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Ochii, sufletul
ºi viaþa istoriei
Prof.univ.dr. ªtefan ªTEFÃNESCU
Membru al Academiei Române
Savant de formaþie enciclopedicã ºi de
renume european, Dimitrie Cantemir a
continuat, a îmbogãþit ºi a creat totodatã o
tradiþie de viaþã cultural-ºtiinþificã ce-i face
veºnic numele ºi pilduitoare opera. El a
scos istoriografia româneascã din cadrul
strâmt provincial, a ridicat-o ºi a impus-o
ca factor însemnat în dezvoltarea vieþii
ºtiinþifice internaþionale. Preocupat, ca ºi
predecesorii sãi Grigore Ureche ºi Miron
Costin, de începuturile poporului al cãrui
fiu era, Cantemir a lãrgit cadrul discuþiei
angajate, adãugând ideii originii latine ºi
unitãþii poporului român  susþinute de
Ureche ºi Costin  ideea permanenþei lui
în þinuturile ce le locuieºte ºi pe care prin
muncã ºi jertfe le-a ºtiut înfrumuseþa.
În aceastã privinþã savantul domnitor
venea cu o armãturã documentarã ºi cu spirit
critic în explorarea izvoarelor istorice 
numai în Hronicul vechimei a romanomoldo-vlahilor el citeazã peste 150 de autori
 ce anunþa depãºirea fazei cronicãreºti în
scrierea istoriei, trecerea la faza de erudiþie
specificã vremurilor noi, moderne.
Zestrea cantemirianã avea sã însemne
prologul unei direcþii de cercetãri de mare
însemnãtate ºtiinþificã ºi politicã în care
s-au angajat toþi marii istorici români, care
i-au urmat lui Cantemir: B.P.Hasdeu, A.D.
Xenopol, Vasile Pârvan ºi Nicolae Iorga,
ilustrându-se prin construcþiile ºtiinþifice
impunãtoare ºi perspectivele deschise
cercetãrilor ce se întreprind azi ºi care privesc
perioada aºa-numitului mileniu al tãcerii.
Cu o forþã de redare, nãscutã dintr-o
largã erudiþie ºi înþelegere a sensului ºi
substanþei istoriei, B.P. Hasdeu corecta
afirmaþiile lui Cantemir în legãturã cu
soarta elementului dac, factor de bazã în
formarea poporului român, iar A.D.
Xenopol, Vasile Pârvan ºi Nicolae Iorga
aveau sã dea contur mai exact ideii
cantemiriene a rolului moºtenirii
Imperiului roman la nordul Dunãrii. N.
Iorga, mai ales, a pus în adevãratã luminã
ceea ce a însemnat Sigiliul Romei pentru
locuitorii meleagurilor pe care trãim, cum
s-a produs contactul între populaþia
romanizatã ºi migratorii atraºi ºi influenþaþi
de civilizaþia romanã, cum s-a realizat
sinteza româneascã.
Mândru de originea neamului sãu,
preþuitor al faptelor de vitejie ce l-au impus
atenþiei Europei pe ªtefan cel Mare, pe care
le dorea ca pilde de urmat pentru
contemporanii sãi, D. Cantemir a cãutat sã
facã cunoscutã lumii strãine, scriind în
limba latinã, istoria alor sãi, pledoarie caldã
pentru schimbarea situaþiei politice
umilitoare în care ei ajunseserã.
Din nevoia de a înþelege cât mai exact
coordonatele istoriei româneºti, D.Cantemir
s-a vãzut nevoit sã raporteze istoria
româneascã la cea universalã, sã manifeste
o mai mare preocupare decât predecesorii
lui pentru cadrul de istorie generalã.
În contact cu progresele istoriografice
din alte þãri, îndeosebi din Polonia, Gr.
Ureche a simþit ºi el nevoia sã pãtrundã în
înlãnþuirile cauzale ale fenomenelor
istorice, intercalând în expunerea
evenimentelor de istorie moldoveneascã
capitolul Povestea ºi tocmeala altor þãri
ce sunt prin prejur, cum nu se cade sã nu
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pomenim, fiindu-ne vecini de aproape.
Miron Costin ºi Nicolae Costin realizau un
pas înainte pe drumul deschis de Ureche,
iar D. Cantemir avea sã impunã istoriografia
româneascã în importante domenii de istorie
universalã, cum a fost cel al istoriei
Imperiului otoman, prin Istoria creºterii
ºi descreºterii Porþii Otomane.
Preocupãrile româneºti de istorie
universalã, cu scopul de a înlesni
înþelegerea corectã ºi cuprinzãtoare a
istoriei naþionale aveau sã se dezvolte dupã
D.Cantemir ºi sã atingã un punct culminant
prin opera lui A.D. Xenopol ºi N. Iorga.
Lui Nicolae Iorga, uriaº aº erudiþiei, îi
datorãm, de fapt, cel mai mult în ceea ce
priveºte fixarea locului istoriei românilor
în istoria universalã ºi definirea viziunii
româneºti de istorie universalã.
Pentru cine urmãreºte evoluþia gândirii
istoriografice româneºti de la Cantemir la
Iorga, este sugestiv în privinþa filiaþiei de
idei faptul cã N. Iorga a fost dupã Cantemir
cel de al doilea mare istoric român care a
dat lumii o istorie a Imperiului otoman
(Geschichte des Osmanischen Reiches).
Fondul de idei al operei lui D.
Cantemir, îmbogãþit de corifeii ªcolii
ardelene, de reprezentanþii curentului
paºoptist (Bãlcescu ºi Kogãlniceanu), sau
de cei ai pozitivismului în istorie  Dimitrie
Onciul sau Ion Bogdan  a pãtruns adânc
în conºtiinþa româneascã, fiind un puternic
suport în lupta pentru crearea statului
naþional român, unitar ºi independent.
Cãrturarul domnitor al Moldovei, ce
continua ca dinast pe planul preocupãrilor
culturale o tradiþie care dãduse cu douã
secole înainte pe Neagoe Basarab, ºi-a
conceput opera în spirit militant; apãrând
principiul obiectivitãþii ºtiinþifice, el
înþelegea sã punã adevãrul în slujba cauzei
alor sãi, Istoricul, dupã el, iaste ochii,

