi dezechilibrele
ecologice. Este de notorietate de-acum cã,
pe mãsurã ce consumul mondial de apã sa triplat în a doua jumãtate a secolului al
XX-lea, extragerea excesivã a acesteia din
adâncuri a coborât semnificativ pânza
freaticã pe toate continentele, determinând
secarea râurilor; cum aproape 70% din apã
se foloseºte pentru irigaþii, penuria de apã
afecteazã grav producþia agricolã, care nu
va mai putea face faþã sporului demografic
în anumite zone geografice, deficitul anual

dupã exemplul unor politicieni orbiþi de
noutãþile informaticii de forme fãrã fond.
Nu se þine seama de faptul cã în vremea
rachetelor cosmice, a clãdirilor zgârie
nori, a sãgeþilor albastre de pe cãile ferate,
þãranul îºi duce încã, pe alocuri, biserica în
cãruþã ca în vremuri de bejenie ºi-ºi
pãstreazã încã, vãzut sau nu, carul cu douã
oiºti, neºtiind încotro va fi obligat sã apuce.
El, þãranul, e încã patriot, credul ºi încã
talpa þãrii, ºi încã talpa suferinþelor ºi a
privaþiunilor într-o civilizaþie de Ev mediu.
Cu sudoarea ºi lacrimile lui, unii fac
valutã cu care cutreierã lumea, în numele
dreptului la circulaþie, iar þãranul rãmâne
legat de parul deznãdejdii ºi nici mãcar nu
urlã ca un câine.
E pãcat sã se profite prea mult de
rãbdarea ºi omenia lui. E pãcat sã ne
întoarcem în Evul Mediu! Cãminele ºi
bibliotecile create pentru el, pentru þãranul
trudit ºi chinuit, s-au transformat în
cârciumi ºi discoteci în care ne mor
tradiþiile frumoase ºi omenia româneascã.
Cu riscul de a fi acuzat de semãnãtorism
spun rãspicat cã prea mulþi intelectuali
proveniþi de la þarã poartã pe suflet, fãrã
sã-ºi dea seama, povara datoriilor uitate.
Constat cu bucurie cã mai sunt oameni
care privesc cu ochii deschiºi ºi cu inimã
largã viaþa þãrãnimii de la þarã, viaþa grea
a þãranului ºi viaþa, la fel de grea, a þãrii.
Privesc dar sunt neputincioºi în faþa
excrocilor, a noilor ciocoi, a morþilor careºi iau pãdurile ºi moºiile înapoi pentru a
rãmâne pârloagã, în vreme ce ei, þãranii,
încã vii n-au pãmânt nici de-un mormânt.
Eu mã întreb cum vãd aceste realitãþi
scriitorii noºtri care altãdatã bãgau în
scrisul lor fel de fel de ºopârle pentru a
demasca relele de la sate, atitudinea ostilã
a statului faþã de þãrãnime ...
E adevãrat, unii dintre aceia au murit,
mã gândesc la un Ion Lãncrãnjan, Titus
Popovici, Nicolae Velea, Sorin Titel ºi alþii,
dar ce fac cei care încã mai trãiesc într-o
democraþie cu multe partide, cu libertatea
opiniilor, fãrã cenzurã? De unde aceastã
cenzurã interioarã, de care, unii, plecaþi în
þãri mai calde se plângeau? De cine le este
fricã? Ce elitism stupid îi þine aºa de reci ºi
de departe de viaþa þãranului ºi a satului?
Dar de ce mã mai mir? Într-o vreme am
avut ºi, parcã, mai avem, un Partid Naþional
Þãrãnesc Creºtin Democrat fãrã nici un
þãran în parlament sau în alte instituþii pe
care le-a dominat, stãpânit chiar, ca pe-o
moºie a lui Emil Constantinescu.
În acest peisaj de neglijenþã pentru sat,
lumea intelectualilor se bucurã când vede
grija cu care Fundaþia România de Mâine
se preocupã de viaþa þãranilor, de soarta
satului, a valorilor rurale în aceastã epocã
de prea lungã tranziþie când multe sate se
mutã în cimitir ºi greu se vor gãsi femei
sã ducã jar la morminte ca în Moromeþii
lui Preda.

de apã estimat fiind de 163,6 mld.m 3
total global.
Dupã cum, pe mãsurã ce evoluþia
economicã bazatã pe combustibili fosili
s-a extins, acumularea de bioxid de carbon
ºi a altor gaze în atmosferã a depãºit
suportabilitatea sistemelor naturale, manifestatã sub formã de furtuni ºi inundaþii
devastatoare.

Prof.univ.dr. Ion A. POPESCU
Conf.univ.dr. Aurelian A. BONDREA
Lector univ.dr. Marin A. COMªA
Cum problemele de mediu transcend
graniþele naþionale, guvernele au recurs la
instanþele internaþionale pentru soluþionarea
anumitor speþe de interes general, adoptând
o serie de tratate ºi convenþii.
În sfârºit, revendicarea de spaþii vitale
pentru înfãptuirea creºterii economice a
declanºat douã rãzboaie mondiale ºi peste
ºaizeci de conflicte locale, curmând viaþa
a 110 milioane de persoane numai dupã
anul 1900. A nu se omite nici realitatea
dramaticã potrivit cãreia, tipul de creºtere
economicã evocat a contribuit direct la
scindarea societãþilor umane în bogaþi ºi
sãraci, cu consecinþe catastrofale asupra a
60%-70% din populaþia globului.

Din aceastã perspectivã, în opinia
noastrã, dupã problema pãcii ºi rãzboiului,
al doilea subiect al dezbaterilor din ultima
perioadã de timp poate fi considerat - sub
raportul importanþei ºi al frecvenþei, dar ºi
al provocãrilor pe care le induce - cel al
creºterii ºi dezvoltãrii economico-sociale
într-o dublã ipostazã, aceea de dezvoltare
durabilã sau sustenabilã, care urmãreºte
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii ºi protejarea
naturii, precum ºi realizarea echilibrului
între oameni ºi hranã, a coeziunii în
interiorul societãþilor ºi la nivel global, ºi
globalizarea evoluþiilor politice, economice,
comerciale ºi sociale. Ambele procese
marcheazã, de fapt, tentativa de a edifica o
nouã comunitate de valori circumscriind un
model de viaþã nou, unic, capabilã sã
estompeze semnificativ nivelurile economice ºi sã asigure convieþuirea unor tradiþii
culturale extrem de diferite. Aºa cum era de
aºteptat, evaluãrile se fac de pe poziþii ºi din
unghiuri de vedere diferite, în funcþie de:
concepþiile filosofice ºi politice ale
exegeþilor; varietatea resurselor, structurilor
ºi tradiþiilor sociale, a nivelului dezvoltãrii
ºi potenþialului existent; progresul ºtiinþific
ºi tehnologic; conjunctura ºi echilibrul de
forþe pe plan intern ºi internaþional.
(Continuare în pag. 4)

În prag
de primãvarã,
mãrþiºor ºi
mãrþiºoare

Simbol al sosirii primãverii,
tradiþionalul mãrþiºor oferit cu prilejul zilei
de 1 Martie rudelor, prietenelor, colegelor
exprimã sentimentele ºi inclusiv gustul
celui care-l dãruieºte faþã de cel care-l
primeºte. Gestul acesta încãrcat de
semnificaþii  daruri miniaturale care aduc
noroc, sãnãtate, puritate sufleteascã,
îndepãrtarea spiritelor malefice, având
putere regeneratoare, stimulând culoarea
vieþii  este transmis, repetat din generaþie
în generaþie, îmbrãcând forme specifice
zonelor în care sunt oferite mãrþiºoarele.
Având în vedere adevãrul cã alegerea
unui mãrþiºor nu este atât de simplã,
Muzeul Þãranului Român a organizat a treia
ediþie a Târgului Mãrþiºorului, desfãºurat în perioada 28 februarie  4 martie,
cu participarea unor studenþi de la
Universitãþile de Arte Plastice ºi de
Arhitecturã, cu tineri absolvenþi ai acestor
universitãþi, cu elevi de la Liceul de Artã
Plasticã Nicolae Tonitza, cu meºteri ale
cãror obiecte pot fi dãruite de Mãrþiºor.
Participã aproape 100 de expozanþi cu
micile lor bijuterii, reprezentând o ofertã
atractivã, de fapt, o alternativã la explozia
de subproduse care invadeazã acum
pieþele ºi bulevardele Capitalei. (A.D.)
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Concluziile Comisiei Europene cu privire la TVA

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 10. Impozitarea
Conform concluziilor Raportului din 5
noiembrie 2003 al Comisiei Europene, de la
ultimul Raport, România a înregistrat
anumite progrese în alinierea acquis-ului
aferent impozitãrii, precum ºi în ceea ce
priveºte reforma administrativã.
România a continuat într-o anumitã
mãsurã alinierea cu acquis-ul ºi trebuie sã
menþinã ritmul alinierii în toate domeniile,
în special în cel al reformei ºi modernizãrii
administraþiei fiscale. De asemenea, trebuie
luate mãsuri pentru îmbunãtãþirea sistemelor
de tehnologie a informaþiei.
Raportul pe 2003 precizeazã ca progrese
înregistrate referitor la Capitolul 10
Impozitarea, faþã de Raportul precedent:
 Ministerul Finanþelor Publice a fost
angajat într-un proces de restructurare, cu
scopul de a unifica administraþia fiscalã în
cadrul unui singur departament al
ministerului. În februarie 2003, ministerul a
creat Departamentul de Administraþie

Fiscalã, care integreazã cele trei administraþii
existente pentru colectare, AUDITARE ºi
CONTROL al contribuþiilor la securitatea
socialã, în cadrul ministerului;
 În vederea ameliorãrii procesului de
colectare a veniturilor, a fost creat, în ianuarie
2003, Oficiul Marilor Contribuabili pentru
Bucureºti ºi judeþul Ilfov, iar numãrul
personalului din Ministerul Finanþelor
Publice a fost mãrit;
 România a continuat sã modernizeze
administraþia de impozitare ºi sã
îmbunãtãþeascã sistemul de colectare a
veniturilor. În August 2003 a fost creatã
Agenþia Naþionalã pentru Administraþie
Fiscalã, operaþionalã de la 1 ianuarie 2004.
Responsabilitãþile majore ale Agenþiei includ
colectarea taxelor, CONTROLUL FISCAL
ºi pãstrarea evidenþei contribuabililor.
Asistenþa ºi informarea contribuabililor a
evoluat. A fost iniþiatã implementarea
strategiei, adoptate în 2002, pentru
îmbunãtãþirea capacitãþii administrative a
administraþiei fiscale. Strategia acoperã
perioada pânã în luna decembrie 2006 ºi va
fi revizuitã în fiecare an.

Evaluarea Comisiei Europene în domeniul impozitãrii indirecte:

Institutul Cultural Român
Posibilã foaie de parcurs
Alexandru MIRONOV
Cooperare administrativã ºi asistenþa
reciprocã
 Nu a fost înregistrat nici un progres
semnificativ în ceea ce priveºte cooperarea
administrativã ºi asistenþã reciprocã.
 A fost iniþiatã pregãtirea specificã a
personalului pentru viitorul Oficiu Central
de Legãturã ºi Oficiul Accizelor. Oficiul va
fi responsabil de cooperarea administrativã
cu statele membre pânã la momentul
aderãrii.
În cadrul progreselor înregistrate referitor
la Capitolul 10 Impozitare, explicitãm
activitatea de administrare a marilor
contribuabili ºi înfiinþarea Agenþiei
Naþionale de Administrare Fiscalã.
În vederea creºterii eficienþei
administrãrii ºi colectãrii veniturilor
bugetului de stat, monitorizãrii ºi asistãrii
fiscale, precum ºi a controlului fiscal la marii
contribuabili, începând din ianuarie 2003,
activitatea de administrare a marilor
contribuabili din municipiul Bucureºti ºi
judeþul Ilfov este organizatã, în cadrul
Direcþiei generale de administrare a marilor
contribuabili din municipiul Bucureºti ºi din
judeþul Ilfov.
Aceastã direcþie administreazã:
a) contribuabilii, persoane juridice, cu
sediul social în municipiul Bucureºti,
respectiv în judeþul Ilfov, care îndeplinesc
acumulativ urmãtoarele criterii:
 volumul obligaþiilor la bugetul de stat
constituie la nivelul anului 2001 sã fie mai
mare sau egal cu 14 miliarde lei;
 cifra de afaceri plus pierderea
înregistratã, raportate în situaþiile financiare
încheiate la 31 decembrie 2001, sã reprezinte
o sumã mai mare sau egalã cu 50 miliarde lei;
b) Banca Naþionalã a României;
c) societãþile bancare cu sediul social în
municipiul Bucureºti, respectiv în judeþul
Ilfov;
d) societãþile de asigurãri autorizate, cu
sediul social în municipiul Bucureºti,
respectiv în judeþul Ilfov;
e) Societatea de Investiþii Financiare
Muntenia ºi filialele acesteia;
f) sucursalele ºi/sau punctele de lucru
stabilite ale contribuabililor menþionaþi la lit.
a)  e), înregistrate fiscal în municipiul
Bucureºti, respectiv în judeþul Ilfov;
g) sucursalele ºi/sau punctele de lucru
stabile, înregistrate fiscal în municipiul
Bucureºti, respectiv în judeþul Ilfov, ale
contribuabililor mari, persoane juridice

administrate de alte organe fiscale
teritoriale.
Criteriile de selecþie a marilor
contribuabili se actualizeazã anual pe baza
indicelui de inflaþie stabilit la nivelul anului
precedat, comunicat de Institutul Naþional de
Statisticã.
În baza criteriilor de selecþie, lista marilor
contribuabili de Direcþia generalã de
administrare a marilor contribuabili din
municipiul Bucureºti ºi din judeþul Ilfov se
stabileºte prin ordin al ministrului finanþelor
publice.
Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã
Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã, operaþionalã legal de la data de 1
ianuarie 2004, ca organ de specialitate al
administraþiei publice centrale, este instituþie
publicã cu personalitate juridicã, cu buget
propriu, în subordinea Ministerului
Finanþelor Publice. Cheltuielile curente ºi de
capital se finanþeazã de la bugetul de stat.
Agenþia:
a) îºi desfãºoarã activitatea în domeniul
impozitelor, taxelor, contribuþiilor ºi al altor
venituri bugetare, prin intermediul
procedurilor de gestiune, colectare, control
fiscal, soluþionare a contestaþiilor ºi
dezvoltarea unor relaþii de parteneriat cu
contribuabilii, inclusiv prin acordarea de
servicii de asistenþã;
b) este responsabilã, atât la nivel central,
cât ºi la nivel teritorial, în numele ºi în contul
statului de aplecarea legislaþiei privind
impozitele, taxele, contribuþiile ºi alte
venituri ale bugetului de stat, precum ºi
veniturile altor autoritãþi ºi instituþii publice
centrale sau ale comunitãþii Europene, a cãror
administrare îi este conferitã prin acte
normative sau convenþii, exclusiv veniturile
datorate în vamã;
c) asigurã:
 aplicarea unitarã a prevederilor
legislaþiei privind impozitele, taxele,
contribuþiile ºi alte venituri bugetare;
 colectarea veniturilor bugetare;
 executarea prerogativelor stabilite prin
lege prin aplicarea unui tratament echitabil
tuturor contribuabililor;
 utilizarea tehnologiilor noi în susþinerea
managementului Agenþiei ºi îmbunãtãþirea
relaþiei cu contribuabilii.

(Continuare în numãrul viitor)

(Continuare din numãrul trecut)
IV. Culturã ºi televiziune. Va fi piatra
de încercare a ICR, dar bãtãlia cu negustorii
de imagini trebuie, cândva, începutã  ºi
poate acum este momentul.
ICR poate porni, de pildã, o campanie de
cablare pentru televiziune a tuturor locuinþelor
românilor, în prima fazã obiectivul fiind
cablarea (ºi pentru Internet, acolo unde nu s-a
fãcut) a celor peste 24.000 de unitãþi ºcolare
româneºti (de la grãdiniþe la universitãþi), ceea
ce ar include renaºterea tele-ºcolii (în care s-ar
implica, voluntar, cred eu, cel puþin Televiziunea
România de Mâine, TVR2 ºi TVR Cultural).
Partea cea mai dificilã s-ar baza pe o
intervenþie a Consiliului Naþional al
Audiovizualului  din ce în ce mai activ în
ultima vreme, spre cinstea lui. Ca ºi în cazul
posturilor de radio, C.N.A. ar trebui sã impunã

de familie a lui Petru Dmitrescu mi se pare
nu numai scenarizabil ºi realizabil, ca serial TV,
dar chiar un posibil produs de export)  cu
contribuþii la ICR, dar ºi ale posturilor TV
beneficiare ale unor reclame bãnoase.
Tot C.N.A.  la intervenþia ICR  poate fi
convins sã ia taurul de coarne ºi sã introducã
un control logic al Partidului pãrinþilor
asupra emisiunilor ºi filmelor incitând la
violenþã, pornografie, rasism.
V. Muzee, patrimoniu, patrimoniu
imaterial. Foarte bine stãpânit de MCC,
domeniul poate fi ajutat de ICR prin
organizarea de manifestãri de genul celor pe
care le face muzeograful Corneliu Bucur la
Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava
Sibiului (târguri de meserii, tabere, defilãri
ale meºterilor din toatã þara, concursuri,
competiþii) ºi, la fel de foarte bine, Muzeul
Satului ºi Muzeul Þãranului Român.

Opinii în
tuturor posturilor TV un minimum de minute,
rubrici, emisiuni de educaþie pentru culturã
ºi ºtiinþã. În al doilea rând, ar trebui sã cearã
amendarea Legii de Organizare ºi
Funcþionare a SRTV ºi SRR, cerând, pe de o
parte , cele douã instituþii sã renunþe complet
la publicitate  ca în cazul celebrei BBC 
ºi, pe de altã parte, obligând posturile TV
beneficiare ale sumelor astfel disponibilizate
(piaþa de publicitate poate atinge
200.000.000 de dolari anual în România) sã
contribuie, prin fonduri proporþionale cu
încasãrile din publicitate, la realizarea unor
seriale ºi documentare de televiziune utile
culturii româneºti ºi ºcolii româneºti (dupã
exemplul Franþei, unde seriale ca
Mizerabilii, Contele de Monte Cristo etc.
au fost realizate cu bani de la posturi private). S-ar putea astfel comanda serialul
Junimea (la Studioul Teritorial Iaºi al
SRTV), ªcoala ardeleanã (Cluj-Napoca),
Zburãtorii români (Timiºoara) sau, de ce
nu, seriale artistice (mie romanul Cronica

Opinia

Poate ar fi binevenitã implicarea ICR în
instituirea unei reþele de muzee locale
(orãºeneºti, sãteºti), pe care sã le doteze elevii
ºcolilor, antrenându-i astfel pe cei mici întro activitate  cea de pãstrãtor de patrimoniu
(ºi imaterial, deci folclor)  de care vor avea
nevoie în viitor, dacã România se va implica
cu adevãrat în industria turisticã.
VI. Activitatea editorialã este ultima,
pe lista mea de prioritãþi, pentru motivul, evident, cã în România funcþioneazã deja foarte
bine edituri respectabile, pe care ICR ar
trebui sã le lege, orientându-le spre cele
douã albii pe care îi curge metabolismul.
A reuºi o mânã de ajutor cãtre biblioteca
ºcolarã (deci cãtre MECT) ºi bibliotecile
publice (deci cãtre MCC) este mai important decât a edita cãrþi  ºi mai aproape de
spiritul Legii 356/2003. Este, prin urmare,
mai simplu sã comandãm Uniunii Scriitorilor
tiraje mari din noua Biblioteca pentru toþi
(cu care sã dotãm cel puþin cele 3300 de
biblioteci de ºcoli, de universitãþi.

Implicaþii metodologice
Opinii
în Opinia
ale relaþiei
informareformare
Prof.univ.dr. Ioan ªERDEAN

Viitorul sociologiei  sociologia viitorului
Prof.univ.dr. ªtefan COSTEA
(Continuare din nr. 384)
Probleme deschise în sociologia
contemporanã

Evoluþiile ºi acumulãrile de pânã acum
ale sociologiei au avut ºi un alt efect, ele au
pregãtit ºi au condus la creºterea capacitãþii
sale de a ieºi din starea de izolare în care s-a
plasat în eforturile iniþiale de a obþine
autonomia ca o condiþie a recunoaºterii
sale ca ºtiinþã, astãzi fiind din ce în ce mai
deschisã la dezvoltarea prieteniei
intelectuale cu celelalte ºtiinþe sociale ºi
umane, în eforturile de aprofundare a
cunoaºterii lumii sociale ºi de interpretare
mai subtilã a fenomenelor proceselor ºi a
vieþii sociale în ansamblul sãu.
Privitã însã în ansamblul sãu, situaþia
generalã a sociologiei nu poate fi consideratã
a se afla într-o etapã total neproblematicã.
Întrucât, ceea ce s-a reuºit pânã în prezent în
procesele de sistematizare ºi de unificare a
realizãrilor din domeniul sociologiei
descriptive se aflã abia în fazã incipientã, de
cãutare a unor orientãri în aceastã direcþie.
Chiar dacã aceste procese ar fi duse pânã la
capãt, rezultatul lor n-ar putea constitui decât
o precondiþie a obiectivului major, cel al
elaborãrii unor teorii generale, intim corelate
cu datele empirice acumulate ºi exprimate
în propoziþii teoretice empirice susþinute.
De aceea este corect consensul aproape
general al istoricilor sociologiei, potrivit cãruia,
distanþa dintre teoria (teoriile) sociologicã
generalã ºi sociologia descriptivã actualã
continuã sã fie ºi astãzi considerabilã. Situaþie
care întreþine ºi discuþiile cu privire la caracterul
sociologiei ca ºtiinþã încã în curs de constituire,
tânãrã, micã (ºi nu mare), aflatã în procese
de creºtere sau de crizã etc.
Dincolo de toate acestea, ceea ce rãmâne
esenþial a discuta este dacã ºi în ce fel este
posibilã dezvoltarea viitoare a sociologiei ca
ºtiinþã. Douã coordonate esenþiale pot contura
un cadru adecvat al unei asemenea discuþii.
Prima se referã la analiza mãsurii în care
generalizãrile, clasificãrile, modelele ºi
interpretãrile realitãþii sociale, pe care

sociologia le-a propus pânã în prezent,
continuã sã-ºi pãstreze capacitatea de a mai
genera noi direcþii, teme sau probleme de
reflecþie ºi de investigaþie ºi de a produce noi
cunoºtinþe ºi descoperiri ºtiinþifice, teoretice
sau practice. ªi a doua, dacã obiectul sãu
de cercetare  societatea  în toate
componentele ºi ipostazele sale a evoluat ºi
s-a transformat atât de profund, încât
achiziþiile actuale ale sociologiei sã nu mai
aibã relevanþã pentru noua naturã ºi
configuraþie a realitãþii sociale contemporane.
Numai luând în considerare aceste
coordonate analitice pot fi create condiþiile
necesare pentru a putea face evaluãri ºi a
determina perspectivele sociologiei de a
progresa în direcþia identificãrii unor noi
domenii, direcþii, teme, subiecte de
investigaþie, care sã conducã la construcþia
unor noi generalizãri ºi teorii majore, pe baza
cãrora sã dobândeascã abilitãþi sporite în

Puncte
de vedere
ghidarea cercetãrii de profil pe direcþii
precise ºi în valorificarea superioarã a
rezultatelor cercetãrii empirice, concrete,
consolidându-ºi pe aceastã cale statutul de
ºtiinþã socialã autenticã.

Noi orizonturi în evoluþia sociologiei
ca ºtiinþã

Reflecþiile, studiile ºi lucrãrile de pânã
acum, par sã identifice ºi sã determine
anumite orizonturi în acest domeniu. Cele
consacrate analizei evoluþiei societãþilor
contemporane reliefeazã transformãri în
natura, structura ºi formele de organizare a
acestora, comparabile cu cele ce s-au produs
în perioada trecerii de la societãþile

tradiþionale agrare la cele industriale
moderne, perioadã în care s-a nãscut
sociologia. Ceea ce înseamnã cã, în noua
etapã de dezvoltare, postindustrialã, avem
de a face cu emergenþa unui ansamblu de noi
ºi complexe procese sociale, cum sunt
dezvoltarea impresionantã ca volum ºi ritm
a cunoaºterii umane, progresul spectaculos
al ºtiinþei, tehnologiei ºi culturii care pun în
noi termeni complexele probleme ale
satisfacerii necesitãþilor vitale ale oamenilor,
transformarea treptatã a societãþii
contemporane în societate a cunoaºterii ºi
societate informaþionalã, transferul din ce
în ce mai masiv al muncii industriale dinspre
oameni spre maºini; transformãrile
consecutive ce se înregistreazã în structurile
organizaþionale ºi sociale ale diferitelor
societãþi contemporane cu implicaþiile
inevitabile ale acestora în toate domeniile ºi
sferele vieþii sociale.
La acestea se adaugã marile probleme
globale ale umanitãþii reperate la începutul
ultimului sfert de veac al secolului trecut ºi
formulate în termenii crizei resurselor
energetice neregenerabile, foamea ºi
alimentaþia, sãrãcia, subdezvoltarea,
problemele ecologice. Acestei problematici i
s-a adãugat pe parcurs ºi cea a globalizãrii,
consideratã ca un proces general sau un sistem
de procese, de demersuri planetare, care
reprezintã destinul intelectual al lumii
contemporane, un proces ireversibil, care
afecteazã toate popoarele, naþiunile, statele
naþionale ºi societãþile contemporane. În
prezent, globalizarea este diferit conceputã ºi
definitã, însã, dincolo de diferenþe, ea reflectã
o altã logicã a dezvoltãrii sociale decât cea
linearã ºi prefigureazã o societate sau o
comunitate mondialã configuratã ca un
ansamblu de configuraþii internaþionale ºi
sisteme de interacþiuni ºi schimb. Ea implicã
un nou proces de structurare a ordinii
sociale mondiale, ca produs atât al acþiunilor
individuale, cât ºi al cumulativitãþii dintre
interacþiuni, dincolo de agenþiile ºi
instituþiile sociale existente astãzi în întreaga
lume.
Ceea ce face ca aproape nici o zonã sau
sferã a vieþii sociale sã nu se afle în afara
acestui proces de la cele economice, politice,

juridice, militare, pânã la cele de mediu,
culturale ºi spirituale.
Ea antreneazã, în consecinþã, ample procese
de transcendere a actualelor frontiere
geografice ºi politice, deci de deteritorizare a
spaþiilor socio-economice ºi politice,
concomitent cu organizarea ºi exercitarea
puterii, ca atribut esenþial al globalizãrii, pe
întinderi spaþiale extensive ale configuraþiilor
circuitelor unor sisteme globale interconectate,
de dimensiuni din ce în ce mai mari.
În aceastã perspectivã, pe lângã noile
probleme sociale ºi umane ce apar, vechile
probleme globale cunosc evoluþii ºi
dobândesc semnificaþii noi, între care mãsura
în care globalizarea contemporanã implicã în
continuare inclusiune generalizatã sau/ºi
progresivã segregare, separare ºi exclusiune
spaþialã, socialã ºi umanã; condiþiile
comunicãrii dintre elitele ce devin din ce în
ce mai globale ºi extrateritoriale ºi cele
rãmase locale, relaþiile centrelor de
producere a valorilor devenite
extrateritoriale ºi constrângerile locale, de
condiþiile istorico-sociale concrete ºi
orientãrile valorice ale comunitãþii sociale ºi
umane locale; noile dimensiuni ºi configuraþii
ale polarizãrii ºi distincþiei dintre bogaþi ºi
sãraci, nomazi ºi sedentari etc.
Chiar ºi numai o structurare generalã a
evoluþiilor fundamentale ce se produc în
prezent în obiectul de cercetare al
sociologiei este edificatoare în privinþa
câmpului larg al noilor domenii de cercetare
sociologicã a cãror abordare devine rapid de
o acutã actualitate, ceea ce evident, deschide
noi orizonturi ºi oferã temeiuri solide în
favoarea încrederii cã sociologia are un
viitor ale cãrui dimensiuni ºi anvergurã vor
depinde de modul ºi mãsura în care sociologii
de azi ºi cei ai generaþiilor viitoare vor ºti ºi
vor reuºi, pe de o parte, sã valorifice eficient
achiziþiile de pânã acum, a cãror valabilitate
se va pãstra în viitor, iar pe de altã parte, vor
fi dispuºi ºi capabili sã depãºeascã limitele
existente în corpusul cunoaºterii sociologice
contemporane valorificând, în acelaºi timp,
tendinþa majorã de evoluþie spre sintezã a
cunoaºterii umane din zilele noastre.
Cunoaºtere, care aduce în prim-planul
gnoseologiei evoluþia spre multi, pluri,
interdisciplinaritate ºi transdisciplinaritate, o
direcþie privilegiatã de dezvoltare a
sociologiei, prin însãºi vocaþia sa
fundamentalã.

(Continuare din numãrul trecut)
Numeroase creaþii cu care vin în contact
cititorii (sau ascultãtorii), cu mari resurse
afective, sunt de nuanþã liricã, dar calea spre
înþelegerea corectã ºi integralã a mesajului
lor este cu totul aparte, specialã. Înþelegerea
acestora este asiguratã de interpretarea
corectã a mesajelor transmise, mai ales prin
metafore ºi alte figuri de stil. În asemenea
creaþii nu e vorba atât de evenimente, de
întâmplãri deosebite, la care iau parte diverse
personaje. Gândurile ºi sentimentele
scriitorului sunt exprimate prin cuvinte alese,
care spun mult mai mult decât s-ar pãrea la
prima vedere sau ascultare. Lucian Blaga,
vorbind despre acest gen de creaþie spunea:
Un gând devine liric dacã se spune pe
jumãtate ºi apoi se suspendã. ªi cum
sentimentele nu se învaþã, ci se trãiesc, este
bine ca în trãirea lor, cei ce le citesc sau le
ascultã, de-s elevi, de-s studenþi, de-s
persoane mature, sã nu fie tulburaþi; sã nu se
introducã adevãraþi paraziþi, care estompeazã
intensitatea emoþiilor. Cãci, tot Lucian Blaga
mai spune: Ceea ce se poate spune implicit
sã nu se spunã explicit.
Existã în literatura noastrã creaþii, în
versuri sau în prozã, care în aparenþã n-ar
conþine resurse afectiv-sentimentale, decât cu
totul de suprafaþã, ca valori nesemnificative.
ªi totuºi... un singur fragment de vers îndrãgit
exclusiv de cei mai mici ºcolari, din poezia
Vestitorii primãverii de George Coºbuc, ne
poate convinge de contrariul: ... Nu v-a fost
dor de þara voastrã? Cuvântul dor, care
sugereazã un sentiment de înaltã vibraþie
sufleteascã, este intraductibil în oricare altã
limbã; este o expresie de sorginte pur
româneascã; ea nu poate fi explicatã prin
sinonime. Pentru ºcolarii mici (ºi nu numai
pentru aceºtia), în scopul înþelegerii sensului
ºi pentru a trãi emoþiile pe care le semnificã,
cel mai nimerit ar fi sã li se aducã în minte
momente, împrejurãri, situaþii în care au trãit
sentimentul de dor. În versul amintit, al lui G.
Coºbuc, este vorba de dorul de þarã. ªi acel
voastrã (þara voastrã) poate fi comentat;
cãci deºi se întorc din þãri de soare pline,
acolo, pãsãrelele s-au simþit strãine. Prin
urmare, aici e þara lor. Resorturile afective ale
semnificaþiei acestor versuri ºi chiar numai a
unor cuvinte sunt cât se poate de evidente.
Ne stãruie în minte ºi în gând un buchet
de cuvinte alese care pãtrunde ºi ajunge în

resorturile afective ale oricãrui cititor: Iatãle: Aceastã þarã este ca o creangã de aur.
Nu poþi sã nu admiri cu sufletul la gurã
mãreþia Carpaþilor, peisajul mitic al
Oltului, melancolia Mureºului, imaginea
extaticã a Mãrii Negre sau simfonia barocã
a Deltei... Nu poþi sã treci indiferent pe lângã
mãreþia Daciei Felix, pe lângã faptele mari
ale voievozilor. Nu poþi sã nu fii mândru de
acest mirabil pãmânt românesc, în care, vorba
poetului, ... toþi teii miros a Eminescu ºi în
care Toþi plopii sunt fãrã soþ.
Conþinuturi ºi imagini ca cele de mai sus
se aflã în numeroase activitãþi didactice ºi
extradidactice. Important este ca ele sã fie
descoperite ºi comentate într-o asemenea
manierã încât sã aducã un spor de calitate
afectivitãþii celor care le întâlnesc.
Am stãruit, în demersul pe care l-am
întreprins, pe o temã, în aparenþã, fãrã prea
multe semne de întrebare, dar deosebit de
complexã ºi plinã de surprize, mai ales asupra
componentei afective a relaþiei dintre
informativ ºi formativ, din raþiuni pe care leam susþinut, dar ºi pentru cã, aºa cum, de altfel,
argumenteazã un reputat psiholog român,
Alexandru Roºca, procesele afective sunt o
reflectare cu caracter de atitudine, iar de la
atitudine pânã la reflectarea ei în conduitã,
distanþa e infimã. Atitudinea este cel mai
convingãtor argument al unei conduite
conºtiente, bazate pe necesitatea pe care o
resimte oricine ºi care îndeamnã la acþiune.
Cu toate riscurile pe care le incumbã o
temã atât de dificilã, despre care, poate,
câteodatã, avem impresia cã ºtim totul, dar în
realitate mai sunt multe de cãutat ºi, mai ales,
de aflat, am îndrãznit sã intru în labirintul ei,
cu speranþa cã voi mai descoperi unele
întrebãri la care va trebui sã le caut rãspunsuri.
Am aflat, într-adevãr, întrebãri cu mult
mai multe decât cele la care am încercat sã
dau rãspunsuri în rândurile de mai sus.
Departe de mine gândul cã rãspunsurile formulate la doar câteva din aceste întrebãri sunt
complete ºi vor satisface pe deplin.
Mã gândesc însã cã ceva bun, în spiritul
didacticii moderne am realizat, totuºi: am
rãspuns pentru mine la întrebãri pe care mi
le-am pus eu însumi. Dacã ºi cititorul va
aprecia, cel puþin în parte, aceste rãspunsuri
ºi mai ales dacã, dupã lectura acestor rânduri,
va cãuta, în continuare, întrebãri la care sã
rãspundã fiecare, înseamnã cã eforturile
noastre comune vor da roadele aºteptate.
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O valoroasã restituire
cu multiple semnificaþii
Valeriu RÂPEANU

Datorãm istoricului ºi editorului Florin
Rotaru una din cele mai importante
restituiri culturale din ultimii ani: tipãrirea
în editura Biblioteca Bucureºtilor a celor
douã volume care alcãtuiesc Istoria
Românilor de Ion I. Nistor, manuscris la
care istoricul ce ºi-a legat numele nu numai
de temeinice lucrãri ºtiinþifice, ci ºi de
lupte pentru redeºteptarea conºtiinþei
naþionale cã Bucovina, având un rol
cultural ºi politic însemnat în anii fãuririi
unitãþii noastre naþionale, a început sã
lucreze din 1938.
Împrejurãrile istorice nu i-au fost
prielnice: învãþatul bucovinean, profesor la
Universitatea din Cernãuþi al cãrui rector a
fost între 1933-1940, a cunoscut prãbuºirea
hotarelor þãrii în 1940, vãzându-ºi sfãrâmat
visul pentru care luptase pânã în 1918, când
a fost unul din factorii hotãrâtori ai formãrii
conºtiinþei unitãþii naþionale a românilor
bucovineni ºi unul din cei ce au acþionat cu
hotãrâre pentru Unirea acestui þinut cu
România în 1918. Membru corespondent al
Academiei Române din 1911 ºi membru
titular din 1915, Ion I. Nistor va fi numit în
1945 director al Bibliotecii Academiei. În
1948 nu va mai face parte din Academia
R.P.R., fiind alãturi de alþi savanþi ºi scriitori
epurat din aceastã Instituþie. Alãturi de peste
o sutã de demnitari ai fostului regim este
arestat în noaptea de 5-6 mai 1950
(amintirile din închisoare sunt publicate în
cel de-al doilea volum al cãrþii de faþã), de
unde va fi eliberat peste cinci ani, la 6 iulie
1955. În condiþii dificile a mai trãit ºapte
ani de zile pânã la 11 noiembrie 1962. Avea
86 de ani. În momente bune ºi rele ale vieþii
sale a lucrat la aceastã Istorie a Românilor
care vede lumina tiparului la patru decenii
de la moartea savantului. Manuscrisul,
pãstrat de fiica sa, Oltea I. Apostolescu, ºi
de fiul acesteia, Vlãstar Nestor Apostolescu,
va prilejui întâlnirea cu opera unui istoric
de o temeinicã pregãtire ºtiinþificã, de o
mare rigoare, care ºi-a dedicat viaþa studierii
trecutului românesc. Din pãcate,
în
afarã de Istoria Bucovinei, ediþie ºi studiu
biobibliografic tipãrite de Stelian Neagoe
în 1991 la Editura Humanitas, ºi de
Amintirile din închisoare, apãrute în
revista Memoria, nici o paginã de Ion I.
Nistor n-a mai fost publicatã în þara noastrã
din 1947. Tocmai de aceea reprezintã un
eveniment apariþia acestui manuscris inedit,
de care foarte puþini ºtiau, restituit în
condiþii ºtiinþifice de istoricul Florin Rotaru,
care a însoþit textul cu bogate ºi necesare
note ºtiinþifice ce fac precizãrile de rigoare
menite sã aducã la zi textul (sã nu uitãm
cã autorul nu avut rãgazul unei revederi în
împrejurãrile vitrege de dupã 1947 pe care
le-am evocat). Scrisã cursiv, cu naturaleþe,

dând partea cuvenitã documentului, din care
citeazã fragmente concludente, aceastã
Istorie a Românilor reprezintã o adevãratã
revelaþie ºi se cuvine a fi întâmpinatã ca un
eveniment care îmbogãþeºte istoriografia
româneascã ºi ne face sã-l cunoaºtem pe
istoricul ce a onorat nu numai cercetarea ºi
comunicarea roadelor studiilor sale, ci a
avut un rol important ºi în lupta naþionalã a
þãrii. De aceea, de la un moment dat, Istoria,
Românilor pe care o avem astãzi în faþã
aduce ºi mãrturia celui ce a participat

Istoria
Românilor
de
Ion I. NISTOR

nemijlocit la evenimente de importanþã
crucialã.
Rândurile pe care le reproducem aratã
clar acest fapt ºi în acelaºi timp mãrturia
istoricului dovedeºte aria de influenþã a
ideilor ºi acþiunii lui N. Iorga înainte de
primul rãzboi mondial: Slãbirea vechilor
tradiþii politice protestatare fãcu sã se
ridice pe la 1914 noul curent politic
cultural, care pornea de la tineretul
intelectual ce-ºi fãcuse educaþia sufleteascã
naþionalã prin lectura produselor noii ºcoli
literare din România liberã, reprezentatã
prin revistele «Sãmãnãtorul» ºi «Neamul
Românesc» al lui Nicolae Iorga.
Reprezentanþii acestui curent se grupeazã
în jurul revistei «Junimea literarã», care
apãru la Cernãuþi sub conducerea tânãrului
profesor Ion I. Nistor. Reprezentanþii
noului curent în viaþa publicã din Bucovina
propãvãduiau cu hotãrâre ºi curaj ideea
unitãþii culturale a românilor de
pretutindeni, care trebuia sã premeargã
unirii politice a tuturor românilor în
hotarele lor etnice ºi istorice.
Nu am putea acum, când Istoria
Românilor, dusã la capãt cu o încordare
eroicã de autorul ei, care nici în momentele
tragice ale existenþei sale nu s-a descurajat,
ci, în ciuda privaþiunilor de ordin material,
a suferinþelor consecutive celor cinci ani
de îngrozitoare detenþie la o vârstã
înaintatã (avea 74 de ani când a intrat la

Sighet ºi a fost eliberat la 79 de ani) sã nu
citãm portretul pe care N. Iorga îl face
istoricului doar cu cinci ani mai tânãr decât
el ºi care reprezintã o definire esenþialã a
locului pe care l-a ocupat Ion Nistor în
viaþa noastrã publicã ºi ºtiinþificã: acesta,
venind sã aducã Regelui hotãrârea de
Unire a Adunãrii din Bucovina, a trecut
pe la mine pentru a-mi cere sã redactez
adresa omagialã pe care peste câteva
ceasuri era s-o prezinte. D. Nistor îmi era
cunoscut de multã vreme. Profesorul de
liceu de la Suceava fãcuse studii la Viena,
ºi cu vechiul meu prieten Jirecek, ºi trecuse
apoi ºi pe la Universitatea din Bucureºti,
unde a ascultat cursurile noastre. Numit
profesor de istoria românilor la
Universitatea din Cernãuþi, în baza unor
frumoase lucrãri, publicate în limba
germanã despre comerþul Moldovei, nu
rãmãsese în provincia sa la începerea
rãzboiului, ci trãise la Bucureºti, în
împrejurãri grele, Al. Constantinescu
dându-i sã traducã în nemþeºte volumul
întâi din Istoria Comerþului a mea 
manuscrisul s-a pierdut la minister  ºi ne
întovãrãºise în refugiul din Moldova,
trecând apoi ºi la Odessa ºi gustând astfel
din toate mizeriile rãtãcirii ºi înstrãinãrii.
Naþionalismul lui cultural, deosebit de
acela teoretic ºi politic, al lui Flondor, era
întocmai ca ºi al meu, ºi consideram pe
amicii lui din Bucovina ( ) ca pe înºiºi
amicii mei politici. Pe un ton blând,
N. Iorga reproºa tovarãºului sãu de
ocupaþii, harnic ºi modest trecerea în
rândurile partidului naþional liberal, fapt
care l-a fãcut sã nu dea tot ce ar fi putut
da (O viaþã de om, ediþia 1984, p. 378)
Cu toatã aceastã implicare politicã ºi
bogatã activitate de animator pe tãrâmul
culturii ºi al învãþãmântului, Ion I. Nistor
n-a pãrãsit cercetarea istoricã. Bibliografia
de la sfârºitul volumului al doilea (cãreia
trebuie sã i se adauge comunicarea þinutã la
Institutul de Studii ºi Cercetãri Balcanice,
intitulatã Assises prehistoriques de lunité
Carpatho-Balcanique apãrutã în revista
Balcania, VII, 2, MCMXLIV, p. 333-343)
ne aratã cã ne aflãm în faþa unei opere care
îºi aºteaptã editorul. Comunicãri ºtiinþifice
apãrute în tiraje reduse, volume legate de
Basarabia, Bucovina, interzise ºi chiar
distruse timp de decenii, vor trebui strânse
în volum pentru a restitui celor de astãzi
dimensiunile intelectuale ºi morale ale
operei lui Ion I. Nistor.
Nu ne îndoim cã editura Biblioteca
Bucureºtilor ºi istoricul Florin Rotaru,
cãrora le datorãm aceastã preþioasã apariþie
editorialã, una dintre cele mai însemnate
în planul recuperãrii valorilor culturii
noastre, nu se vor opri aici.

INFANTOCRAÞIA
A devenit un fel de lait-motiv formula:
sã promovãm tinerii, sã le acordãm
încredere, sã fie stimulaþi în a se exprima,
a-ºi pune în valoare energia, deschiderea
la nou, abilitatea inovãrii, nevoia
împlinirii!
ªi câte ºi mai câte nu se spun despre
tineri, din partea celor mai vârstnici spre a
li se câºtiga graþiile. Iar din partea tinerilor
pornesc sãgeþi de nemulþumire pentru
faptul cã promisiunile au în ele ceva
formal, iar tinerii, pornind de la aceste
promisiuni, îndrãznesc la rândul lor mai
mult, se considerã apþi nu doar de politicã,
ci chiar de cârma þãrii, de o prezenþã cât
mai consistentã în forurile politice de
fotolii parlamentare, departamentale,
directorale etc.

Însemnãri
de

Damian HUREZEANU
Toate aceste recuzite lumeºti þin loc de
idealuri, sau sunt chiar idealuri.
Tineretul vrea sã ardã etapele, sã
devinã operaþional cât mai repede, aici
ºi acum. Lumea se grãbeºte, oamenii se
grãbesc, ne cufundãm într-un vârtej al
schimbãrilor. Este normal, într-un fel, ca
tinerii sã revendice noua lume, sã se creadã
îndreptãþiþi spre a o lua în stãpânire.
Vârstnicii spun promovarea tinerilor cu
o insistenþã care vrea sã dezvãluie
aptitudinea lor pentru nou, captarea
adeziunii tinerilor, ataºamentul la ideea de
progres. Într-o ipostazã nouã ºi dupã o
perioadã care a demonetizat aproape cu
totul ideea de progres, iatã cã aceasta se
relanseazã în noi ipostaze: trendul evoluþiei
universale contemporane e progresist,
construim o societate pe un piedestal al
progresului, al performanþei.
Tinerii ar vrea sã asalteze cerul.
Îndemnul la prudenþã, la merit ºi valoare,
la experienþã ºi cumpãtare, li se pare cã se
aºeazã în calea lor ºi cã semnificã refuzul
noului.
În jocul politic, mai ales în tentaþia spre
vârfurile politicii, se întrevede nãzuinþa
puterii, a conducerii. Nãzuinþã cãreia
trebuie sã i se asocieze competenþa,
stãpânirea domeniului, deplina formare

Conf.univ.dr. Eugen GHIORGHIÞÃ
Prodecan al Facultãþii de Management Financiar-Contabil
fiind riguros programat. Menþionãm în
acest sens planificarea din vreme (luna
octombrie 2003) a orelor de pregãtire
cu profesorii titulari ai disciplinelor

cu multiplicarea lor în ziua examenului,
asigurarea respectãrii disciplinei pe
perioada desfãºurãrii examenului,
verificarea lucrãrilor ºi afiºarea la timp

Examen de licenþã
la Facultatea de
Management
Financiar-Contabil
prevãzute în tematica examenului,
afiºarea din timp a tematicii pentru
licenþã, stabilirea cadrelor didactice
însãrcinate cu redactarea întrebãrilorgrilã, asigurarea confidenþialitãþii
transmiterii subiectelor responsabililor

a rezultatelor, organizarea examenului
de susþinere a lucrãrii de licenþã.
Experienþa acumulatã impune o
serie de îmbunãtãþiri pentru sesiunea
viitoare, ce va avea loc în luna iulie
2004, si anume: acordarea unei

Tânãra generaþie, tinerii care vor sã se
ilustreze în politicã trebuie sã fie pregãtiþi
s-o facã. Sã aibã maturitatea ºi sentimentul
responsabilitãþii. Or, de ce sã n-o spunem,
anii tranziþiei n-au fost tocmai proprii
formãrii unor asemenea calitãþi. Prea mult
lascism, o prea mare dorinþã de viaþã vecinã
cu hedonismul, prea multã indulgenþã ºi cãi
de realizare peste noapte.
Paradoxal, tocmai aceastã situaþie
fortificã presiunile întru deschiderea ºi mai
largã, cât mai largã, spre domeniul politic.
ªtiu sau simt tinerii cã acolo e bãtaia
peºtelui, cã uneori politica este o
excelentã industrie lucrativã.
Cum o fi, cum n-o fi, politica cere o
enormã rãspundere.
Pentru actul conducerii este necesar un
proiect. Matur, echilibrat, coerent. S-a
cristalizat aºa ceva, ca alternativã, în
rândurile tineretului? Sau ca un
complement la proiectele existente? Este
dificil, din câte ºtiu, sã se vorbeascã de aºa
ceva.
Într-un cuvânt, chemarea tineretului
este simpaticã, dorinþa de a fi el însuºi se
cuvine salutatã. Afirmarea tineretului este
demnã de elogiu ºi încurajare.
Totul însã pe temeiuri solide ºi pe valori
autentice. Totul pânã la ... infantocraþie.

La ora evaluãrilor

Învãþãmântul
superior românesc
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului (MECT) a dat recent
publicitãþii un document important:
Raport privind starea învãþãmântului
superior (2001-2003). Însemnãtatea
acestui studiu rezultã inclusiv din faptul
cã de circa 7-8 ani, respectivul minister a
frânt tradiþia publicãrii sub autoritatea sa
a clasicului Documentar statistic privind
dezvoltarea (evoluþia) învãþãmântului
din România. Chiar ºi minima
transparenþã pe care o asigura acest
Documentar statistic deranja, probabil,
respectivul cabinet ministerial, indiferent
de culoare lui politicã, ºi tocmai acest fapt
explicã suspendarea apariþiei sale anuale.
Dar ceea ce miniºtrii au sperat a câºtiga
prin punerea acþiunilor lor la adãpostul
perdelei de întuneric s-a dovedit a avea
cu timpul un revers incomparabil mai grav:
lipsa informaþiei autorizate, reducerea ei
la tot mai rarele conferinþe de presã, în care
coexistã inclusiv declaraþii improvizate ºi
contradictorii, au creat o stare de
imprecizie informaþionalã.
Tocmai aceastã rupturã ºi, ulterior,
destructurare informaþionalã explicã
inconsecvenþele ºi aprecierile, lipsite uneori

Salturi calitative dupã
acumulãri... calitative
În virtutea confirmãrii acreditãrii din
iulie 2002, Facultatea de Management
Financiar-Contabil Bucureºti a organizat
a treia sesiune a examenului de licenþã
în perioada 17-19 februarie 2004 la
specializarea Management-Financiar
Contabil.
Desfãºurat conform metodologiei
adoptate ºi îmbunãtãþite pe baza
experienþei acumulate în cele douã
sesiuni anterioare, examenul de licenþã
din sesiunea de iarnã 2004 a corespuns
aºteptãrilor organizatorilor, prin
rezultatele obþinute confirmând nivelul
pregãtirii candidaþilor. În condiþiile
manifestãrii unei exigenþe inerente
importanþei acestei forme de
examinare finalã, din 126 candidaþi
prezentaþi la examen, au promovat
105 absolvenþi, reprezentând o
pondere de 83,3%.
De la o sesiune la alta, metodologia
de desfãºurare a examenului de licenþã
a cãpãtat precizie ºi o mai mare
consistenþã, fiecare gen de activitãþi

intelectualã, dobândirea unui vast orizont
asupra lumii ºi a problemelor ei, mai cu
seamã pãtrunderea condiþiilor propriei þãri
 trecute, prezente, ca ºi a tensiunilor spre
viitor.
La o întrebare pusã cândva lui Nicolae
Titulescu cu privire la calitãþile pe care
trebuie sã le întruneascã un diplomat,
marele bãrbat de stat a pus pe unul din
primele locuri cunoaºterea istoriei lumii ºi
a propriei þãri, reprezentarea clarã a
problemelor contemporaneitãþii, scrutarea
nevoilor societãþii contemporane ºi,
bineînþeles, cunoaºterea raporturilor
politice ºi diplomatice, a liniilor de forþã
ale procesului istoric.
Toate acestea cer culturã ºi rafinament
intelectual.

importanþe sporite disciplinelor de
specialitate în cadrul disciplinelor de
examen; formularea cu mai mare
claritate a întrebãrilor de examen;
concentrarea unor forþe adecvate
supravegherii desfãºurãrii probei
scrise; organizarea orelor de pregãtire
pe parcursul semestrului II pentru
absolvenþii promoþiei anului universitar
2003-2004, precum ºi pentru cei din
anii anteriori; sporirea exigenþei
îndrumãtorilor lucrãrii de licenþã prin
distribuirea judicioasã a absolvenþilor.
Progresele înregistrate ne îndeamnã
sã credem cã examinarea finalã la
Facultatea de Management FinanciarContabil Bucureºti sub forma
examenului de licenþã va consacra în
continuare adevãraþi specialiºti în
domeniul Managementului FinanciarContabil pentru promoþiile 2003-2004
ºi 2004-2005, urmând ca promoþia
2005-2006 sã inaugureze specializarea
Contabilitate ºi Informaticã de
Gestiune.

de profunzimea analizei, din recentul
Raport. Surprinde mai întâi faptul cã în acest
Raport nu se aflã ºi referiri la sistemul de
ansamblu al învãþãmântului românesc. Fãrã
relaþionãri cu etapele preliminarii ale
învãþãmântului universitar, starea realã ºi
îndeosebi perspectivele de dezvoltare ale
acestuia nu pot fi configurate decât
aleatoriu. Pentru cã nu poþi evalua corect
starea învãþãmântului universitar dacã nu
iei în calcul ºi baza educaþionalã pe care se
sprijinã. De altfel, se ºtie cã orice document
consacrat obiectivului strategic al secolului
XXI, anume orientarea activitãþilor
educaþionale spre o societate a cunoaºterii
ºi, deci, spre o Europã a cunoaºterii, face
apel la întregul sistem de învãþãmânt, chiar
dacã multe dintre recomandãri privesc
îndeosebi universitãþile. Tocmai aceastã
lacunã de orientare le joacã festa autorilor
amintitului Raport, când ei constatã,
oarecum cu conºtiinþa împãcatã, cã
numãrul total de burse de studii
acordate în anul universitar 2002-2003
studenþilor cu domiciliul în mediul rural a
fost doar de 600, faþã de cele 2000 oferite.
Oare nu tocmai starea criticã a
învãþãmântului preuniversitar din mediul
rural explicã ponderea de numai 1% a
studenþilor proveniþi din acest mediu ºi, prin
consecinþã, cererea cu mult sub oferta celor
2000 de burse anume destinate tinerilor din
mediul rural?
Alte inconsecvenþe ºi aprecieri lacunare
se regãsesc în capitolul despre evoluþia
numãrului de studenþi ºi cadre didactice, la
nivel naþional. Nu ºtiam cã pânã ºi datele
statistice despre numãrul studenþilor la
nivelul anului universitar 1990-1991 se
modificã pe mãsurã ce ne depãrtãm de acest
an. Fapt este cã dacã în toate
Documentarele statistice privind evoluþia
învãþãmântului în România, apãrute dupã
1991, numãrul total al studenþilor, români
ºi strãini, din anul universitar 1990-1991 era
de 192.810, cifra corespunzãtoare înscrisã
în recentul Raport este mai mare. Nu cu mult
mai mare, dar suficient de diferenþiatã ºi de
exactã încât sã genereze impresia unei
documentãri uºor superficiale. Mai grav,
pentru cã exprimã o posibilã atitudine
tendenþioasã, ne apare un alt aspect:

Raportul evidenþiazã dinamica numãrului
de studenþi români la 100.000 locuitori.
Dacã în 1990-1991, România avea 832
studenþi la 100.000 locuitori, în anul 20022003 a ajuns la circa 2800 studenþi la
100.000 locuitori. Este, într-adevãr, o
creºtere semnificativã. Dar sã nu uitãm cã
media pe UE este de 3520 studenþi la
100.000 locuitori ºi cã foarte multe din þãrile
europene se situeazã, din acest punct de
vedere, înaintea noastrã. Firesc ar fi fost,
deci, ca Raportul sã înfãþiºeze pe larg
asemenea comparaþii. Poate tocmai astfel
ºi-ar fi cenzurat concluzia dupã care
producþia actualã de studenþi a atins un
prag optim anual pentru învãþãmântul
superior raportat de bugetul de stat. Dacã
este aºa, cum rãmâne cu învãþãmântul
românesc ca prioritate naþionalã ºi cu
urgenþa alinierii lui la standardele europene?
Sã fie oare etalonul celor 100.000 de
locuitori ai României inferior, sub raportul
aspiraþiilor culturale, echivalentului
european? Chiar aºa fiind, cu atât mai mult
are nevoie România de un numãr, în
continuã creºtere, al studenþilor.
Raportul îºi motiveazã aici poziþia lui
restrictivã prin redusa capacitate a
economiei ºi a activitãþilor social-culturale
din România de a-i utiliza pe actualii ºi
viitorii specialiºti. El ignorã faptul cã
aceastã redusã capacitate se datoreazã
îndeosebi unei învechite mentalitãþi
patronale care preferã munca de mai redusã
calificare pentru motivul imediat cã e mai
ieftinã, dar pierzând din vedere tocmai
provocãrile moderne ºi perspectiva
societãþii cunoaºterii în care este absolut
necesar sã ne integrãm. Este limpede,
aºadar, cã învãþãmântul superior românesc,
atât cel public, cât ºi cel privat, are datoria
sã-ºi sporeascã necontenit numãrul de
studenþi ºi calitatea pregãtirii acestora.
Creºterea numãrului de studenþi se
impune cu atât mai mult în învãþãmântul
superior privat unde, în pofida
aparenþelor, numãrul lor a crescut, în cei
trei ani analizaþi, cu numai 5,9%, în vreme
ce învãþãmântul superior public a
înregistrat o creºtere cu circa 20%, dupã
cum rezultã ºi din tabelul urmãtor inclus
în Raport:

Dinamica numãrului total de studenþi în învãþãmântul public ºi particular

Argumentul în favoarea creºterii, în
continuare, a numãrului de studenþi, inclusiv
în învãþãmântul superior privat, se sprijinã
ºi pe constatarea din Raport cã analiza
rezultatelor obþinute de absolvenþi la
examenul de licenþã nu relevã mari decalaje
între studenþii de la universitãþile de stat ºi
cele particulare, ceea ce  conchide pe bunã
dreptate Raportul  conduce la ideea cã nu
sunt diferenþe calitative între ele.
Capitolul despre liniile strategice privind
dezvoltarea învãþãmântului superior (20032010) cuprind obiective interesante dintre care

unele (relansarea programului de investiþii,
îmbunãtãþirea sistemelor de sprijin financiar
pentru studenþi, creºterea responsabilitãþii
conducerii instituþiilor de învãþãmânt
superior în gestionarea resurselor financiare
º.a.) deþin întâietatea în activitatea celor mai
mari universitãþi româneºti particulare. Iatã,
deci, tot atâtea argumente în sprijinul
adevãrului cã învãþãmântul superior
particular are o puternicã motivaþie în
România.

Mihai IORDÃNESCU
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Istoria românilor este istoria luptei
pentru unitatea lor naþionalã
(Continuare din pag. 1)
Dar, pentru români problema avea o
însemnãtate decisivã; era o chestiune de
existenþã a naþiunii ºi a viitorului ei, a cãrei
rezolvare urma sã încheie, sã împlineascã,
un proces istoric fundamental, în temeiul
cãruia mersul înainte putea fi asigurat pe
mai departe ( ).
Cum putea altfel înþelege rezultatele
alegerilor pentru Divanurile sau Adunãrile
ad-hoc, victoria absolutã a miºcãrii
unioniste, adoptarea programului ei cu
unanimitate sau cvasi-unanimitate de
voturi de amintitele adunãri, deºi printre
punctele acestui program erau unele prin
care se sancþiona sfârºitul lumii
privilegiilor ºi acest lucru a fost realizat
chiar de deþinãtorii acestora!
Oricum, românii ºi-au exprimat
opþiunile fãrã sã ezite. În schimb, pentru
puteri, ori cel puþin pentru unele dintre ele,
acceptarea revendicãrii fundamentale
exprimatã de reprezentanþii naþiunii
române a fost refuzatã sau amânatã. O
firmã luminoasã, cea a Principatelor
Unite, era departe de a satisface deoarece,
în afara concesiilor privind instituirea
Comisiei Centrale ºi a Curþii de Casaþie,
ori posibilitatea reunirii armatelor, Unirea
în forma doritã de români fusese refuzatã
de Conferinþa de la Paris ºi ignoratã în
Convenþia din 7/9 august 1858. În aceastã
situaþie, le-a revenit celor direct interesaþi
de aceastã problemã devenitã
internaþionalã sã-i gãseascã rezolvarea.
Dubla alegere, o cale ingenioasã ºi
inteligentã politic, a fost soluþia spontanã
pe care prin voinþa ºi unanimitatea lor au
impus-o românii. Efectul internaþional al
evenimentului a fost cel al unei furtuni
de varã iscate din senin, cum s-a exprimat
aceastã idee într-o publicaþie a vremii,
producând interes, uimire ºi chiar
admiraþie (afirmatã printre alþii nu numai
de Cavour, dar ºi de Kossuth Lajos).
Oricum, aceastã problemã internaþionalã

au rezolvat-o, au împlinit-o cei pe care-i
privea direct, soluþia lor sfârºind prin a fi
acceptatã de toate puterile ºi demonstrând
forþa pe care un mic popor o poate avea,
atunci ea reprezintã o însumare a voinþelor
fiilor sãi.
Dar aceastã Unire, în faza iniþialã doar
o unire personalã, perfectatã în cursul
anilor urmãtori ºi transformatã într-o unire
realã pe plan politico-administrativ, a
marcat constituirea României. Calea
aleasã, cea a unei depline ºi multiforme
unificãri structurale, a fost beneficã ( ).
A însemnat acest lucru ºi instituirea unui
model, care avea sã fie aplicat din nou în
aceiaºi parametri ºi dupã Unirea cea Mare
din 1918, iar acest model stã la baza tãriei
edificiului care a fost înãlþat.
Dar Unirea a fost marcatã ºi prin
dezvoltarea, într-un ritm fãrã precedent, a
unui vast program de reforme, ducând la
mutaþii decisive. Procesul de modernizare
a dobândit noi dimensiuni. În cursul a mai
puþin de douã decenii, succesive reforme
în toate domeniile au asigurat temeiurile
necesare pentru ca aceastã nouã Românie
sã se integreze în lumea statelor europene,
cel puþin la nivelul instituþiilor ºi al vieþii
urbane, dacã satele au putut depãºi cu greu
desprinderea de Vechiul Regim. Dar,
neîndoielnic, cu toate limitele inerente, a
fost inaugurat un drum larg românilor
cãtre un alt viitor. România a fost
constituitã ºi s-a dezvoltat ca un stat modern, demonstrând o uimitoare putere de
adaptabilitate ºi de integrare.
Neîndoielnic, teoria formelor fãrã
fond a fost invocatã mai ales de Maiorescu,
dar în realitate tocmai prin forþarea unor
lucruri s-a putut trece treptat la o încadrare
a României printre statele moderne ale
continentului.
O datã cu fãurirea statului naþional a
fost realizat un cadru statal nou, un nucleu
în jurul cãruia urma sã se strângã întreaga
naþiune. Desãvârºirea unificãrii statale ºi-a
avut sâmburele în ºtergerea hotarului de
la Milcov. Nu întâmplãtor, comentând

însemnãtatea dublei alegeri pentru
ardeleni, Alexandru Papiu Ilarian scria cã
atunci când s-a ales Cuza domn,
entuziasmul la românii Transilvaniei era
poate mai mare decât în Principate ºi el
ura noului domn sã fie executorul fericit
al planului celui mai mare domn ºi român
ce a avut vreodatã Dacia lui Traian,
referindu-se evident la Mihai Viteazul.
Obstacolele aveau sã fie încã numeroase,
dar obiectivul strângerii laolaltã a tuturor
românilor a devenit firesc un þel fundamental al naþiunii pânã când împrejurãrile
istorice vor permite înfãptuirea sa.
Dar între 24 ianuarie 1859 ºi 9 mai
1877 a fiinþat, de asemenea, un raport de
succesiune necesar. Prin constituirea
statului naþional, noua entitate statalã nu
mai putea continua sã rãmânã în
dependenþa unui imperiu vetust, depãºit de
evoluþiile epocii. De altfel, aºa se ºi explicã
stãruinþele Imperiului otoman, justificate
prin prisma intereselor sale, dar în fapt inutile în a împiedica fãurirea Unirii.
Independenþa a fost o fiicã a Unirii!
Dupã 145 de ani, dubla alegere a
colonelului Alexandru Ioan Cuza, domnul
cel nou, ne apare ca puternicul temei pe
care s-a putut construi România ca stat
organic unitar ºi în scurtã vreme neatârnat,
ca nucleu al urmãtoarei desãvârºiri a
hotarelor în limitele naþiunii, ca generator
al unui multiform proces de reforme.
Unirea înseamnã însã ºi mai mult, deoarece
îºi pãstreazã valenþele nu numai ca moment
de împlinire, ca moment fondator al
României, dar ºi ca un model de
comportament, ca neîncetat îndemn la
unitate ºi la solidaritate naþionalã. Ea ne
aratã câtã forþã poate avea un mic popor,
atunci când rândurile sale sunt strânse ºi
obiectivele sunt ale tuturor. De aceea,
menþinerea evenimentelor Unirii în memoria colectivã este necesarã ºi actualã. Atâta
vreme cât românii nu vor uita faptele
înaintaºilor, marile momente ale devenirii
lor istorice, România nu va avea numai un
trecut, dar ºi un prezent ºi un viitor!

Dezvoltarea durabilã
(Continuare din pag. 1)
Istoricul includerii principiului
ecologic în ºtiinþa economicã. Preocuparea
pentru identificarea interrelaþiilor dintre
activitatea umanã ºi ecosisteme nu este de
datã recentã. Reflecþii asupra acestui subiect
se întâlnesc chiar ºi în filosofia greacã ºi
romanã, dar problematica poluãrii ºi
protecþiei mediului nu a constituit motiv de
îngrijorare ºi domeniu constant de preocupãri
nici în Evul Mediu.
Începutul revoluþiei industriale din
Anglia marcheazã
conºtientizarea
importanþei factorului natural ºi punerea
naturii sub lupa cercetãrii economice (N.N.
Constantinescu: Principiul ecologic în
ºtiinþa economicã, în vol. Reforma
economicã. În folosul cui?, Ed. Economicã,
Bucureºti, 1993, pag. 120). Aceeaºi sursã
apreciazã cã W. Petty (1623-1687), Quesnay
(1694-1774) ºi Turgot (1727-1781) au
meritul de a fi ridicat, teoretic, pentru prima
oarã, stindardul luptei pentru înþelegerea
rolului naturii în procesul economic.
Adam Smith (1723-1790) include natura
între factorii de producþie , alãturi de muncã
ºi capital, evidenþiind, totodatã, rolul
resurselor naturale pentru activitatea
economicã ºi bunãstarea oamenilor.
Secolul al XIX-lea este marcat de o serie
de lucrãri fundamentale privind raporturile
dintre om ºi mediul înconjurãtor. Thomas
Malthus, David Ricardo, Stanley Jevons,
Karl Marx sunt numai câþiva dintre autorii
unor astfel de lucrãri de referinþã.
Ultimele decenii ale secolului XX
marcheazã conºtientizarea tot mai accentuatã
de cãtre om a unei noi crize, una globalã ºi fãrã
precedent, care poate genera efecte catastrofale
pentru însãºi existenþa omului pe Pãmânt: criza
mediului înconjurãtor. Începuturile acestei
crize sunt greu, dacã nu imposibil, de stabilit în
coordonate temporale sau spaþiale. Accentuarea
unora din laturile crizei mediului înconjurãtor,
însã, o putem aprecia ca aparþinând perioadei
revoluþiei industriale.
Dorinþa fireascã, pozitivã, a omului de
a-ºi asigura o viaþã tot mai bunã, a avut efecte
negative asupra mediului înconjurãtor.
Începuturile organizãrii sociale a oamenilor
au impus dezvoltarea unei reþele de aºezãri
cu efecte nefavorabile asupra sistemului

ecologic local. Realizarea de drumuri, canale,
îndiguiri, construcþii de locuinþe, primele
sisteme de salubrizare, au afectat atât
componenta bioticã, cât ºi cea abioticã a
mediului înconjurãtor.
Apariþia ºi dezvoltarea unor meºteºuguri
au impus un consum sporit de resurse naturale,
ceea ce a condus la o exploatare iraþionalã a
unor resurse minerale (minereuri, petrol) sau
naturale (lemn). Este epoca abundenþei de
resurse, când nimeni nu-ºi pune probleme
legate de posibilitatea epuizãrii resurselor sau
de eficientizarea consumurilor. Astfel de
probleme nu se pun nici în perioada de vârf
a unor ramuri industriale.

Dimensiunea
umanã,
ecologicã
ºi economicã
În mod asemãnãtor, dorinþa fireascã,
pozitivã ºi de înþeles a omului de a avea o
familie cu mai mulþi copii, a condus, în
ultimele secole, la o creºtere demograficã fãrã
precedent. Aceasta a impus sporirea
preocupãrilor pentru procurarea hranei,
agricultura tradiþionalã neputând face faþã
nevoilor alimentare.
Dezvoltarea agriculturii, silviculturii,
vânatului ºi pescuitului, au afectat în mod
hotãrâtor mediul înconjurãtor, habitatul
natural al multor specii de animale ºi plante.
Aspecte generale privind deteriorarea
mediului înconjurãtor. În ultimele decenii
ale secolului XX, criza mediului înconjurãtor
a cãpãtat noi dimensiuni, incluzând o
multitudine de aspecte, cum ar fi: criza
economicã, criza de materii prime, criza
demograficã, criza energeticã, criza
alimentarã, criza ecologicã.
În condiþiile dezvoltãrii tehnologice ºi a
cercetãrii ºtiinþifice, ar fi trebuit ca omenirea
sã se preocupe mai mult de gândirea ºi
operaþionalizarea unor soluþii - tehnice,

tehnologice, economice  de stopare a
erodãrii mediului înconjurãtor ºi de
îmbunãtãþire a acestuia, fenomen care, din
pãcate, nu a avut loc.
Cele prezentate anterior conduc la o serie
de concluzii frecvent întâlnite în lucrãri de
referinþã apãrute în a doua jumãtate a
secolului XX.
Prima se referã la faptul cã, prin activitatea
sa economicã, omul a fost permanent într-o
interacþiune puternicã cu ecosistemele din
naturã, influenþându-le, atât prin ceea ce a
preluat, cât ºi prin ceea ce a restituit în acestea.
Fiind preocupat mai mult de satisfacerea
propriilor necesitãþi ºi dorinþe, mizând pe
abundenþa de resurse ºi pe capacitatea de
regenerare a unor resurse naturale, omul a
scãpat din vedere necesitatea de a sprijini
natura în efortul ei de refacere ºi de a o ocroti.
Totodatã, grija faþã de generaþiile viitoare a
fost ºi ea redusã, mizându-se tot pe
inepuizabilitatea resurselor. O lungã perioadã
de timp, dorinþa de a obþine un profit cât mai
mare a condus la exploatarea ºi consumul
iraþional de resurse.
O a doua idee vizeazã la corelaþia dintre
creºterea economicã ºi consumul de resurse,
cu efecte negative asupra ecosistemelor de
pe Terra.
Conºtienþi de dimensiunile consumului
de resurse ºi de caracterul limitat al acestora,
o serie de specialiºti au elaborat scenarii
dintre cele mai pesimiste privind orizontul
temporal al epuizãrii acestora.
Conform primului Raport al Clubului
de la Roma, o serie de resurse naturale
neregenerabile ar fi trebuit sã fie, deja,
epuizate, chiar ºi în condiþiile creºterii de
cinci ori a rezervelor cunoscute la
momentul respectiv.
Analizele ºi proiecþiile efectuate au avut
meritul de a fi atenþionat foarte serios ºi cu
autoritatea impusã de renumele ºtiinþific al
autorilor, asupra situaþiei în care se gãsea
omenirea ºi a perspectivelor sumbre care
rezultau. Dupã pãrerea noastrã, au fost
subestimate, însã, progresele tehnice ºi
tehnologice care au urmat ºi au fost neglijate
efectele favorabile posibile, generate de
utilizarea înlocuitorilor ºi de recuperarea ºi
refolosirea unor materiale.
(Continuare în numãrul viitor)

Evoluþia concepþiilor privind
calitãþile umane fundamentale
Prof.univ.dr. Petru LISIEVICI
(Continuare din numãrul trecut)

varietate de surse; a evalua ºi interpreta
argumente ºi a formula concluzii pertinente.

Putem afirma fãrã teama de a greºi cã,
în contextul utilizãrii pe scarã tot mai largã
a conceptului de curriculum în practica
învãþãmântului contemporan (ceea ce
conferã o vizibilitate crescutã obiectivelor
formulate la diferite niveluri de
generalitate), putem gãsi dovezi ale înaltei
valorizãri a calitãþilor expresive ºi
productive în mai orice document curricular
cu impact naþional sau internaþional.
Spre exemplu, The curriculum from 5
to 16 (Department of Education and
Science, 1985, pp. 35-40), unul dintre
numeroasele documente de lucru ce au
contribuit la declanºarea uneia din cele mai
ample ºi mai articulate reforme curriculare
din ultima jumãtate a secolului precedent
(lansatã o datã cu apariþia Education Reform
Act în 1988 în Marea Britanie), menþioneazã,
pe lângã alte rezultate de învãþare considerate
semnificative (cunoºtinþe, concepte,
atitudini) ºi abilitãþile (skills) ce urmeazã a
fi dezvoltate la elevi, grupate astfel:

Abilitãþi de rezolvare de probleme
A formula interogaþii relevante; a genera
ipoteze ºi modalitãþi de testare a acestora, a
testa cu obiectivitate diferite ipoteze sau
soluþii; a utiliza cunoºtinþe sau concepte
pentru soluþionarea unor probleme reale ale
vieþii cotidiene; a formula predicþii pe baza
experienþei ºi datelor disponibile; a face
opþiuni în funcþie de elementele de judecatã
disponibile.

Abilitãþi de comunicare
A asculta, a vorbi, a citi, a scrie eficient,
a utiliza ºi interpreta mijloace de
comunicare non-verbale ºi grafice.
Abilitãþi de observare
A observa cu acurateþe, utilizând atât
organele de simþ, cât ºi o varietate de
instrumente; a observa detalii, similitudini
sau diferenþe; a observa succesiuni de
evenimente sau situaþii.
Abilitãþi de studiu
A discrimina ºi a clasifica, a identifica
relaþii sau structuri în grupuri de date, a
selecþiona sau extrage informaþii dintr-o

Abilitãþi psiho-fizice ºi de ordin practic
Coordonarea miºcãrilor corporale ºi
manualitatea de fineþe; abilitãþi practice
cum ar fi a tãia, a modela, a îmbina etc.; a
selecta scule, unelte, echipament de
protecþie în funcþie de specificul sarcinii
ºi a le utiliza cu eficienþã; a scrie rapid ºi
lizibil; a utiliza claviaturi.
Abilitãþi imaginative ºi creative
A imagina vieþuirea umanã în alte
perioade de timp, spaþii geografice sau
culturale, sau din perspectiva unor persoane
diferite; a exprima coerent idei; a se exprima
printr-o varietate de media de comunicare,
inclusiv prin sunet muzical ºi miºcare.
Abilitãþi numerice
A estima ºi a mãsura; a înþelege ºi
exprima cu acurateþe relaþii cu ajutorul
celor patru operaþii aritmetice; a utiliza
relaþii spaþiale ºi numerice, ca ºi informaþii
în formã de tabele statistice sau grafice.
Abilitãþi personale sau sociale
A se îmbrãca adecvat, a utiliza
tacâmurile, a utiliza telefonul etc.; a se
adapta la diferite contexte sociale, a lua în
consideraþie punctele de vedere ale altora;

a participa, coopera sau a-ºi asuma la
nevoie conducerea în situaþii de grup; a
accepta responsabilitãþi.
Cu ocazia unui seminar internaþional,
cu participarea unor experþi din 15 þãri,
organizat în comun de OECD ºi Guvernul
slovac, având ca temã Monitorizarea ºi
evaluarea sistemului de învãþãmânt
(OECD/CERI, 1993), s-a revenit cu
asiduitate la tema definirii unui set de
abilitãþi fundamentale, necesare membrilor
oricãrei societãþi moderne contemporane.
Pornind de la contribuþii existente (ex.
Wills, 1993), participanþii au sfârºit prin a
adopta urmãtoarea listã:
Abilitãþi tradiþionale
A citi, a scrie, a socoti.
Abilitãþi legate de alocarea de resurse
A aloca timp, resurse financiare,
materiale, spaþiu sau personal.
Abilitãþi interpersonale
A munci în echipã, a învãþa pe alþii, a
deservi clienþi, a conduce, a negocia, a
coopera cu oameni provenind din medii
socio-culturale diferite.
Abilitãþi de gestionare a informaþiilor
A colecta ºi evalua date, a organiza ºi
actualiza dosare ºi fiºiere, a interpreta ºi
comunica informaþii, a utiliza computere
pentru stocarea, tratamentul ºi diseminarea
informaþiilor.
Abilitãþi legate de sisteme
A înþelege sistemele sociale,
organizaþionale sau tehnologice; a
monitoriza ºi a aduce corecþii activitãþilor
monitorizate; a proiecta ºi optimiza sisteme.
Abilitãþi tehnologice
A selecta unelte ºi echipament, a utiliza
prescripþii tehnologice în îndeplinirea unor
sarcini specifice, a întreþine ºi depana
echipamente diverse.

Cu ºi ... despre muzicã, la facultate
ºi la tvRM ºi nu numai ...
(Continuare din pag. 1)
Aveþi, oare, idee, cât de plinã de
neprevãzut poate fi o orã de clasã? Câte
probleme se ivesc dincolo de litera
manualului, a cursului, probleme pe care
profesorul de muzicã este chemat sã le
rezolve cu tact, pricepere, înþelepciune ºi
dragoste de copii ºi de meserie?
Ei bine, studenþii noºtri o ºtiu; nu doar
cei din anii terminali, ci ºi cei care abia
deprind viaþa universitarã. Iar când terminã
facultatea, rãmân legaþi de studiu, de
dascãli, de colegii mai tineri ºi se
integreazã, rapid, într-o altã activitate
formativã. Corul cadrelor didactice al
municipiului Bucureºti îi aºteaptã. În el îºi
continuã practica artisticã începutã la clasã
ºi în orele de practicã artisticã desfãºurate
în cadrul oferit de Corul Universitãþii Spiru
Haret; de la formaþia condusã de douã
cadre didactice tinere: lectori universitari
drd. Adrian ºi Ovidiu Drãgan se orienteazã
la redutabilul Cor al cadrelor didactice
dirijat de un maestru pe care l-au cunoscut
ºi în ipostaza mentorului la practicã
pedagogicã: prof. Valentin Moraru,
secondat de prof. Adriana Chitaigoroschi.
Revenind la cursurile Facultãþii de
Muzicã, se cere consemnatã ºi subliniatã
participarea studenþilor la o practicã
artisticã sensibil diferenþiatã ºi cu notabile
succese publice.
Sub bagheta celor doi dirijori, în afara
orelor de studiu impus de programã,
studenþii Facultãþii de Muzicã s-au fãcut
remarcaþi prin contribuþia lor la realizarea
unor momente deosebite în viaþa
universitãþii ºi a învãþãmântului românesc:
în amfiteatrul Aula Magna  ceremonia
deschiderii noului an universitar 2003/
2004, ceremonia conferirii înaltului titlu
academic de Doctor Honoris Causa
preºedintelui României, domnul Ion
Iliescu, ca ºi ceremonia înmânãrii aceloraºi
prestigioase însemne Sanctitãþii Sale
Papa Ioan Paul al II-lea, iar în proaspãt
inauguratã salã Studio, în programul de
colinde; acestora li se adaugã participarea
Corului Universitãþii Spiru Haret la
programul artistic ce a însoþit Sesiunea
ºtiinþificã omagialã dedicatã împlinirii a 85
de ani de la Marea unire a românilor cu
românii. Toate aceste manifestãri au fost
transmise în direct de tvRM.
Colegii coriºtilor au avut ºi ei un rol
important, întregind vibraþia patrioticã a

momentului printr-un recital folcloric
susþinut de Orchestra ºi soliºtii de muzicã
popularã, formaþi ºi conduºi spre
performanþã de dirijorul Aurel Mustãþea
ºi de preþuita interpretã Viorica BarbuIuraºcu, absolventã ºi acum cadru didactic
al Facultãþii de Muzicã a Universitãþii
Spiru Haret.
ªi soliºtilor de muzicã uºoarã, clasicã
sau instrument  pian, chitarã clasicã  le-a
fost rezervatã o participare specialã; parte
dintre ei s-au pliat programelor de
televiziune în emisiuni transmise cu
precãdere în zilele vacanþei de iarnã. Au
fost prezenþi în programele tvRM studenþi
selecþionaþi de la clasele conf. univ.
Cornelia Angelescu ºi prof. Marcel
Dragomir, ca ºi actuali sau foºti studenþi
reuniþi într-o formaþie ce face dovada
profesionalismului. Apelul la titlul
cunoscutei emisiuni realizate de Mugur
Popovici nu este o purã întâmplare, aceastã
emisiune având rolul unui catalizator al
experienþelor ºi talentului studenþesc la
nivelul întregii universitãþi, dar, cu
precãdere, la Facultatea de Muzicã ale
cãrei redutabile rezultate le oglindeºte.
Bilunar, studenþii modulului canto clasic,
clasa conf. univ. Cornelia Angelescu,
susþine recitaluri camerale de succes la
Sala Dalles.
La revenirea în sãlile de curs, alte
evenimente le-au acaparat atenþia: este
vorba despre audiþiile de clasã, veritabile
laboratoare de lucru, prin care fiecare
student a aflat  încã dinaintea sesiunii de
examene  cât de bun este în confruntarea
cu colegii lui de la clasele altor profesori.
S-a putut face astfel ºi o evaluare a
efortului comun student-cadru didactic,
indicator deosebit de important în viaþa
universitarã.
Sesiunea din ... sesiune
Aºteptatã cu emoþie, dar ºi cu speranþa
confirmãrii muncii depuse individual sau
pe formaþii de lucru  cvartete, duete  în
funcþie de caz, sesiunea cea adevãratã nu
a fost o surprizã, ci, mai degrabã, prilejul
unui bilanþ pe care fiecare profesor ºi
fiecare student ºi-l doreºte cât mai rodnic.
Fie cã este vorba despre colocvii sau
examene, tensiunea este aceeaºi. Fie cã este
vorba de scris, oral sau practic, de
asemenea. ªi, la aceeaºi cote cu tensiunea
stã dorinþa tuturor de a se întrece pe sine.
Cu toate acestea, doresc sã relev un aspect

de maximã importanþã. Oricât de mult ar
mai avea de învãþat sau de consolidat, oricât
de mult îºi doresc dobândirea propriilor
recorduri, atât actualii deþinãtori ai
diplomelor pentru Burse de Merit, cât ºi
colegii lor care le concureazã în mod deschis
poziþia, gãsesc întotdeauna timp sã fie
împreunã în sãlile de concert sau spectacol
ale Capitalei. Cred cã aceasta legitimeazã,
mai mult decât carnetul de student, pe
viitorul profesor de muzicã: setea de
informaþie muzicalã, în special, dincolo de
mediul cultural în care se formeazã.
Învãþând acum lecþia drumului spre
bibliotecã sau spre sala de concert, tinerii
studenþi ai Facultãþii de Muzicã de la
Universitatea Spiru Haret deprind lecþia
nepreþuitã a îmbinãrii teoriei cu practica,
lecþie ce va fi, cu siguranþã, transmisã
viitorilor lor elevi.
ªi, cum fiecare sesiune modificã, într-un
fel sau altul, balanþa rezultatelor ºi
configuraþia burselor de merit, nu ne rãmâne
decât ca  dupã înmânarea Diplomelor
pentru Burse de Merit actualilor bursieri 
sã facem (dacã ºi unde va fi cazul) corecþii.
Fireºte  în sens cumulativ!
Un aspect cu totul special, mai ales în
acest an universitar îl constituie  în cazul
facultãþii noastre  existenþa Centrelor
teritoriale ID, centre cu funcþionare
ireproºabilã ºi care, dupã ce în cursul
semestrului au derulat atât activitãþi
tutoriale, cât ºi aplicative, în sesiune au
susþinut examenele; dupã cum o dovedesc
notele obþinute, de mare ajutor le-a fost
informaþia de bazã oferitã de Cursurile de
Sinteze  exemplar mijloc de instruire 
editate de Editura Fundaþiei România de
Mâine, la care se adaugã informaþiile
bibliografice, emisiunile postului de tvRM,
Internetul, Biblioteca virtualã, precum ºi
contactul nemijlocit cu cadrele didactice
în cadrul laboratoarelor, al practicii
propriu-zise.
Atenþie, studenþi de la forma de
învãþãmânt de zi!
Dupã cum o aratã un sondaj efectuat în
cataloage, mulþi dintre colegii voºtri de la
formele de învãþãmânt frecvenþã redusã ºi
Învãþãmânt la distanþã au note de invidiat.
Mai aveþi la dispoziþie încã un semestru de
învãþãturã ºi muncã ºi o a doua sesiune 
cea din varã  pentru a demonstra cã orice
competiþie poate fi atât de strânsã, încât sã
decanteze valorile, aºa dupã cum þinteºte
fiecare. Vã aºteptãm la scenã deschisã!
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Spiru Haret
15 februarie 1851-2004

întemeietor al ºcolii
moderne româneºti,
simbol al eforturilor de
renaºtere a României
prin educaþie ºi culturã

În numãrul 384 al Opiniei naþionale am
înfãþiºat, pe scurt, valoarea încã actualã a
publicisticii eminesciene consacratã
învãþãmântului românesc. Situând ºcoala
naþionalã la baza dezvoltãrii organice a
României, Eminescu a efectuat cea mai
adâncã analizã a stãrii reale a
învãþãmântului românesc din secolul al
XIX-lea. Concluziile sale n-au putut fi
contestate, ci numai dezbãtute ºi aplicate
noilor condiþii educaþionale specifice
fiecãrei etape istorice. Valoarea
concluziilor eminesciene ºi ardenþa crezului
care le stã la bazã au solidarizat scriitorii
din vremea lui ºi de dupã el; cu un precedent
eminescian în faþã, ei au luat ca pe o datorie
de onoare necesitatea de a se pronunþa
asupra pericolelor care ameninþau ºcoala
contemporanã lor ºi asupra soluþiilor de
îndreptare a rãului. În felul acesta, pânã ºi
curentele literare includ interesul faþã de
învãþãmânt în peisajul lor conceptual ºi
artistic prin care se definesc, iar sinteza
dintre instrucþie ºi educaþie este conceputã
ºi aplicatã adesea ca profilaxie socialã.
Pentru cã intervenþia ºcolii este cerutã
frecvent în epocã nu numai în combaterea,
ci mai ales în preîntâmpinarea unui rãu
social. Împotriva unei posibile germanizãri
a societãþii noastre prin introducerea unei
educaþiuni nemþeºti, Hasdeu proclamã ca
antidot patriotismul, întemeiat pe efortul
ca naþiunea sã fie puternicã ºi respectatã,
ca limba ei sã suscite admiraþiunea
popoarelor prin tezaure de geniu. Iar
patriotismul e vãzut ca un scop major al
instrucþiunii publice, tocmai pentru cã
aceasta e temelia dezvoltãrii naþionale.
Câtã vreme funcþioneazã mecanismul
acestor corelaþii fireºti n-avem de ce sã ne
temem în faþa viitorului, întrucât mai lesne
vor ajunge chiar dumnealor (consilierii
tronului n.n.) a se româniza, ceea ce-i atât
de greu, decât sã se germanizeze vreodatã
România. Dupã ce în 1907, critica
învãþãmântului atinge, poate, cea mai înaltã
vehemenþã, ºcoala fiind socotitã un canal
de scurgere a poftelor de întâietate între
cetãþeni, I.L.Caragiale va spune în 1910:
ªcoala româneascã, fãrã sã ne lãudãm,
este, despre partea corpului didactic,
excelentã; dar dacã nu dã încã, nici ca
ºcoalã propriu-zis, roadele cuvenite, nu este
ea de vinã, ci piedicile ce i le pune
societatea. Credinþã sincerã din care se
subînþelege ºi soluþia, pe linia gândirii
eminesciene. Vlahuþã vede scopurile ºcolii

în a preîntâmpina moliciunea de voinþã,
tânjirea moralã ºi descurajarea maladivã,
adicã a dezvolta sentimentul de cinste,
dragoste de muncã, entuziasmul ºi bãrbãþia
demnã a luptãtorilor de mâine, biciuind,
inclusiv cu mijloace artistice, tot ceea ce se
opune acestor scopuri.
Scopul, natura ºi mijloacele educaþiei
sunt cele trei elemente pe baza cãrora Slavici
dezvoltã o concepþie proprie despre rosturile
ºcolii, ale formãrii omului în genere,
concepþie eticã în esenþa ei, ca urmare, în
bunã parte, a faptului cã este întemeiatã pe
gândirea ºi practicile populare de educaþie.
Aºa se explicã accentul pe ideea de
dezvoltare armonioasã a omului. Rãul, de
pildã, pe care Slavici îl asociazã oamenilor
nu este înfãþiºat ca o realitate organicã,
menitã sã alimenteze pesimismul, cât ca o
alternativã nefericitã, o consecinþã a
educaþiei necorespunzãtoare ºi, prin revers,
o pledoarie în favoarea desãvârºirii umane.
În perspectiva unei asemenea convingeri,
ordinea ºi disciplina, imperative invocate
frecvent în lucrãrile sale de educaþie, sunt
întrebuinþate ºi recomandate ca mijloace,
instrumente pentru dobândirea bunului
cumpãt ºi nu ca scopuri în sine. Iar bunul
cumpãt nu este, cum s-ar putea crede, o
virtualitate staticã, rezultat al unei poziþii de
mijloc, ci un puternic factor de autodefinire
moralã, o armã de cucerire a libertãþii
individuale, în elogierea cãreia nu pregetã sã-i
corecteze pe Rousseau ºi Schopenhauer.
Slavici ridicã astfel intuiþia popularã în
materie de educaþie la rangul unei gândiri
sistematice ºi din confruntarea acesteia cu
principiile universale ale pedagogiei se
opreºte nu asupra unor adevãruri abstracte, ci
a modalitãþilor practice, cotidiene de formare
a viitorilor cetãþeni-patrioþi.
Prin elaborarea, din aceastã perspectivã, de
manuale (citire, gramaticã, istorie), de lucrãri
cu conþinut pedagogic, prin studii, articole sau
evocãri, excelent servite de viziunea sa
cuprinzãtoare, dar mai ales de simþul expresiei
echilibrate ºi calde, convingãtoare, Ioan Slavici
postuleazã atitudini simple - poveþe sau
sfaturi  dar ferme, fundamentale pentru
practica pedagogicã. Semnificaþia lor este ºi
mai elocventã când ºtim cã cel ce s-a simþit o
viaþã întreagã mai presus de toate dascãl
concepea pedagogia sub unghiul îndrumãrii
din îndemn propriu ºi prin muncã proprie,
aºadar în scopul transformãrii copilului din
obiect, în coautor ºi judecãtor al propriilor acte
de modelare.

Din cuvântul rostit
de rectorul Universitãþii
Spiru Haret, prof.univ.dr.
Aurelian Bondrea,
la sesiunea ºtiinþificã
omagialã consacratã
împlinirii a 150 de ani
de la naºterea marelui
om de culturã (23 februarie 2001)
Spirit deschis ºi constructiv, adevãratul fãuritor al învãþãmântului
românesc modern, reprezentant de frunte al ºtiinþei ºi culturii naþionale,
Spiru Haret a fost ºi rãmâne, prin activitatea ºi opera sa, un întemeietor ºi
un creator de prestigiu, moºtenirea sa spiritualã purtând peste generaþii
imaginea sa vie de patriot luminat. Spiru Haret a contribuit hotãrâtor la
împletirea destinului ºcolii cu acela al întregii naþiuni. Fructuoasa lui
activitate în sfera învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii se constituie într-un
luminos model al intelectualului legat de popor, animat de aspiraþiile ºi
nevoile acestuia.
Momentului aniversar pe care îl trãim cu toþii, cadrele didactice ºi
studenþii Universitãþii noastre îi dedicã aceastã Sesiune ºtiinþificã omagialã,
al cãrei program cuprinde comunicãri ce vor încerca sã contureze
personalitatea complexã ºi multilateralitatea domeniilor în care s-a afirmat
cu exemplarã competenþã cel care, pe drept cuvânt, a fost numit, de
contemporani ºi urmaºi, un mare ministru al ºcolilor, un reformator
pedagogic, un mare democrat, pãrintele þãrãnimii, un mare legiuitor ºcolar,
un pedagog metodician ºi un strãlucit om de ºtiinþã.
Încã de la înfiinþare, Universitatea Spiru Haret ºi-a propus sã
întruchipeze nobilele idei ºi speranþe ale marelui înaintaº.
Aducându-i un profund omagiu, cadrele didactice ºi studenþii Universitãþii
noastre înþeleg sã-i urmeze cu stãruinþã generoasele învãþãturi ºi îndemnuri.

Acest principiu, larg dezbãtut în epocã
ºi introdus apoi în ecuaþia caracterului
naþional al educaþiei, tuteleazã de pe acum
pedagogia creatoare, de excepþionalã valoare
a lui Ion Creangã. Metoda nouã de scriere
ºi cetire pentru uzul clasei I primarã, ca ºi
Povãþuitoriu la cetire prin scrierea dupã
sistema foneticã evalueazã copilul ca pe o
virtualã personalitate, a cãrei posibilitate
principalã de realizare se aflã în ea însãºi.
Vechea metodã de predare  metoda
literalizãrii ºi silabizãrii  era întemeiatã pe
evaluarea copilului ca o fiinþã pasivã,
aproape un obiect; de aici dogma memorãrii
slovelor cirilice dupã care copiii treceau la
exerciþii de silabisire. Se memorau silabe fixe
 ba, be, bi, bu, ma, me, mi, mo, mu  într-o
manierã nu departe de cea care-l adormea

creativitate ale fiecãrui copil spre a-i spori la
maximum înþelegerea, mobilitatea gândirii,
sensibilitatea, spiritul de observaþie sau
atitudinea criticã, dar mai presus ºi prin toate
acestea laolaltã dragostea faþã de limba
românã. Pentru el, aºa cum va spune în
Povãþuitoriul, scopul esenþial al primilor ani
de ºcoalã este de a învãþa ºi de a pãstra cu
cea mai mare sfinþenie limba naþionalã, de care
ne leagã tot trecutul unui popor cu datinile
strãbune, jocurile, cimiliturile, proverbele,
legendele ºi cântecele populare cele pline de
dulceaþã. În timp ce Slavici introducea etica
popularã în componenþa educaþiei naþionale,
Ion Creangã demonstreazã cã aceasta se
identificã, cel puþin în primii ani de pregãtire,
cu însuºirea limbii române limpezi, concise,
dense, plastice, colorate, într-un proces

ªCOALA ROMÂNEASCÃ

în viziunea scriitorilor
noºtri clasici

pe Trãsnea, ºi numai dupã memorarea
mecanicã a unui mare numãr de asemenea
silabe se trecea la descifrarea cuvintelor.
Noua metodã, foneticã ºi scriptolegã,
întemeindu-se pe predarea scrierii
concomitent cu predarea citirii, chiar de la
început face pe copil sã aibã cunoºtinþã de
ceea ce face ºi reprezintã saltul calitativ
cãtre învãþãmântul raþional.
Povãþuitoriul putea fi, deci, recomandat de
Eminescu  în raportul sãu din 26 mai 1876,
ca revizor ºcolar pentru judeþele Iaºi ºi Vaslui
 în termeni superlativi, ca un salt de concepþie,
marcând deosebirea dintre pedagogie ºi
dresurã. Cu atât mai mult cu cât viitorul
povestitor înþelegea sã asocieze acestor
orientãri principiale ºi un model concret de
aplicare, atât prin activitatea lui la clasã, cât
mai ales prin scrisul sãu, educatorul ºi
povestitorul complinindu-se exemplar. Nu
numai bucãþile de lecturã pentru ºcolari,
neîntrecute încã, sau manualul intitulat
Geografia judeþului Iaºi, ci ºi documentele
întocmite cotidian (cataloage, procese verbale,
rapoarte) ne probeazã un Creangã preocupat
sã cunoascã ºi sã valorifice particularitãþile de

gradualizat, sistematic. Patima lui  ni-l
înfãþiºeazã unul dintre elevii sãi  era
gramatica ºi punctuaþia. Þinea la scrisul limbii
curate româneºti, dupã firea ei. ªi fãcea cu noi
în clasã probã pentru bucãþile ce le tipãrea mai
pe urmã în celebra carte Învãþãtorul copiilor.
Arta cu care Ion Creangã a desfãºurat o
strãlucitã educaþie naþionalã, alcãtuind,
orânduind, stilizând, inclusiv sub raportul
muzicalitãþii limbii, bucãþile introduse în cãrþile
de cetire, a rãmas neegalatã.
Militantismul ideilor despre educaþie ºi
învãþãmânt ale scriitorilor noºtri este unul din
factorii care aveau sã asigure acþiunii lui Spiru
Haret ecoul binecunoscut. De aceea aplicarea
acestor idei cerea cu necesitate aportul, în multe
privinþe decisiv, al scriitorilor vremii. Prezenþa
lui Coºbuc, Vlahuþã la Casa ªcoalelor
conferea prestigiu pentru iniþiativele de reformã
proiectate. ªi dacã unele din acestea au ajuns,
pânã la urmã, în mod unilateral, sã absolutizeze
importanþa instrucþiei, a culturalizãrii maselor,
pe temeiul credinþei sincere cã, o datã acest
proces încheiat, se va ajunge ºi la soluþionarea
marilor probleme social-economice, faptul ca
atare se explicã ºi prin aceea cã ideile despre

Nãscut la Iaºi, la 15 februarie
1851, a urmat ca bursier Liceul Sf.
Sava, Facultatea de ªtiinþe, secþia
fizico-matematici, a Universitãþii din
Bucureºti (licenþa în 1874), apoi ºi-a
continuat specializarea la Paris, unde
ºi-a trecut din nou licenþa în
matematici (1875) ºi în ºtiinþe fizice
(1876). La 18 ianuarie 1878 a
susþinut la Sorbona teza Sur
linvariabilite des grandes axes des
orbites planetaires, luându-ºi
doctoratul în matematici, fiind
primul român doctor în matematici
la Paris. Teza sa de doctorat este
consideratã de specialiºti drept o
tranziþie între vechea mecanicã
cereascã a lui Laplace ºi viitoarea
teorie a relativitãþii, formulatã, 40 de
ani mai târziu, de Einstein.
Profesor suplinitor la Liceul
Mihai Bravul, profesor la Catedra
de mecanicã raþionalã de la
Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii
din Bucureºti (numit la 2 octombrie
1878); a predat, în paralel, ºi
matematici la Seminarul Nifon,
algebrã superioarã ºi geometrie
analiticã la ªcoala de Poduri ºi
ªosele din Bucureºti (1882-1910),
mecanicã raþionalã la ªcoala de
Artilerie ºi Geniu (1888-1890).
A ocupat importante funcþii în
instituþiile de conducere, organizare
ºi orientare a ºcolilor din þarã:
membru în Consiliul permanent de
instrucþiune, inspector general al
ºcolilor (1883-1884), secretar general
al Ministerului Instrucþiunii (18851888), ministru al instrucþiunii
publice ºi cultelor (31 martie 1897 
11 aprilie 1899, 14 februarie 1901 
22 decembrie 1904, 12 martie 1907
 29 decembrie 1910).
Prin iniþiativele ºi mãsurile sale
(elaborarea ºi aprobarea legii din
1898 a învãþãmântului) a reorganizat

educaþie ºi învãþãmânt au fost abstrase din
contextul lor social-istoric, întotdeauna
subliniat de-a lungul timpului, spre a fi asociate
unor procedee ºi metode de lucru purtând
amprenta forurilor guvernamentale. Diferenþa
dintre radicalismul opiniilor scriitoriceºti
despre educaþie ºi învãþãmânt ºi sfaturile
cuminþi (1899) din revista Albina, cum cã
statul are grijã de noi. Pe zi ce merge, ne face
ºcoli, unde oriºicine dintre români, cu puþinã
cheltuialã, poate sã capete luminã. Ne-a
împãrþit moºii ºi ne va mai împãrþi, marcheazã
proporþiile aceste înstrãinãri. Sigur, unele dintre
sfaturile lui Coºbuc sunt tot de esenþã
culturalã, dar în ele se întrevãd alte orizonturi
ºi alte atitudini când spune: Sã nu cetim numai
franþuzeºte; sã ne creºtem copiii nu cu lachei
ºi cu slugi, ci sã-i deprindem de mici cu limba
românã adevãratã [...] Sã fim români cu
sufletul, nu cu vorba, sã iubim ce-i al nostru ºi
sã-l pãstrãm ca ochii din cap.
De aceea, în evoluþia lor, ideile despre
educaþie ºi învãþãmânt înregistreazã acum ºi
alte ipostaze. Intrã, fie ºi în forme mai puþin
cristalizate, în alcãtuirea programelor literare.
Lãmuresc importanþa educaþiei estetice. În
vederea realizãrii acesteia, identificatã în
semãnarea ºi cultura ideilor sãnãtoase ºi
bunelor sentimente, Caragiale cere
profesorului, dacã nu un suflet de artist, cel
puþin un spirit deprins mult cu cunoºtinþa
lucrãrilor de artã. Slavici îi circumscrie
obiectivele în toate fazele, ba chiar în toate
amãnuntele educaþiei. În desfãºurarea
elogiului lui Delavrancea fãcut antichitãþii,
evaluatã nu atât ca timp istoric încheiat, cât
ca o concepþie integratoare, cu vocaþia
sintezei, despre viaþã, regãsim observaþii
dintre cele mai fine asupra atributelor de
unitate, dar ºi de diferenþiere dintre educaþia
ºtiinþificã ºi artisticã. Pledoaria lui pentru
clasicism este în fond o pledoarie pentru
educaþia organicã fireascã, pentru cultivarea
idealurilor înalte, pentru accesul neîngrãdit al
tuturor la valorile autentice ale culturii.
Macedonski, cu conºtiinþa de revoltat,
de poet-profet, vede în evoluþia limbii
române înlãnþuirea organicã a unor mari ºi
decisive epoci de educaþie (cu legãtura
directã între Eliade ºi Literatorul), din
analiza cãrora extrage învãþãminte inclusiv
pentru o nouã condiþie a poeziei. Caracterul,
din pãcate prea puþin elaborat, al acestor idei
ar putea conduce la gândul cã Macedonski
vorbeºte despre educaþie mai mult din
instinct decât dintr-o lucidã analizã a faptelor
obiective, dar tocmai o atare trãsãturã devine

învãþãmântul de toate gradele
(secundar, superior ºi profesional),
a organizat ºcoala secundarã cu
tendinþe practice, învãþãmântul
meseriilor ºi agriculturii la sate,
ºcoala primarã fundamentatã
ºtiinþific, a introdus pentru prima
oarã obligativitatea învãþãmântului
primar ºi aceleaºi programe ºcolare
la sate ºi la oraºe, dezvoltarea
educaþiei fizice ºi a culturii muzicale
în ºcoli. Pe lângã mãsurile ºcolare,
a iniþiat, în perioada 1898-1912, o
miºcare de ridicare economicã a
þãranilor în vechiul regat. De
asemenea, a depus o intensã
activitate pentru introducerea noului
calendar, pentru realizarea
recensãmântului din 1913 dupã
metode ºtiinþifice etc.
A publicat numeroase lucrãri,
studii, cursuri privind învãþãmântul,
ºtiinþa, astronomia, printre care:
Curs de trigonometrie (1886),
Aritmeticã elementarã ºi
Aritmeticã practicã (1888);
Chestiuni de învãþãmânt (1897),
ªcoala naþionalã (1907),
Activitatea extraºcolarã a
învãþãmântului (1908); Mecanica
socialã (1910)  prin care a pus,
pentru prima datã la noi în þarã,
problema introducerii unor metode
matematice
pentru
studiul
fenomenelor sociale; Despre
acceleraþiunea secularã a miºcãrii
medii a Lunii (1888), Pata cea
mare roºie de pe planeta Jupiter
(1912). Pentru meritele sale
deosebite, Uniunea internaþionalã
astronomicã a atribuit numele lui S.
Haret unui crater de pe faþa invizibilã
de pe Pãmânt a Lunii (1976).
Membru corespondent (12 octombrie 1879), membru titular (31 martie
1892), vicepreºedinte (12 aprilie 190518 aprilie 1907) al Academiei Române.

elocventã pentru condiþia educaþiei: ea este
simþitã acum ca intrând atât de intim, de
organic în þesãtura marilor evenimente
culturale, încât desfãºurarea acestora o
angajeazã de la sine.
Din simpatia pentru þãrãnime, Calistrat
Hogaº extrage un fond de aprecieri ºi
sugestii, puternicã pledoarie pentru un
sistem ºcolar firesc, deschis diversitãþii
vieþii, întemeiat pe comandamentul ca
tânãrul sã se dezvolte în raport de însuºirile
lui personale, recuzând tiparele prestabilite.
Scopul declarat al unui asemenea sistem
ºcolar este întãrirea educaþiei naþionale.
Împrumuturile factice, fãcute cu foarfecele
lui Pestalozzi sau cu scalpelul lui Spencer,
împrumuturi de pe urma cãrora saloanele
erau pline de o franþuzeascã stropºitã ºi
de nemþeascã glodoasã sunt refuzate în
numele necesitãþii unui program românesc.
Pentru cã întrebarea sa: Oare nu s-ar putea
ca direcþia educativã sã radieze de la un
centru pur românesc? nu lasã loc nici unei
îndoieli ºi, în contextul de contradicþii al
epocii, indicã limpede necesitatea unui
program de educaþie naþionalã.
ªi aici, ca ºi în alte împrejurãri, opiniile
scriitorilor conduceau spre evidenþierea
soluþiilor celor mai potrivite ºcoli româneºti,
a cãrei organizare îºi cãuta  ºi îºi va gãsi  o
formulã nouã, superioarã, prin elaborarea ºi
aplicarea unui program complex de reforme.
Captând tot mai mulþi afluenþi de
gândire, beneficiind de o adeziune publicã
în continuã creºtere, datoratã în primul rând
sugestiilor pe care le avanseazã în direcþia
soluþionãrii democratice a problemelor
învãþãmântului, intervenþiile scriitorilor
ajung cu necesitate în substanþa reformelor
ºcolare. Începând cu 1864, nu existã o
prevedere legislativã mai importantã care sã
nu fi fost avansatã ºi dezbãtutã în publicistica
scriitorilor. Fireºte, în urma dezvoltãrii
învãþãmântului (îndeosebi a celui primar ºi
pedagogic, pentru pregãtirea învãþãtorilor)
în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea,
sporeºte interesul faþã de teoria pedagogicã
de sine stãtãtoare, încep sã aparã lucrãri de
sintezã care abordeazã fundamentele
educaþiei, iau naºtere unele instituþii
specializate, între care ºi presa pedagogicã.
Un asemenea efort de specializare ºi
sistematizare nu numai cã nu se putea
dispensa, dar fãcea cu atât mai necesarã
intervenþia scriitorilor.

Mihai IORDÃNESCU
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Viitorul unei þãri este condiþionat de pregãtirea
resurselor umane pentru economia naþionalã
În condiþiile societãþii cunoaºterii ºi comunicãrii, cerinþele privind
pregãtirea profesionalã a forþei de muncã evolueazã rapid datoritã
schimbãrilor care au loc în economie. Sistemele actuale de formare,
metodele ºi conþinutul lor trebuie sã fie adoptate la obiectivul educãrii
ºi pregãtirii unei forþe de muncã apte pentru ocupare. Mondializarea
schimburilor economice, evoluþiile spectaculoase din tehnicã ºi
tehnologie, contractarea ciclului producþiei ºi noile forme de
organizare a muncii sunt principalii factori consideraþi, în prezent,
ca fiind determinanþi pentru deciziile în domeniul educaþiei ºi formãrii
profesionale. Pentru soluþionarea acestei probleme, fiecare þarã cautã
sã-ºi acopere nevoile în domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale,
printr-o gamã foarte diversã de strategii ºi reglementãri privind atât
instituþiile, cât ºi organizarea pieþei formãrii. Aceste norme vizeazã
asocierea diverselor modalitãþi de învãþãmânt ºi formare profesionalã
cu pregãtirea în întreprinderi, precum ºi cu programele de ucenicie
ºi, mai ales, educaþia profesionalã continuã a adulþilor.
Diversitatea modalitãþilor de realizare a educaþiei ºi formãrii
profesionale a determinat atât diferite þãri, cât ºi organisme
internaþionale sã realizeze ample studii comparative cu privire la
modul în care sunt organizate ºi funcþioneazã efectiv sistemele, care
sunt caracteristicile ce particularizeazã, dau specificitate modelelor
de educaþie ºi pregãtire a forþei de muncã, de formare profesionalã a
resurselor umane.
Abordãrile iniþiale au fost de naturã sociologicã ºi au vizat relaþia
dintre organizarea muncii într-o companie ºi calificarea ºi pregãtirea
forþei de muncã.
O a doua serie de studii, de naturã economicã, a comparat
capacitatea de competiþie a firmelor britanice ºi europene ºi a cãutat
sã examineze relaþia dintre productivitate, calificãri ºi pregãtirea
personalului. Concluziile lor au relevat existenþa unei strânse relaþii
între productivitatea scãzutã a companiilor britanice ºi nivelele scãzute
de calificare ale personalului lor. Aceste studii diferite au provocat
discuþii aprinse, deseori contradictorii, despre rolul sistemului
educaþional în organizarea muncii. În Franþa, ºi în special în Regatul
Unit ºi în SUA atenþia a fost canalizatã pe latura negativã care afecteazã
multe firme din aceste þãri  calificãri reduse ale personalului,
organizare care descurajeazã asimilarea mai multor calificãri, calitatea
producþiei fiind mediocrã ºi competitivitatea scãzutã. Aceste
caracteristici apar ca fiind opuse tendinþelor pozitive care predominã
în Germania ºi Japonia: calificãri înalte, organizare care încurajeazã
asimilarea mai multor meserii, calitatea producþiei este înaltã, ceea ce
conduce la o valoare adãugatã ridicatã ºi o competitivitate mai bunã.
Un aspect interesant al acestor studii este direcþia acestor relaþii:
actualitatea educaþiei personalului de conducere poate încuraja
companiile sã adopte alte moduri de organizare ºi chiar alte tipuri de
producþie (acestea, totuºi, nu ar fi suficiente, dacã nu ar fi corelate ºi
cu disponibilitatea angajatorilor  parteneriatul social).
Biroul Internaþional al Muncii a realizat un amplu raport cu
privire la impactul formãrii profesionale asupra creºterii economice,
combaterii excluderii sociale ºi reducerii ºomajului, în cadrul cãruia
se face o analizã aprofundatã a sistemelor de formare profesionalã.
Concluziile acestei analize relevã faptul cã o mai bunã formare
profesionalã poate conduce la creºterea competitivitãþii, asigurã o
mai bunã complementaritate între capitalul uman ºi capitalul propriuzis, stimuleazã creºterea economicã, îmbunãtãþeºte perspectivele de
ocupare ºi faciliteazã necesarele ajustãri structurale.
Pentru România, þarã a cãrei economie se aflã în plin proces de
transformare ºi restructurare, iar sistemul de educaþie ºi formare
profesionalã cunoaºte schimbãri profunde datoritã reformei, prezintã
un mare interes cunoaºterea caracteristicilor principalelor modele
care se contureazã pe plan internaþional, precum ºi a tendinþelor care
se manifestã în acest domeniu la început de mileniu. Acest lucru
este de o utilitate deosebitã pentru cã, în procesul de elaborare a
normelor legale de organizare ºi funcþionare a pieþei formãrii forþei
de muncã, în þara noastrã experienþa dobânditã de alte þãri poate servi
la evitarea unor greºeli ºi la realizarea unui sistem de educaþie ºi
formare profesionalã continuã, funcþional ºi eficient.

Modele de educaþie, calificare ºi formare
profesionalã
Educaþia de-a lungul întregii vieþi este o problemã deosebit de
complexã ºi dinamicã, intersectând numeroase activitãþi: agenþii
educaþionali îºi modificã rapid locul; se stabilesc noi relaþii; au loc
interferenþe complexe între pregãtirea iniþialã ºi educaþia adulþilor;
sporesc oportunitãþile pentru auto-educaþie; se acumuleazã experienþe
reflective care ajutã nu numai la flexibilizarea sistemului de pregãtire,
ci ºi la evitarea confuziilor º.a. Chiar aceastã viziune destul de simplã
sugereazã cã, în ordinea transformãrii curente a procesului de învãþare
este necesarã cunoaºterea, în primul rând, a diferitelor modele de educaþie
pe parcursul întregii vieþi (continuã n.n.), a componentelor principale ºi
a schimbãrilor dintre diferitele relaþii care se sudeazã între acestea.
De regulã, comparaþiile cu privire la modelele de formare au în
vedere gruparea acestora dupã diferite caracteristici. De pildã, în
scopul delimitãrii diferitelor sisteme, caracteristicile cele mai utilizate
sunt: organizarea formãrii în raport cu locul de muncã, structurile
instituþionale ºi incitaþiile care susþin sistemul ºi adaptarea în raport
cu evoluþiile recente din economie ºi societate. Pornind de la aceste
caracteristici, se disting, trei modele/sisteme de educaþie ºi formare
profesionalã: a) modelul/sistemul cooperativ; b) modelul / sistemul
bazat pe întreprindere; c) modelul /sistemul etatist. De menþionat
însã faptul cã ele nu sunt modele/sisteme pure. Existã numeroase
variante ale acestor modele principale, precum ºi þãri în care
funcþioneazã, simultan, mai multe modele.

Sistemul cooperativ
Caracteristica sa de bazã o constituie cooperarea strânsã între
organizaþiile patronale, stat ºi sindicate în organizarea formãrii
profesionale. Este sistemul dominant în Germania, Austria, Elveþia ºi un
numãr important dintre þãrile Americii Latine, ºi funcþioneazã în diferite
variante în multe dintre þãrile Uniunii Europene (mai puþin Regatul Unit).
Modelul / sistemul german, care are o experienþã de aproape un
secol, este cel mai reuºit exemplu. Obiectivul sãu este de a reduce
ºomajul tinerilor prin formarea profesionalã de bazã. Camerele de
Comerþ ºi Industrie, de care aparþine marea majoritate a patronilor,
participã activ la înregistrarea cursanþilor ºi la definirea normelor de
calificare. Formarea propriu-zisã este asiguratã prin ºcoli profesionale
publice (Berfsschulen) sau la locul de muncã. O mare parte din costul
brut al formãrii este finanþatã de patroni, iar o parte din cursanþi
câºtigã o anumitã remuneraþie. Tinerii, în special, sunt stimulaþi sã
urmeze o formã de pregãtire întrucât, la încheierea acesteia, sperã sã
obþinã o calificare recunoscutã la nivel naþional. Ei sunt dispuºi sã
accepte o remuneraþie mai micã o perioadã de timp în schimbul
obþinerii unei calificãri utile. În ceea ce-i priveºte pe angajatori,
aceºtia sunt stimulaþi sã organizeze astfel formarea nu numai datoritã
remuneraþiei reduse acordate ucenicilor , dar ºi pentru faptul cã
relaþiile profesionale din Germania încurajeazã acest lucru: la
absolvire, cursanþii îºi aleg destul de rar un alt patron, iar braconajul
din partea altor patroni este îngrãdit. Întregul sistem este axat pe
principiul producþiei bazate pe calificãri ridicate ºi cu plus de valoare
adãugatã, care combinã stimulentele cu modalitãþile de funcþionare
a pieþei muncii, pentru a încuraja investiþiile în formarea profesionalã
Principalul inconvenient al sistemului constã în rigiditatea sa
relativã, în special în ceea ce priveºte reorientarea ºi formarea
ulterioarã, astfel încât sã poatã rãspunde cerinþelor noilor industrii sau
reorganizãrii muncii. De asemenea, sistemul este aºezat, în esenþã, pe
formarea ºi specializarea iniþialã ºi nu prevede în nici un fel formarea
permanentã pe care o solicitã evoluþia recentã a tehnicii ºi tehnologiei.
O variantã a sistemului cooperativ existã în numeroase þãri din
America Latinã. La origine, aceste þãri au urmat sistemul german, dar ele
s-au reorientat în mod progresiv spre stabilirea sistemului de instruire
profesionalã, prin formarea unor resurse umane calificate ºi semicalificate,
ºi prin completarea, în acest mod, a învãþãmântului formal. Prima dintre

aceste instituþii publice, Serviciul naþional de învãþãmânt industrial
(SENAI), a fost creat în Brazilia în anii 40, iar el a fost urmat în 1946 de
cãtre Serviciul naþional de învãþãmânt comercial (SENAC). Aceste douã
instituþii au stabilit legãturi cu toate federaþiile patronale din sectoarele
industriale ºi comerciale ºi sunt finanþate printr-o taxã de 1% din masa
salarialã vãrsatã de toate întreprinderile, cu excepþia celor mai mici
Numeroase þãri din America Latinã care urmeazã acest exemplu
ºi-au creat instituþii de formare profesionalã independente de sistemul
de învãþãmânt oficial, finanþate printr-o taxã reprezentând de la 1 la
2% din masa salarialã, diferenþa majorã constând în faptul cã aceste
instituþii sunt administrate direct de cãtre stat, cu participarea
angajatorilor ºi a muncitorilor.
La început, instituþiile de formare profesionalã au fost consacrate
formãrii calificate ºi semicalificate a noilor muncitori, graþie formulei
de învãþãmânt ºi, în mod special, în vederea principalelor meserii
din industriile manufacturiere, iar la un stadiu ulterior, o anumitã
atenþie a fost acordatã comerþului ºi serviciilor ºi mult mai puþin
agriculturii. În cursul celei de-a doua etape, care a început în anii
60, instituþiile de formare profesionalã au fost din ce în ce mai
obligate sã þinã cont de preocupãrile sociale. În a treia etapã, adicã
etapa actualã, s-a avut în vedere instaurarea unui nou echilibru între
preocupãrile economice ºi sociale. Vãzute în ansamblul lor, aceste
tendinþe reflectã o reorientare a formãrii, care constã în trecerea de
la un stadiu individual la un stadiu colectiv ºi o lãrgire a activitãþilor
care þin cont de alte servicii legate de productivitate ºi de importanþa
în creºtere a micilor întreprinderi. ªcolile profesionale nu au câºtigat
în evoluþie în cea mai mare parte din þãrile latino-americane.
De altfel, în America Latinã, învãþãmântul ºcolar ºi învãþãmântul
profesional se organizeazã, în prezent, separat ºi existã puþine legãturi

Sistemul voluntarist
În acest sistem existã puþine presiuni oficiale care încurajeazã
angajatorii sã organizeze o formare. Accentul este pus pe multiplicarea
opþiunilor alese de fiecare individ, la presiunile ºi tentaþiile exercitate
la scarã individualã. Statele Unite oferã un exemplu în acest sens, de
abordare a învãþãmântului ºi formãrii profesionale. Sistemul din Statele
Unite este puternic descentralizat ºi beneficiazã de un nivel ridicat de
autonomie localã în definirea obiectivelor. Aceastã structurã se
regãseºte în instituþiile de formare profesionalã postºcolare. În acest
caz, în general, lucrãtorii îºi pot completa formarea din învãþãmântul
formal (de exemplu, pot urma cursuri care sã le permitã obþinerea
unei diplome în instituþii publice sau private sau de colegii universitare
din primul ciclu) sau prin participarea la formarea asiguratã de cãtre
angajatori la locul de muncã. Formarea asiguratã de cãtre angajator
este, în general, pe deplin adaptatã profilului întreprinderii, iar tinerii
nu au în general o calificare superioarã. În Statele Unite indivizii ºi
întreprinderile sunt cei care opteazã pentru tipul de formare, în funcþie
de obiectivul lor. Un procent redus dintre lucrãtorii defavorizaþi
participã la programe de formare finanþate de cãtre stat, ºi este de
menþionat cã, în ceea ce priveºte femeile defavorizate, sumele care le
sunt consacrate sunt în general modeste; în consecinþã, aceste programe
nu permit de fel majoritãþii persoanelor sãrace sã iasã din aceastã stare.
O anchetã a OCDE asupra nivelului de instruire a adulþilor pune
în evidenþã o altã caracteristicã a sistemelor voluntariste: lucrãtorii
figureazã în jumãtatea inferioarã pe scara cunoºtinþelor în S.U.A.,
Canada ºi Regatul Unit, comparativ cu þãri precum Germania, Suedia
sau Olanda, care utilizeazã alt model de formare.
Totuºi, Statele Unite dispun ºi de un important avantaj: ne referim
la mãsura în care se formeazã o elitã a lucrãtorilor, al cãror nivel de
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între cele douã sisteme. De aceea, numeroase þãri pun în discuþie
reorganizarea globalã a sistemului de învãþãmânt din perspectiva
convergenþei ºi a complementaritãþii. Guvernele se preocupã de
coordonarea asigurãrii pregãtirii la scarã localã, prin intermediul
mecanismelor pieþei, astfel încât instituþiile de formare profesionalã,
astãzi finanþate în mare parte prin taxe, sã poatã rãspunde mai bine
cererilor imediate ale angajatorilor locali.
Pentru a face faþã evoluþiei mondiale ºi ritmului rapid al progresului
tehnic, numeroase þãri au întreprins programe vizând creºterea ofertei
de forþã de muncã corespunzãtor calificatã ºi care þin cont de
necesitatea formãrii profesionale performante. În Brazilia, de exemplu,
sistemul actual de formare trebuie sã se adapteze pentru a face faþã
cererilor pieþei muncii ºi noilor situaþii profesionale: munca cu timp
parþial, lucrul independent, activitatea din sectorul nestructurat, lucrul
la subfurnizor, constituirea de cooperative, pregãtirea tinerilor
defavorizaþi pentru primul loc de muncã º.a. S-a constatat o creºtere a
ratei de activitate feminine ºi a grupelor tradiþional excluse sau
invizibile de forþã de muncã, a minoritãþilor, persoanelor handicapate
ºi a lucrãtorilor din mediul rural. Noua naturã a ocupãrii locurilor de
muncã cere calificãri ºi aptitudini noi. Provocarea care este lansatã
sistemului brazilian de formare profesionalã este o abordare cantitativã.
Se estimeazã cã sistemul actual a format în 1996 aproape 5 milioane
de persoane, sau 7% din populaþia activã. Ministerul Muncii ºi-a fixat
ca obiectiv o creºtere semnificativã a acestei proporþii. În realizarea
acestui obiectiv, noile parteneriate sunt organizate la scarã naþionalã,
sectorialã ºi localã, pentru a asigura formarea, iar noile formule de
finanþare sunt necesare pentru a dezvolta sistemul.

Modelul sau sistemul bazat pe întreprindere
În genere, acesta este, practic, format din douã modele cu principii
opuse:
a) modelul japonez are drept caracteristicã principalã mobilitatea redusã
a forþei de muncã, angajarea pe viaþã pentru numeroºi lucrãtori care sunt
privilegiaþi astfel, fiind protejaþi de presiunile pe care le exercitã o piaþã
liberã a muncii (de tip bursier). Este, aºa cum vom vedea, un sistem salarial
fondat pe vechime ºi apartenenþa la sindicate de întreprindere;
b) modelul voluntarist caracterizat printr-o slabã presiune oficialã
exercitatã asupra întreprinderii pentru ca aceasta sã asigure o formare
profesionalã.
În Japonia, sistemul educativ asigurã achiziþionarea de calificãri
de bazã, care permite astfel angajatorilor sã organizeze o formã intensivã,
bazatã pe locul de muncã ºi ore de lucru. La început, majoritatea
salariaþilor nu posedau o specializare, pentru cã instituþiile de învãþãmânt
profesional ºi tehnic asigurau doar o formare iniþialã, formare
profesionalã în linii mari, precum ºi o acumulare de calificãri ºi
specializãri, depinzând în mod esenþial de angajatori, cei care efectuau
ºi finanþarea. Acest sistem a permis întreprinderilor sã dispunã de o
forþã de muncã înalt calificatã, care s-a adaptat foarte uºor schimbãrilor.
Sistemul de remuneraþie japonez, fondat pe vechime, presupune
ca lucrãtorii sã primeascã salarii foarte mici în primii ani, cât sunt în
formare, remuneraþia lor crescând o datã cu vechimea. Formarea este
în mare parte asiguratã, în mod empiric, la locul de muncã, ºi personalul
de încadrare îºi asumã un rol important în învãþare ºi în controlul asupra
muncii. Angajatorii sunt tentaþi sã faciliteze acest sistem, cãci el permite
stabilirea (monitorizarea) mâinii de lucru ºi pentru cã cheltuielile
formãrii sunt, în general, inferioare celor din alte þãri avansate.
Ministerul Muncii a instaurat un sistem de evaluare a calificãrilor
profesionale, dar cum stagiarii rãmân mult timp în aceeaºi întreprindere
ei nu sunt preocupaþi câtuºi de puþin de primirea unui certificat
recunoscut la nivel naþional. Atestarea de calificãri contribuie la
ridicarea prestigiului lucrãtorilor, dar aceasta nu este în principiu cerutã
la ocuparea unui loc de muncã; trebuie þinut cont de importanþa
vechimii, calificãrile nu influenþeazã câtuºi de puþin fixarea salariilor.
Instituþiile pe care se bazeazã structurile de formare profesionalã în
Japonia au creat de mult timp legãturi strânse între angajatori ºi instituþiile
publice de învãþãmânt. Cursanþii sunt perfect conºtienþi de faptul cã
obþinerea unui loc de muncã bun depinde de rezultatele lor ºcolare.
ªcolile secundare nu se axeazã pe obþinerea de calificãri tehnice, ci, mai
ales, pe învãþarea matematicii, ºtiinþei, lecturii ºi instruirii civice, toate
materiile care ajutã lucrãtorii la o mai bunã comunicare în echipã. Plecând
cu acest bagaj general, angajatorii japonezi îi pot învãþa pe lucrãtorii lor
cu calificãri determinate, cãci ei pot sã se adapteze la toatã gama de
sarcini. Principalii factori  stabilitatea mâinii de lucru, ocuparea pe
perioadã nedeterminatã (pe toatã viaþa)  ce explicã succesul modelului
japonez sunt în prezent în faþa unor serioase sfidãri, pe mãsurã ce
presiunile crescânde care se exercitã asupra pieþei muncii ºi asupra
resurselor financiare, incitã salariaþii sã facã faþã unei mai mari mobilitãþi
ºi sã investeascã pe un termen scurt în formare.
Întreprinderile utilizeazã din ce în ce mai mult lucrãtori temporari
transferaþi, care le permite sã dispunã de o mai mare supleþe în funcþionare.
Sistemul actual prezintã ºi alte lacune, de exemplu: formarea
este mai limitatã în sectorul serviciilor; printre altele, cei excluºi de
pe piaþa muncii interne, în special femeile ºi lucrãtorii micilor
întreprinderi nu dispun de facilitãþi pe care alþi lucrãtori le au pentru
obþinerea unei calificãri.

Formarea profesionalã, în economiile asociate la C.E.E. din
Europa Centralã ºi de Est, trebuie sã rãspundã unor solicitãri foarte
diverse: recunoaºterea necesitãþii reducerii nivelului ºomajului
lucrãtorilor licenþiaþi; creºterea productivitãþii prin menþinerea în
activitate a lucrãtorilor cu experienþã; completarea formãrii
profesionale a noilor angajaþi ºi promovarea mobilitãþii de ansamblu
a lucrãtorilor. Totuºi, identificarea nevoilor precise de formare nu
este un lucru foarte uºor. Numeroºi lucrãtori din aceste þãri deþin un
nivel bun de instruire ºi o bunã calificare, dar formarea trebuie sã
corespundã practicilor profesionale asociate economiei de piaþã.
Întreprinderile din economiile asociate, întâmpinã tot mai multe
dificultãþi pentru finanþarea formãrii profesionale. Finanþarea
asiguratã prin întreprindere cuprindea în anii 80:
a) susþinerea ºcolilor de ucenicie;
b) formarea muncitorilor calificaþi ºi a personalului înscris la
cursuri serale ºi în cadrul programelor de formare cu timp parþial;
c) permisiunea acordatã în mod regulat tehnicienilor ºi cadrelor tehnice
sã urmeze cursurile de formare de scurtã duratã, altele decât conferinþele ºi
seminariile organizate în interiorul întreprinderii. Contribuþia întreprinderilor
de stat la formare era deci considerabilã, dar ea s-a diminuat, dupã 1989.
Angajatorii au întrerupt în mare mãsurã legãturile cu ºcolile de
ucenicie. În ceea ce priveºte formarea permanentã, ºi aceasta ºi-a pierdut
mult din importanþã. Formarea la locul de muncã, de asemenea, s-a
diminuat prin micºorarea angajãrilor, precum ºi a fricii de braconaj. În
ansamblu, întreprinderile nu asigurã aproape deloc formarea, cu excepþia
acelora care au beneficiat de un aport important de investiþii strãine. Astfel,
cea mai mare parte din þãrile în tranziþie traverseazã o perioadã pe parcursul
cãreia întreprinderile au renunþat aproape complet la asigurarea formãrii
personalului. Legãturile tradiþionale între instituþiile de formare ºi
întreprinderi practic au dispãrut. Totuºi, întreprinderile se gãsesc din aceastã
cauzã într-o situaþie vulnerabilã, în sensul cã, necesitãþile lor de mânã de
lucru calificatã nu mai sunt satisfãcute de accesul direct la resursele de
formare. Altfel spus, întreprinderile nu pot nici controla nici influenþa
direct sursele de formare. În mãsura în care economia de piaþã s-a dezvoltat,
nu s-au gãsit încã metode de se acoperi aceste lacune. O metodã folositã
în unele þãri, cum sunt Ungaria, Lituania ºi Slovenia, a constat în a pune în
aplicare un dublu sistem, în care formarea într-o ºcoalã profesionalã este
completatã printr-o experienþã practicã într-o întreprindere asociatã
(apropiere de sistemul german. De aceea, nu se pot formula încã ipoteze
clare cu privire la viitorul model care va fi construit de þãrile în tranziþie,
candidate la aderare în Uniunea Europeanã.

Existã sistem preferabil ?

instruire este ridicat ºi care sunt, la rândul lor, susceptibili sã
investeascã în propria lor formare. Totuºi, se pare cã sistemul educativ
din Statele Unite nu obþine rezultate excelente decât la vârful
calificãrilor ºi aptitudinilor ºi, þinând cont de capacitatea insuficientã
a sectorului privat de a acoperi lacunele educative ale lucrãtorilor,
se poate spune cã polarizarea calificãrilor de bazã, în aceastã þarã,
este un fenomen continuu.
În Marea Britanie sistemul educativ se caracterizeazã prin rezultate
modeste, majoritatea elevilor terminã ºcoala la 16 ani. În acest domeniu,
problemele sunt ºi mai complicate de insuficienþele sistemului de
formare iniþialã, care nu conduce la calificãri intermediare decât pentru
un numãr redus de tineri ºi adulþi. Totuºi, în Marea Britanie existã un
sistem de învãþãmânt superior mai eficace. Reformele care au fost
operate în sistemul educativ britanic au avut în vedere necesitatea
introducerii unui element de selecþie în sistem, ºi crearea posibilitãþii
de a permite pãrinþilor sã-ºi exercite controlul asupra sistemului ºcolar.
S-a creat un mecanism de stimulare acerbã a concurenþei între
instituþiile ºcolare prin publicarea rezultatelor examenelor ºi supunerea
elevilor la teste mai numeroase. Guvernul a elaborat un program
naþional de ºcoli publice ºi a transformat ºcolile tehnice în universitãþi.
De asemenea, guvernul a pus la punct sistemul de formare a
tinerilor care a fost numit ulterior Formation jeunes  Youth
Training (Formarea tinerilor), având un dublu rol: sã-i ajute pe tineri
sã evite ºomajul, prin integrarea lor în viaþa profesionalã ºi ridicarea
nivelelor de calificare ale persoanelor tinere. Într-o epocã în care
nivelul ºomajului tinerilor este foarte ridicat, aceste obiective au fost
primordiale. Guvernul a cãutat sã rezolve problema formãrii
complementare, prin adoptarea unui sistem de calificãri naþionale
(National Vocational Qualifications), care sã adapteze calificãrile
profesionale la cererile pieþei muncii. Responsabilitatea formãrii în
întreprindere revine astãzi managerului. În ceea ce priveºte
programele destinate ºomerilor, ele sunt din ce în ce mai axate pe
metode, care asigurã reintegrarea lor profesionalã ºi ieºirea din
sistemul de asistenþã (programul de reinserþie).

Sistemul etatist
Sistemul axat pe cerere (Asia de Est). În timpul perioadei de
creºtere economicã foarte ridicatã pe care Hong-Kong, Republica
Coreea, Singapore, Taiwan ºi China le-au cunoscut de-a lungul a
douã decenii, sistemele de învãþãmânt ºi de formare profesionalã s-au
adaptat foarte rapid la evoluþia cererilor de calificãri. Guvernele au
jucat în acest domeniu un rol capital în ceea ce priveºte acumularea
de calificãri de nivel superior. În realitate, în acest caz (de exemplu
industria electronicã în Republica Coreea), investiþiile în formare
au precedat creºterea (dezvoltarea) sectoarelor respective, în special
pentru a atrage capitalul strãin ºi pentru a garanta cã industria dispune
de mânã de lucru suficient calificatã pentru a demara. În Singapore,
Fondurile de dezvoltare a calificãrii profesionale au finanþat
permanent acest proces complex pentru toate categoriile de lucrãtori,
ºi au permis asigurarea eficientã a perfecþionãrii mâinii de lucru.
Þãrile din Asia de Est au reuºit sã-ºi sporeascã zestrea educativã a
mâinii de lucru ºi sã punã în miºcare un sistem public de formare, cu o
rapiditate care a urmat fãrã dificultate evoluþia rapidã a sistemelor lor
economice. Totuºi, chiar înaintea crizei financiare din 1997, sistemele
de învãþãmânt ºi de formare au început sã se confrunte cu problemele
de îmbãtrânire. Metodele rigide de ucenicie (învãþãmânt prin metode
practice), mecanicã, care au servit sistemul educativ, de-a lungul
timpului, pentru a realiza o educaþie de masã cu resurse relativ limitate,
au fost mai puþin adaptate la o nouã erã care sã privilegieze capacitatea
de inovare ºi de creaþie. Industriile de vârf au început sã cearã noilor
angajaþi sã dea dovadã de independenþã ºi de aptitudini în a gândi clar
ºi creativ. Pentru o nouã evoluþie, guvernele au început sã relaxeze
normele cu privire la practicile din trecut ºi sã permitã organizarea de
cursuri (mai) novatoare, capabile sã rãspundã cererilor din ce în ce
mai variate. Încã nu se poate releva clar dacã aceastã diversificare
permite acumularea de noi calificãri dorite de strategiile guvernelor ºi
de marile întreprinderi.
Sistemul bazat pe ofertã a fost diferit de sistemul în vigoare
încã în þãri din Asia de Est, care este direcþionat structural pe cerere
ºi care funcþioneazã într-un cadru economic deschis ºi concurenþial.
Sistemul etatist bazat pe ofertã, care a funcþionat în numeroase
economii cu planificare centralizatã din Europa Orientalã ºi în fosta
U.R.S.S. avea drept caracteristicã principalã faptul cã finanþarea
formãrii depinde, în mod esenþial, de stat. Acest sistem nu obligã
angajatorii sã organizeze formarea în ºcoli profesionale.
La ora actualã, sub efectul reformelor economice ºi trecerii la
economia de piaþã, mult mai puþine persoane lucreazã pentru stat,
ocuparea s-a diminuat în industria manufacturierã ºi s-a dezvoltat în
sectorul întreprinderilor mici ºi mijlocii. Noii angajatori cautã o mânã
de lucru adaptabilã, iar salariile sunt din ce în ce mai determinate de
cãtre forþele pieþei, ceea ce reflectã productivitatea economicã; din
aceastã cauzã ecarturile salariale s-au accentuat. ªomajul s-a
accentuat ºi el vizibil. În aceste condiþii, sistemele de formare trebuie
sã facã faþã unor provocãri enorme pentru a se adapta noilor exigenþe
ale economiei de piaþã.

Analiza succintã a caracteristicilor principalelor modele de
educaþie ºi formare profesionalã a relevat faptul cã între acestea existã
diferenþe mari de reglementare, de organizare, de finanþare ºi de
funcþionare. În ultimii ani, o serie de studii au încercat sã punã în
evidenþã valenþele diferitelor modele, în special prin prisma efectelor
formãrii profesionale ºi ale calificãrii asupra productivitãþii muncii.
Concluzia la care au ajuns studiile respective constã în faptul cã
nu existã un sistem de educaþie ºi formare profesionalã ideal. Sistemele
de formare diferã considerabil de la o þarã la alta ºi chiar în interiorul
aceleiaºi þãri. Ca urmare, capacitatea practicã a diferitelor sisteme de
a rãspunde nevoilor de formare este destul de variabilã în timp.

Un model de educaþie ºi formare profesionalã în
România este posibil
Experienþa mondialã a dovedit faptul cã nu existã un model unic
în domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale nu numai pe plan
internaþional, dar nici la nivelul unei singure þãri. Diversitatea
politicilor, instituþiilor, formelor de organizare ºi funcþionare a
diferitelor modele/sisteme de educaþie ºi formare profesionalã este
generatã de soluþiile particulare adoptate ca rãspuns la provocãrile
factorilor interni ºi externi. Dar, construcþia modelelor/sistemelor
respective este strâns legatã de modelul dominant de ocupare ºi
utilizare a forþei de muncã.
În acest context, factorii care determinã, în prezent, dar mai ales în
perspectivã, o reconsiderare a modelelor ocupaþionale  globalizarea
economiei, noile tehnici ºi tehnologii, noile forme de organizare a producþiei
ºi a muncii  acþioneazã, aºa cum menþionam anterior, asupra construcþiei ºi
funcþionãrii modelelor/sistemelor de educaþie ºi formare profesionalã.
În edificarea unui sistem funcþional ºi eficient de educaþie ºi formare
profesionalã în þara noastrã, atât pentru tineri, cât ºi pentru adulþi este
necesar sã se þinã seama de experienþa internaþionalã pe de o parte, iar
pe de altã parte, de obiectivele ºi orientãrile (prioritãþile) stabilite de
Comisia Europeanã în acest domeniu. Pe cale de consecinþã, în consens
cu opinia altor specialiºti, considerãm cã este necesarã, în primul rând,
voinþa politicã pentru înscrierea problemei educaþiei ºi formãrii
profesionale a forþei de muncã, a investiþiei în capitalul uman,
între obiectivele prioritare ale strategiei de dezvoltare economicã ºi
socialã a României în perspectiva viitorilor 5-10 ani.
În al doilea rând, sunt necesare mãsuri convergente în vederea
construcþiei ºi dezvoltãrii unui sistem modern de educaþie ºi formare
profesionalã, de-a lungl întregii vieþi, în acord cu obiectivele ºi prioritãþile
europene în domeniu, care sã aibã în vedere urmãtoarele direcþii de acþiune:
 elaborarea unor politici coerente privind formarea profesionalã
continuã (Formarea Profesionalã Continuã);
 adoptarea unei legislaþii vizând Formarea Profesionalã Continuã
specifice, þinând cont de faptul cã, în prezent, întregul cadru legislativ
referitor la educaþia permanentã este asigurat de acte normative
pentru alte domenii (respectiv, pentru educaþie iniþialã) sau articole
de legi disparate referitoare la situaþii particulare (ºomaj, protecþie
socialã a persoanelor cu handicap, integrare profesionalã a
absolvenþilor învãþãmântului preuniversitar ºi superior);
 stimularea întreprinderilor, în special a celor mici ºi mijlocii,
de a investi în resursele umane;
 asigurarea unui personal calificat  pregãtit la nivelul exigenþelor
europene, pentru domeniile cele mai importante ºi mai competitive
ale economiei  care sã susþinã aceste cursuri;
 formarea unor structuri instituþionale corespunzãtoare, adaptate
atât nevoilor reale ale unei economii aflate în proces de transformare,
cât ºi a unui sistem de evaluare ºi acreditare a formatorilor;
 implicarea factorilor locali în încurajarea la nivel comunitar a
programelor de formare profesionalã continuã;
 crearea unui sistem coerent de finanþare care ar putea include, printre
altele: contribuþii obligatorii ale agenþilor economici, facilitãþi fiscale,
fondul de ºomaj, bugetul central ºi local, contribuþiile donatorilor externi;
 garantarea dreptului fiecãrei persoane adulte (peste 18 ani) de a accede
la o formã de pregãtire profesionalã (calificare, recalificare, specializare,
perfecþionare), alta decât cea dobânditã prin ºcoalã sau formare iniþialã;
 îmbunãtãþirea informãrii prin crearea unei reþele naþionale de
informare, consiliere educaþionalã ºi profesionalã;
 adoptarea unor reglementãri fiscale preferenþiale pentru
întreprinderile mici ºi mijlocii pentru a le stimula sã participe la
programele de formare profesionalã continuã ºi la programele de
sprijinire a inserþiei persoanelor care cautã un loc de muncã;
 încurajarea universitãþilor ºi a ºcolilor postliceale de a multiplica
oferta de pregãtire continuã prin învãþãmânt la distanþã, cursuri serale,
programe itinerante sau alte forme adresate studenþilor adulþi;
 elaborarea de programe speciale de formare profesionalã pentru
categorii socio-profesionale defavorizate, precum ºi pentru populaþia
din zonele defavorizate, mai ales din mediul rural;
 completarea formãrii profesionale continue cu programe de
educaþie cetãþeneascã, programe de pregãtire pentru înþelegerea ºi
asumarea de riscuri ºi dezvoltarea liberei iniþiative în condiþiile economiei
concurenþiale, culturã organizaþionalã ºi educaþie antreprenorialã.
Realizarea acestor deziderate implicã, totodatã, crearea unui cadru
instituþional de monitorizare a sistemului de educaþie ºi formare
profesionalã, inclusiv a formãrii pe parcursul întregii vieþi, þinând seama
de criterii complexe, care sã permitã o evaluare a eficienþei, precum ºi
intervenþii rapide de corectare a deficienþelor ºi de adaptare la exigenþele
unor factori ºi condiþii de naturã internã sau externã.
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În atenþia cadrelor didactice
ºi a studenþilor Universitãþii Spiru Haret

Filme la tvRM
Joi, 4 martie 2004, ora 19

Turul Franþei  eroii anilor 50
Robic, Bobet, doi campioni cicliºti, doi eroi ai anilor 50.
Confruntarea lor pe scena acestui mare teatru itinerant care
este Turul Franþei reflectã pasiunile ºi schimbãrile din anii de
dupã rãzboi. A 21-a etapã, o sutã de alergãtori, o sutã de mii de
kilometri, premii de o sutã de milioane, acestea sunt principalele
elemente ale celui de-al 34-lea Tur al Franþei.

Sâmbãtã, 6 martie, orele 21
PAS ÎN DOI
26 iunie 1985. La Bucureºti are loc premierea filmului Pas
în doi semnat de Dan Piþa. În distribuþie: Anda Onesa, Claudiu
Bleonþ, Ecaterina Nazare, Petre Nicolae.
Un tânãr muncitor cu înaltã calificare, student la seral,
scrimer ºi cântãreþ la flaut în timpul liber, se îndrãgosteºte
aproape concomitent de douã fete ºi nu se poate hotãrî pe care
sã o aleagã.
Iatã ce scria criticul Mircea Alexandrescu: Filmul este o
demonstraþie de viziune cinematograficã, o adevãratã lecþie
despre modul în care talentul poate ridica aparentnesemnificativul la puterea simbolului. Povestirea, prin actul
vizualizãrii, transformã nesemnificativul în semnificaþie, banalul
în destin, universul mãrunt în condiþia umanã.

Revista Opinia naþionalã  editatã de Fundaþia România de Mâine  este un instrument al comunicãrii moderne, realizat potrivit exigenþelor publicisticii contemporane,
la îndemâna tuturor celor ce cautã un contact permanent cu lumea dinamicã în care
trãim, cu þara ºi problemele ei, cu universitatea cãreia îi aparþin, cu multitudinea de
facultãþi, specializãri, discipline, evenimente ce definesc viaþa cotidianã a acesteia.
Abonându-vã la Opinia naþionalã vã asiguraþi primirea regulatã a revistei, cu întregul
ei univers de articole, informaþii, comentarii care, adeseori, pot fi ºi ale dumneavoastrã,
pentru cã, numãr de numãr, revista vã pune la dispoziþie paginile sale.
A fi cititor, colaborator ºi abonat al Opiniei naþionale devine o componentã a
condiþiei intelectualului integrat deplin în viaþa celei mai reprezentative universitãþi
particulare din România.
Costul abonamentului: 48.000 lei pe 3 luni; 96.000 lei pe 6 luni; 192.000 lei pe 12 luni.
Revista se poate procura prin abonament de la toate oficiile poºtale din þarã. În
Catalogul RODIPET, revista se regãseºte la poziþia 2.256.
Solicitãri de abonamente se pot adresa redacþiei, cu plata prin mandat poºtal sau
dispoziþie de platã pe adresa: Opinia naþionalã, Splaiul Independenþei
nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti, Cont 2511.1-23.1/rol - B.C.R.  Sucursala Unirea.

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
1 martie 2004

MIERCURI
3 martie 2004

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept civil (1). Privire generalã asupra subiectelor de drept civil.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
10:50 Drept civil (4). Sinteze. Autor: lector univ.dr. Mariana Rudãreanu
11:45 Drept constituþional (4/2). Evoluþia constituþionalã
a României 1944  1989. Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean
12:20 Drept roman (13). Drepturi reale. Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
12:50 Istoria statului ºi dreptului român (4). Apariþia ºi formarea
dreptului românesc. Autor: conf.univ.dr. Florin Negoiþã
13:20 Teoria generalã a dreptului (1). Dreptul ºi statul.
Autor: prof.univ.dr. Costicã Voicu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Drept civil (10). Contractul de mandat. Contractul de interpunere.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
15:10 Drept penal (2). Formele infracþiunii. Autor: conf.univ.dr. Ion Griga
16:00 Preluare Deutsche Welle. Jurnal european
16:30 Not yet but soon (limba englezã pentru începãtori).
Realizator: Doru Enache
17:00 Zbor deasupra paradisului lui Buddha (film documentar)
17:30 Muzicã popularã. Cântã: Victoriþa Lãcãtuºu, Aurelia Colibã,
Dorica Raþiu, Ion Lupu, Iulian Mutu, Marin Popa (saxofon).
Realizator: Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic: Acþiune în stabilirea paternitãþii.
Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Oameni care au fost: Marin Sorescu (II).
Realizator: Corneliu Toader
20:00 Dincolo de arenã. Anul Olimpic 2004  campionii nataþiei
româneºti. Emisiune în direct, de Mugur Popovici
21:00 Academica: Culturã fãrã tranziþie. Personalitãþi feminine
în cultura româneascã  ediþie specialã de 1 martie.
Realizator: Carmen Stoianov
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Drept civil (1). Privire generalã asupra subiectelor de drept civil.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
01:00 Drept civil (4). Sinteze. Autor: lector univ.dr Mariana Rudãreanu (r)
01:50 Istoria statului ºi dreptului român (4). Apariþia ºi formarea
dreptului românesc. Autor: conf.univ.dr. Florin Negoiþã (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Drept penal (2). Formele infracþiunii.
Autor: conf.univ.dr. Ion Griga (r)

6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Psihologie socialã (8). Cercetãri posibile în domeniul psihologiei.
Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu
10:35 Logicã generalã (6). Sistemul axiomatic al logicii predicatelor.
Autor: lector univ. Gabriel Iliescu
11:35 Teoria comunicãrii (4/1). Tipuri de comunicare.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
12:10 Conceperea ºi elaborarea ziarului (4). Statutul psiho  profesional
al jurnalismului (II). Autor: lector univ. Mihai Cernat
12:35 Genuri ziaristice (4). Lecþie introductivã.
Autor: lector univ. Marin Stoian
13:15 Fundamentele psihologiei (6). Memoria.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Informaticã pentru sociologie (10). Modificarea ºi formatarea
diagramelor. Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu
14:45 Neuropsihologie (5). Neurociberneticã.
Autor: conf.univ.dr. Corneliu Stanciu
15:30 Sociologie economicã (1). Introducere.
Autor: prof.univ.dr. Emilian Dobrescu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Lumea de mâine. Starea ºtiinþei. Invitat: Dan Manolache 
Societatea Românã de Radiodifuziune.
Realizator: Alexandru Mironov
17:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic. Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Ani de liceu. Prezentarea Liceului Spiru Haret  Bucureºti.
Realizatori: Alina Motoc ºi Mugur Popovici
20:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte. Recital din Stagiunea Gaudeamus.
Emisiune de Mihai Darie
21:00 Academica: România în lume.
Emisiune în direct, de Nicolae Mardari
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Psihologie socialã (8). Cercetãri posibile în domeniul psihologiei.
Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu (r)
00:50 Logicã generalã (6). Sistemul axiomatic al logicii predicatelor.
Autor: lector univ. Gabriel Iliescu (r)
01:50 Informaticã pentru sociologie (10). Modificarea ºi formatarea
diagramelor. Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Teoria comunicãrii (4/1). Tipuri de comunicare.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia (r)
05:35 Conceperea ºi elaborarea ziarului (4). Statutul psiho  profesional
al jurnalismului (II). Autor: lector univ. Mihai Cernat (r)

MARÞI
2 martie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Bazele contabilitãþii (16). Contabilitatea terþilor.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
10:35 Bazele informaticii (2). Coduri de reprezentare.
Autor: conf.univ.dr. Mareº Daniel
11:27 Geografia economiei mondiale (2/1). Resursele umane ale Terrei.
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur
12:10 Economie politicã (19). Inflaþia. Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu
13:05 Biroticã (3). Prezentarea generalã  editorul de texte Word.
Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel
13:30 Drept comercial (3). Faptele de comerþ. Noþiune, caracteristici,
categorii. Autor: lector univ.dr. Olia Maria Corsiuc
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Bazele informaticii (8). Windows Explorer.
Autor: lector univ.dr. Silviu Bârzã
14:40 Istoria economicã a României (1/1). Instituþionalizarea economiei
de piaþã în România. Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
15:15 Economie politicã (21). Mondoeconomia. Economia modialã 
concept ºi structuri. Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
17:00 Invenþia invenþiilor (film documentar)
17:30 Videoteca muzicii populare. Între Palã ºi Petreºti.
Solist: Vasile Anghel. Realizator: Dumitru Cucu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic. Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Pionierii peisajului (film documentar)
20:00 Fairplay. Reluarea Diviziei A la fotbal, tensiuni ºi emoþii.
Talk-show pe probleme de actualitate ale sportului.
Realizator: Mugur Popovici
21:00 Academica: Învãþãmânt. Competitivitatea învãþãmântului
superior. Realizatori: prof.univ.dr. Nicolae Radu ºi Ilie Ciurescu
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Bazele contabilitãþii (16). Contabilitatea terþilor.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin (r)
00:50 Bazele informaticii (2). Coduri de reprezentare.
Autor: conf.univ.dr. Mareº Daniel (r)
01:40 Geografia economiei mondiale (2/1). Resursele umane ale Terrei.
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Economie politicã (19). Inflaþia.
Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu (r)

JOI
4 martie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Istoria literaturii române (10). Evoluþia romanului românesc.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
10:55 Teoria literaturii (1). Literatura, arta cuvântului.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
11:30 Limba latinã (17). Formele compuse ale diatezei pasive.
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga
12:00 Limba românã (9/2). Probleme de morfosintaxã.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
12:50 Limba spaniolã (curs practic) (5). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione
13:15 Istorie ºi civilizaþie francezã (5). Secolul XVIII.
Autor: lector univ.dr. Liana Repeþeanu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria literaturii române (4). Cele mai vechi manuscrise.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
14:35 Literatura românã (6). Începuturile literaturii române scrise.
Autor: prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Resursele umane ale României  stare ºi perspective.
Emisiune de prof.univ.dr. Victor Axenciuc
17:30 Întâlnire cu folclorul. Maria Dragomiroiu, Elisabeta Turcu,
Laura Lavric, Gheorghe Roºoga, Petre Sãbãdeanu,
Radu Ciordaºi. Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic. Realizator: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar cinematografic.
Turul Franþei  eroii anilor 50 (Franþa)
20:00 Grãdinile din Luxemburg (film documentar)
21:00 Academica. Realizator: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Istoria literaturii române (10). Evoluþia romanului românesc.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)

01:10 Teoria literaturii (1). Literatura, arta cuvântului.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu (r)
01:40 Istorie ºi civilizaþie francezã (5). Secolul XVIII.
Autor: lector univ.dr. Liana Repeþeanu (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Limba latinã (17). Formele compuse ale diatezei pasive.
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga (r)
05:30 Limba spaniolã (curs practic) (5). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione (r)

VINERI
5 martie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (2/1).
Sfârºitul civilizaþiei antice ºi începutul creºtinismului.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
10:35 Introducere în ºtiinþa politicii (7). Interesul naþional.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
11:35 Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (7).
Participarea României la actualitatea 6 HTT/OMC.
Autor: asistent univ.drd. Mãdãlina Spânu
12:00 Psihologia educaþiei (15). Personalitatea ºi dinamica ei.
Autor: lector univ.dr. Gabriela Cãtãlina Cristea
12:35 Introducere în marketing (7). Politica promoþionalã.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei
13:10 Istoria contemporanã a românilor (1). Introducere în studiul
istoriei contemporane. Autor: lector univ.dr. Teodora Stanciu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Algebrã (4). Teorema lui Lagrange.
Autor: asistent univ.dr. Lorena Tufan
14:35 Geologie (3). Roci magmatice.
Autor: prof.univ.dr. Marin ªeclãman
15:20 Istoria medie a românilor (7). Organizarea internã
a Þãrilor Române. Autor: conf.univ.dr. Mihail Andreescu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte 21
16:30 Forum IT. Mãrþiºor digital. Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Maria Lobonþ, Elena Pãdure,
Ana Strâmturean, Aniºoara Vlaicu, Ionela Moruþan,
Maria Ghinea, Maria Costin Murgoci, Mitriþã Creþu,
Nicolae Mihai-Gruia. 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 
Facultatea de Teatru. 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? Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 Ion Nicodim  trecãtorul pãmântului (film documentar)
23:50 24 de ore
00:20 Culturã ºi civilizaþie europeanã (2/1).
Sfârºitul civilizaþiei antice ºi începutul creºtinismului.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu (r)
00:50 Introducere în ºtiinþa politicii (7). Interesul naþional.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu (r)
01:40 Geologie (3). Roci magmatice.
Autor: prof.univ.dr. Marin ªeclãman (r)
02:30 Program nocturn
05:00 Algebrã (4). Teorema lui Lagrange.
Autor: asistent univ.dr. Lorena Tufan (r)
05:20 Istoria medie a românilor (7). Organizarea internã
a Þãrilor Române. Autor: conf.univ.dr. Mihail Andreescu (r)

SÂMBÃTÃ
6 martie 2004
6:00 Matinal (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:00 Sunteþi un om sãnãtos?
Realizator: prof.univ.dr. Constantin Dumitrache
10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu (r)

Opinia

naþionalã

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

10:30 De pe plaiuri româneºti. Maria Costin Murgoci, Mitriþã Creþu,
Oana Lianu. Realizator: Theodora Popescu
11:00 ªcoala de sâmbãtã. Mãrþiºoare la 10 mii.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Protecþia plantelor. Viticultura.
Emisiune în direct, de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine, Starea ºtiinþei. Invitat: Dan Manolache 
Societatea Românã de Radiodifuziune.
Realizator: Alexandru Mironov (r)
14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00 Societate ºi culturã. Calendarul lunii martie.
Realizator: Ion Dodu Bãlan
16:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte-þi arta! Ediþie specialã de 8 martie.
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 Grãdini ºi grãdinari (film documentar)
20:00 Gala muzicii culte. Bijuterii vocal  instrumentale.
Emisiune de Mihai Darie
21:00 Film artistic românesc. Pas în doi  prefaþã cu regizorul
Dan Piþa ºi actorii Petricã Nicolae, Claudiu Bleonþ
(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 Muzicã popularã. Melodii cu Iulian Mutu.
Emisiune de Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program nocturn
05:00 Cursuri universitare

DUMINICÃ
7 martie 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 Grecia (film documentar)
12:00 Agricultura, încotro? Protecþia plantelor. Viticultura.
Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)
13:00 Week-end magazin. Film serial: Cãpitanul Vijelie  Agentul
cardinalului ep. 7; Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu. Realizator:
Dumitru Cucu; Stil ºi frumuseþe. Emisiune de Irina Haideþ;
Eu sunt ultimul romantic: Adrian Enache. Emisiune de
Marcel Dragomir; Salonul caricaturiºtilor.
Realizator: Dumitru Cucu
16:00 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan
17:00 Club internaþional. Ediþie specialã de 8 martie.
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. Realizator: Ion Bucheru
20:00 Cântecul ºi casa lui.. Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Arsene Lupin, ep. 15  Domniºoara cu ochii verzi
(Franþa)
22:00 Program muzical. Cornelia Marinescu în recital de harpã.
Realizator: Dumitru Cucu
22:30 Forum IT. Mãrþiºor digital.
Emisiune realizatã de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Melodii de ieri ºi de azi cu Maria Dragomiroiu,
Carmen Rãdulescu, Olga Stãnescu, Maria Cârneci,
Dorina Paraschiv-Nistor, Petre Sãbãdeanu, Vasile Topârceanu,
Ionel Coman, Ilie Petre. Realizator Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program nocturn
05:00 Cursuri universitare
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Un ziditor de þarã

ªtefan cel Mare
ºi Sfânt

APOI ªtefan îºi aºternu de moarte ºi
trecu la cele veºnice în ziua de 2 iulie din
acel an 1504, început, spune cronica, prin
prevestirea unei grozave ierni, dupã care
venirã ploi mari ºi vãrsãri de ape ºi
potoape.
Pe lespedea frumoasã de la Putna, sie
însuºi de mult gãtitã, urmaºii nu gãsirã
vremea sã umple locurile goale pentru
anul, luna ºi ziua sfârºitului.
Fusese înainte de toate un ziditor de þarã.
Gãsise anarhie, cu patimi care rãsãreau în
fiecare moment ºi pe care nici o vãrsare de
sânge, fie ºi a celui mai scump, nu le putea
potoli, ºi lãsa o boierime împãcatã cu sine
ºi ascultãtoare de Domn, în care cu bunãcuviinþã tinerii veneau sã ieie pe urmã locul
bãtrânilor cari se duceau. Boierimea în care
nu mai era vechiul spirit maramureºean de
oameni nestãpâniþi, gata de orice încãierare
ºi uºuratec trecând de la o ascultare la alta,
privind, din tatã în fiu, þara, nu numai ca o
moºie, ci ºi ca o pradã. Se crease acum o
altã lume, care nu-ºi mai amintea
nesiguranþele, capriciile, desele rãsturnãri,
fãrãdelegile nepedepsite ºi omorurile în
serie de la început. Alexandru cel Bun pãrea
înviat, cu aceeaºi sigurã statornicie ºi
înþelepciune, dar cu un braþ mult mai greu
pentru oricine-i sta în cale.
N-a venit anume ca sã facã rãzboaie.
Ele i s-au impus. Numai gata de luptã putea
sã se facã respectat, ºi biruinþa aproape
sigurã era singura chezãºie faþã de vecinii
lacomi, gata sã se arunce la cel dintâi semn
de slãbiciune. De la început ºi-a fãcut o
oaste ºi, dupã cele mai grele încercãri, a
înnoit-o.
A fost bun creºtin prin faptã în faþa unui
contemporan ca Vlad Cãlugãrul, care era
astfel prin credinþã numai. S-a umplut ºi
împodobit Moldova de bisericile pomenirilor
de înaintaºi ºi amintirilor de propriile biruinþi:
la mânãstiri, ca Putna, Voroneþul, Neamþul,
în forma cea nouã, cu mult cea mai largã,
adãugându-se ctitoriile boierilor, ºi în oraºe
unde, din când în când, rãsãrea Domnul
împãrþitor de dreptate, deºi hrisoavele se
scriau mai mult dupã aceea, la Suceava.
Dar nu era de ajuns sã fie cineva un
bun creºtin pentru a fi, când el jignea þara,
la adãpostul acestui greu buzdugan.
Simþul neamului l-a avut în suflet ºi mai
ales fiinþa lui întreagã a trãit în el. Dar faþã
de românii din jos el a avut întâi numai
legãturã personalã cu Vlad Vodã, pentru
ca îndatã grija-i de cãpetenie în aceastã
parte, dupã luarea Chiliei, sã fie a
gospodarului care nu sufere ca în faþa casei
sale sã fie cine poate sã-l întreacã dupã
aceleaºi câºtiguri.
Dar, adesea biruitor asupra unor Domni
bãsãrãbeºti sau munteni, cari-l
primejduiau prin ei înºiºi sau prin legãturile
cu turcii, n-a crezut cã-ºi mai poate adãugi
încã o þarã. Aceasta pentru cã în socotelile
pe care i se sprijinea cugetarea, aceea era
altã moºie, ºi alþii aveau asupra ei dreptul.
Faþã de contemporanii sãi din
creºtinãtate, a fost nesfârºit superior, deºi
nu s-a fãcut înfãþiºat cu laurii Cezarilor pe
frunte ca jumãtate-românul Corvin Matiaº.
*)Conferinþã þinutã de N.Iorga, în seara zilei
de 5 februarie 1937, la Radio. Publicatã în
Istoria Românilor, vol.IV. cu titlul
Caracteristica lui ªtefan cel Mare.

MIHAI CODREANU
STATUIA LUI ªTEFAN
Într-un apus de soare

Însufleþit în bronzul nemuririi,
Eroul vremilor medievale,
Cu buzduganu-ntins ºi-ncins de zale,
Se-nalþã ca fantoma rãsvrãtirii.
ªi-un harmãsar mai sprinten ca zefirii
Stã-n frâu þinut ºi spumegã-n zãbale;
Iar fastul mantiei voevodale
Îºi strânge-n falduri nimbul strãlucirii.
Din soare, sângerând pe dupã dealuri,
Ale Moldovei sfinte idealuri
Coboarã pe figura-i ca o slavã
ªi razele coroanei domnitoare
Iau tonuri de rubin,  pe când, sub soare,
S-aprinde-n zãri o Roºie Dumbravã

Lupta de la Baia (1467). Gravurã din cronica lui Thurocsi

Avea mult mai multã pricepere decât acesta
ºi nu se lãsa ispitit de mãririle care rãtãcesc,
nici îmbãtat de laudele care se îngrãmãdesc
asupra celor puternici. Cazimir al Poloniei
trebuia sã-l dezguste pentru greutatea cu
care trecea la faptã, pentru uºurinþa cu care
se lãsa încântat de formele goale, iar pe
urmaºii lui i-a privit mai mult ca pe niºte
copii nebunateci cari nu ºtiau preþui
comoara bãtrâneþelor unui astfel de vecin.
De Ivan Muscalul, care râvnea norocul,
sprijinit pe atâta înþelepciune, al
moldoveanului, nu s-a putut apropiat; acela
era mai aproape de un han al Crimeii sau al
Volgei decât de un cuviincios Domn român.
Turcii i se iviserã în faþã cu gloria
cuceririi recente a cetãþii împãrãteºti de un
tânãr viteaz ca dânsul, care nu despreþuia
pe creºtini ºi a cãutat legãturi cu dânºii.
ªi-a dat samã cã, intrând în milenara
tradiþie a Bizanþului, Mohammed al II-lea
nu înþelegea a se aºeza ca stãpânitor de-a
dreptul pe malul stâng al Dunãrii, unde-i
trebuia numai forma, formalitatea
închinãrii ºi plata tributului. Acelaºi tribut
la nevoie îl arunca ºi el în gura lupului.
Dar nu s-ar fi coborât, ca Domnii de la
munteni, pânã la actul cãlãtoriei la
împãratul cel nou.
Acesta rãmânea pentru el pãgânul, ca
ºi ceilalþi împãraþi ai hoardelor tãtãreºti
din Rãsãrit, de ale cãrora nãvãliri prãdalnice
a ºtiut sã se pãzeascã, altfel decât Polonia
veºnic nãvãlitã, arsã ºi însângeratã.
Nu moºtenise o luptã pentru cruce ºi
nici un sentiment de scârbã faþã de
necredincioºi. Rãpede însã, fãrã sã aibã ca
îndemn ura, el a simþit lupta pentru cruce
ca o datorie, ºi datoria aceasta, în vremile
când stãtea mai bine cu ambiþiosul
Mohammed, cu molâul Baiazid, n-a
pãrãsit-o niciodatã, ca linie hotãrâtoare,
îndatã ce þinta politicã se ridica mai sus de
nevoile momentului.

*)

Trãia într-o vreme aprigã, în care
sângele omenesc se vãrsa larg. Nici el n-a
fost zgârcit cu acela al duºmanilor, ba chiar
de vreo douã ori cu al boierilor sãi. Dar
încrederea lui era sigurã ºi, de la o vreme,
ajutorul pãrintesc cald.
Dacã prin cavalerism se înþelege
bravura de la Nicopole sau sfidarea sorþii
de la Varna, el n-a fost, într-o epocã de
cavalerism, un cavaler, dar, dacã un cavaler
a fost Ioan Hunyadi, nimeni nu i-a fost mai
asemenea dintre urmaºi decât Domnul
Moldovei, prin buna pregãtire, prin curajul
de a înfrunta riscul, prin despreþul faþã de
moarte, dar fãrã nimic din periculoasa
pasiune a aventurii.
Era mai ales un suflet înfrãþit cu al
mulþimilor neamului sãu, în care hotãrau
marile idei cãlãuzitoare, care ne-au fost
sprijinul de-a lungul veacurilor: moºie,
moºtenire, dreptate ºi drept, pentru care era
gata sã se ia oricând.
Aceastã însuºire de dreaptã cumpãnã
i-a cruþat nenorocirile care s-au abãtut
asupra atâtor cavaleri cari au deservit astfel
cauza cãreia îi consacraserã vieaþa lor.
Marea virtute a rasei sale gãsise în el
cea mai deplinã întrupare. Aceasta îl face
mai rege decât regii ºi decât împãraþii
vremii sale mai împãrat.
Pentru partea cavalereascã a fiinþii sale,
pentru care mai ales se preþuiau atunci
oamenii, a primit laude mari ºi de la papi
ºi de la scriitori deprinºi a imita frazele
marilor romani, cari însã aveau ºi fapte de
aceeaºi valoare, dar pentru partea cealaltã,
pentru jertfirea a ceea ce personal i-ar fi
adus ºi o mai mare glorie, numai sã nu i se
vatãme þara, pentru aceasta bãtrânul rãzeº
supt cãciulã de ostaº n-a cãpãtat decât
recunoºtinþa nemuritoare a neamului sãu,
care, neputându-l sfinþi în bisericã, l-a
înãlþat cu mult peste fiinþa omeneascã în
necontenita, spornica poezie a legendei.

Stema Moldovei aºa cum apare pe sigiliul lui ªtefan cel Mare
pãstrat la Biblioteca Academiei.

Opinia naþionalã îºi propune sã reproducã în numerele
urmãtoare fragmente din cartea lui Mihail Sadoveanu Viaþa
lui ªtefan cel Mare  strãlucitã creaþie literarã închinatã marelui
voievod român. Începem cu acest prim capitol

Mihail Sadoveanu

Capitolul I
În care se aratã de ce a trebuit sã vie
ªtefan-Voievod cel Mare la tronul
Moldovei
I
Când în micul ºi neînsemnatul
principat al Moldovei a intrat ªtefan, fiul
lui Bogdan, ca sã apuce domnia, cursul
anilor de la Hristos era 1457.
Tânãrul domniºor era cu totul
necunoscut. Dupã asasinarea pãrintelui
sãu trãise pribeag la curþi strãine. Acuma
venise cu ajutor de la munteni, cu partizani
de þarã ºi mercenari de strânsurã. Faptul,
întocmai la fel, se petrecuse în nenumãrate
rânduri în acel început de veac, cu alþi
pretendenþi. Unii îºi aduceau sprijinul de
la unguri, alþii de la leºi: zilele domniilor
lor fuseserã puþin ºi supuse blãstãmului.
Se afla acolo, lângã Dunãre, la marginea
Europei ºi a Sciþiei, un colþ nou de lume,
de prea scurtã vreme întemeiat ºi bãtut de
vânturi contrare. Mai sosea un nour de
pulbere, din care ameninþa cãtrã scaunul
Þãrii, Suceava, o altã spadã, cercând
norocul stãpânului ei.
Ceea ce numeau oamenii de atunci
voinþa neclãtitã a lui Dumnezeu hãrãzea
acelui braþ ºi acelei spade un destin cu
totul excepþional.
II
Þara Moldovei se cuprindea atunci de
la Pocuþia în lungul Carpaþilor pânã la
Dunãrea, Marea ºi Nistru, ocol de 222
de mile geografice sau 274 de ceasuri cu
piciorul de jur împrejur. Dupã astâmpãrul
hoardelor, care, totuºi, nu-ºi uitau de tot
drumurile lor vechi de pradã,
descãlecaserã aici domni ºi boieri de
peste munte, cu soþii lor, nãzuind spre
lãrgime ºi cãutând sã scape din
strânsoarea regelui unguresc. Gãsind
pãmânturi grase ºi pãduri bãtrâne, se
lãrgiserã pe vãile apelor, spre câmpii.
Sãmânþa acelor oameni liberi era de vechi
pãmânteni ai Daciei, grãind o limbã care
amintea stãpânirea ºi amestecul
romanilor. De la munþii Apuseni la
Maramureº, în tot nordul Ardealului, au

Viaþa lui ªtefan cel Mare
rãmas pânã astãzi vetrele de demult, þinute
de aceleaºi neamuri statornice din care se
trag acei descãlecãtori.
La începutul veacului XV, a stãtut
Voievod în Suceava Alexandru, cãruia i s-a
zis cel Bun, din familia Muºat. Acest domn
de þarã nouã a aºezat rânduieli dupã moda
împãrãþiei Bizanþului, împãrþind dregãtorii,
punând cãpitenii peste oºti, pãrcãlabi ºi
ºoltuzi peste târguri ºi cetãþi. A împuternicit
cu hrisoave pe stãpânii vechi ºi noi ai
cuprinsurilor, a aºezat biruri ºi vãmi, a
recunoscut privilegii gãsite ale
neguþãtorilor strãini, armeni, nemþi ºi
genovezi, gospodãrind treizeci ºi mai bine
de ani cu pace ºi cu tihnã. La trecãtorile
munþilor, spre þara regelui ungur, gãsise
cavaleri nemþi, papistaºi dupã credinþã, pe
care i-a respectat ºi cu care a trãit în bunã
înþelegere. El însuºi a avut soþii doamne
catolice; totuºi el a fost cel dintãi mare
orânduitor al ortodoxiei.
Astfel, într-un veac, oamenii din munte
s-au dezvãlit cãtrã câmpie. Înmulþind satele,
s-au rãsfirat spre Prut ºi Nistru. Îºi mãsurau
iazurile cu bãtaia sãgeþii, prisãcile în poieni
cu aruncãtura baltagului, moºiile neamurilor
cu ochii, din cel mai înalt þanc cât
cuprindeau privirile în patru vânturi, punând
semne ºi bãtând bouri. Umblau cu turmele
de la Câmpulung ºi Trotuº pânã la Chilia ºi
Liman. Din cetãþile Nistrului, strãjerii
domneºti se uitau în pustiile tatarilor.
III
Nevoia de autoritate în aceste þinuturi
bântuite de invazii se întovãrãºea cu un
îmbielºugat folos pentru visteria domneascã:
deoarece împrejurãrile europene ºi
heghemonia comercialã a Republicii
Veneþiene în Marea de Mijloc siliserã pe
genovezi, biruiþi în interesele lor cardinale
de neguþãtorii lui San Marc, sã-ºi caute spre
Orientul asiatic o cale continentalã.
Întovãrãºindu-se cu nemþi ºi leºi, având
agenþi pe armeni ºi greci, oamenii de afaceri
de la Genova organizaserã concurenþa prin
drumul tãtãrãsc, care acuma mergea în lungul

Moldovei la Cetatea Albã, subt apãrarea
noului voievod. Un al doilea drum, pe la
ocnele domneºti de la Trotuºi, ori pe la
Braºovul Ardealului, se sfârºea la cetatea
Chiliei. Din ambele porturi, corãbiile
genoveze pluteau spre Cafa. Privilegiile ºi
orânduielile întocmite în timpul lui
Alexandru-Voievod Bãtrânul aratã, prin grija,
preciziunea ºi enumerarea amãnunþitã a
articolelor cu taxele respective, importanþa
acestui capitol fiscal pentru Domnie.
Pãmântul virgin al Moldovei îºi dãdea rodul
lui în chip firesc; oile ºi vitele albe se prãseau
în imaºuri largi: unele mergeau la export pe
calea mãrii, altele se îndrumau spre Danþig;
companiile de comerþ de la Genova ºi
sucursalele lor de la Liov lãsau visteriei
însemnate câtimi de aur. Asemenea amestec
de interese a sporit ºi nãzuinþa crailor
Ungariei ºi Poloniei de a pãstra ori a impune
influenþa ºi suveranitatea lor asupra acestui
mic însã bogat ºi important principat.
Alexandru-Voievod Muºat a domnit deci
cu bine ºi prietenie ani treizeci ºi doi chiar la
începutul veacului. A avut la curtea lui o
doamnã de la Ardeal; pe urmã una de la
Cracovia, sorã a însuºi regelui Vladislav. A
împrumutat mãriei sale Craiului, ca sã-ºi
poarte rãzboaiele cu cruciaþii, o sumã
însemnatã de galbini, pentru care a luat
amanet þinuturi ºi cetãþi leºeºti, ºi-a fãcut
scrisorile de închinare dupã moda medievalã
cãtrã ambii suverani, ºi a adormit, întru legea
pãrinþilor sãi, liber ºi de sine stãtãtor,
poruncind sã-i fie sãlaºul de veci în sfânta
mãnãstire a Bistriþei, unde odihneºte ºi acum.
Urmând oarecum pilda climatului din
aceastã parte de lume, care se desfãºurã
fãrã noimã ºi-n salturi de tigru, amestecând
anotimpurile, ploile cu viscolele, tornadele
cu calmurile neclintite, revãrsãrile de
puhoaie cu secetele, Domnia de la
Moldova s-a tulburat îndatã dupã moartea
bãtrânului. Vreme de un sfert de veac au
urmat împãrãcheri, silnicii, prigoniri ºi
omoruri în familia domneascã, sub
privegherea ºi grija regilor suzerani.
Pãcãtoasa fire a oamenilor îndeobºte
ºi a pãmântenilor de la noi îndeosebi aþâþã

la desfãtarea rãului atunci când trupul se
lãfãieºte în huzur, iar înþelepciunea nu se
vãdeºte decât la sfârºitul nenorocirilor.
Blândul ºi prea cinstitul Voievod
Alexandru s-a îngrijit cuviincios de
Doamnele sale; dar umblând ca sã dreagã
dreptãþile norodului, prin atâta bielºug de
turme, bucate ºi podgorii, s-a molipsit de
voia-bunã a tuturor întru nunta cu pãmântul
feciorelnic, ºi a lãsat copii din flori în multe
pãrþi. Aºa cã dupã ce coborâtorii sãi
legiuiþi au început a se împunge ºi a se tãia,
cãutând ajutor la craii strãini, s-au semeþit
ºi unii din copiii din flori, socotindu-se tot
os din osul Voievodului rãposat, cu acelaºi
drept în faþa lui Dumnezeu.
Feciorul cel mai mare al lui Alexandru
Bãtrânul a fost Ilie, însoþit cu Maria, sorã
a reginei Poloniei. Din cãsnicia aceasta
s-au nãscut douã vlãstare: Roman ºi
Alexandru. Al doilea fecior al Voievodului
rãposat se numea ªtefan.
Ilie, cumnat regesc, a stãtut Domn în
Suceava pânã ce, la uneltirile ºi ameninþãrile
fratelui sãu, s-a înduplecat sã-i dea în
stãpânire Þara-de Jos. Domnia aceasta dublã
a durat pânã la 1444, când regele Vladislav
Iagelo a pierit în bãtãlia cea mare de la Varna,
cu turcii. Îndatã ªtefan, vãzând pe fratele sãu
fãrã ocrotitor, a pãºit asupra lui prinzându-l
în scaunul de la Suceava ºi punând pe gâde
sã-i scoatã ochii. Roman, feciorul orbitului,
cu fratele sãu Alexãndrel ºi cu maica sa scapã
în Lehia, punându-se subt aripa unchilor ºi
neamurilor din Republicã.
În þarã, ªtefan ucigaºul îºi împarte domnia
cu Petru, al treilea frate, mai mic, pânã ce
Roman, cu oaste leºeascã, vine asupra lui în
Suceava, îl prinde ºi îl descãpãþâneazã. Petru
fuge în Ardeal, se întoarce cu sprijin de la Ioan
Corvin, voievodul acelei þãri, ºi alungã pe
nepotul sãu. Nu mult dupã aceea Roman,
pribeag în Polonia, moare. Îndatã Doamna
Maria, maica sa, sumuþã asupra Moldovei pe
Alexãndrel, al doilea copil. Partizanii leºi îl
pun pe acesta în scaunul Sucevii ºi de acolo
Alexãndrel-Vodã cade la împãcare cu un unchi
al sãu Petru Aron, îngãduindu-l sã domneascã
în parte.

Atuncea, «dacã-i vorba pe-aceea», cum
spun moldovenii, s-a sculat un fecior din
flori dintre cei sãmãnaþi de Voievodul
bãtrân. Numele lui era Bogdan. Acesta a
fost tatãl lui ªtefan, despre care vorbim noi
aici. Venind împotriva Domniei cu oaste,
alungã tovãrãºia lui Alexãndrel ºi Petru
Aron. Ambii aceºtia pribegesc dupã datinã,
la leºi. Dupã un timp, Petru Aron, mai
harnic, calcã hotarul cu pâlcuri de cãlãreþi
ºi gãseºte în câºlegile de toamnã, la vreme
de noapte, în petrecere de nuntã, pe
Bogdan-Vodã, în sat la Reuseni. Îl prinde
în arcan, îl aruncã între mercenarii sãi ºi,
la lumina faclelor, pune sã i se reteze capul.
Într-acea spaimã s-a aflat faþã ºi ªtefansin-Bogdan-Vodã, fiind încã domniºor
tinerel, în petrecere cu pãrintele sãu.
Gãsindu-ºi scãpare prin învãlmãºealã, a
fugit cu puþini soþi ºi boieri credincioºi ºi
a aflat sãlaº la munteni. Acolo, în acea
parte, trãia ºi maica sa Oltea, de neamul ei
din Þara Româneascã.
Iatã, sfârºitul zbuciumelor ca ºi alinarea
vijeliilor stã ca-ntr-o tainã a unei flori. Dupã
atâtea morþi ºi zvârcoliri, dupã atâta lipsã de
lege ºi braþ de stãpânire, norodul ºi boierii
trebuiau numaidecât sã scorneascã vorba
despre schimbarea domnilor, ºi sã cunoascã
înþelepciunea ei. Deci erau doritori de un
domn adevãrat. Negreºit, nu-l puteau
cunoaºte pe acesta în fiinþa tânãrului
domniºor venit din necunoscut. N-avea
înfãþiºare nici de uriaº, nici de balaur: era
scund la trup; numai ochii lui ca apa de munte
aveau ascuþime ºi tãrie. Nu s-ar fi mirat dacã
a doua zi ar fi cãzut altul din nouri, ca sã-i ia
locul. Însã înþelegerea lor, deºi agerã era
scurtã. Ei nu puteau pãtrunde ascunziºul de
ºapte ori învãluit al lucrãrilor lui Dumnezeu.
Dupã cum dupã vârtejuri ºi nesiguranþe se
aºeazã crugul vremii, aºa sta sã se aºeze domnia
tulburatã a Moldovei. Nu pentru cã þara
cuprindea în ea alcãtuiri minunate; nu pentru
cã neamul care o descãlecase era prea viteaz,
prea dibaci în meºteºuguri ori prea înþelept; nici
pentru cã ar fi avut un drept deosebit.
Daco-romanii de odinioarã, umiliþi de
un mileniu de loviri ale invaziilor, întorºi la

fondul lor de civilizaþie primarã, însã
pãstrând în ei demnitatea ºi amintirea
nedesluºitã a unei nobleþi, cãutaserã aici
peste munte o regiune de dezvoltare
liberã. Înþelepciunea cea mai presus de
toate a Celui etern trebuia sã le dea un
impuls de viaþã pentru restriºtea
îndelungã a vremurilor ce aveau sã vie.
Grupele umane n-au toate aceeaºi
chimie sufleteascã ºi acelaºi destin. Unele
au avut soarta sã umble din loc în loc pe
uscat ºi pe mãri, schimbând producte,
fãcând negoþ ºi întemeind oraºe. Altele
ºi-au miºcat turmele ºi sãlaºele din
furnicarul Asiei, bãtând rãzboaie ºi
cutropind alte neamuri, agonisându-ºi
bunurile lumii cu sabia. Totuºi cei dintãi
au rãmas mai presus cu agerimea vicleniei
lor. În sfârºit, sunt neamuri care prind
rãdãcinã în pãmânt ca pãdurile ºi ca
ierburile. Acestea se ridicã din furtuni ºi
din puhoaie, stãruind, aºteptând ºi pentru
ele de la Dumnezeu plinirea timpului.
Asemenea neamuri nu arã morminte
altora, nu deschid puhoaie de sânge ºi nu
clãdesc piramide de leºuri; nici nu adunã
în haznale aurul lumii. Nu se bucurã de
bunuri prea mari ºi de falã prea înfloritã.
Viaþa plugarului ºi a pãstorului statornic
e mãrginitã; e ordonatã de apusuri ºi
asfinþituri, de anotimpuri, de vatra
familiarã ºi de mormintele strãmoºilor.
Mulþãmirea lui materialã e mediocrã; de
aceea îºi creeazã bunuri sufleteºti. Religia
ºi legenda, cântecul ºi tradiþia sunt pentru
el bunuri mai substanþiale decât aurul.
Din aceastã categorie inferioarã s-a
întâmplat sã fie pãmântenii aceºtia din Dacia
ºi din preistorie. Dezvoltarea lor finalã,
pentru destinul care ne poartã pe toþi în spirala
ascendentã a umanitãþii, era dintru început
hotãrâtã de Dumnezeu. Eliberarea în vlãstare
nouã trebuia sã fie urmatã de o impulsiune
de energie, care sã ajungã pentru trei veacuri.
Forþa de inerþie avea sã fie reluatã abia în
timpurile nouã, când seminþia întreagã s-a
închegat din instinct, pregãtind elaborarea
unei conºtiinþi depline ºi a unei meniri.
Acesta e una din explicaþiile ascunse
ale ivirii lui ªtefan-sin-Bogdan-Voievod
la tronul Moldovei.
Mai sunt ºi altele.