sufletul ºi viaþa istoriei, datoria lui este
sã cate adevãrul, dezvoltând prin el
conºtiinþa compatrioþilor.
Spiritul cantemirian de concepere a scrierii
istoriei a cãpãtat noi valenþe cu generaþiile de
istorici care i-au urmat lui Dimitrie Cantemir.
El avea sã-ºi gãseascã una din cele mai
expresive formulãri la N. Iorga care arãta cã
Nimic nu poate fi mai frumos decât sã se
gãseascã la acelaºi om de ºtiinþã ºi urmãrirea
adevãrului ºi punerea lui în legãturã cu ce
doreºte lumea dimprejur Orice subiect am
trata sã-l interpretãm în sensul vremii
noastre, sã-i stoarcem ceea ce aceastã vreme
doreºte pentru folosul ei.

Dialectica vieþii sociale
Prof.univ.Dr.H.C. Ion TUDOSESCU

Societatea omeneascã este un organism
complex ºi dinamic, structurat dintr-o reþea de
raporturi sociale între oameni, configuratã în
funcþie de acþiunea acestora de producere ºi
reproducere a vieþii lor materiale ºi spirituale,
la rândul ei motivatã de interese ºi idealuri de
realizare a condiþiei lor existenþiale specifice.
Din jocul de interese ºi opþiuni valorice
ale oamenilor în procesul lor de realizare,
structurat printr-un proces dialectic de
consensuri ºi tensiuni între diverse categorii
de grupuri ºi comunitãþi ale acestora, rezultã
devenirea socialã de ansamblu, trecerea

I. Complementaritate ºi contradicþie în devenirea socialã
1. Dialectica raporturilor dintre complementaritate ºi contradicþie
în viaþa socialã
2. Polarizare socialã contradictorie în societãþile moderne
3. Utopismul ºi falimentul doctrinelor socialiste clasice privitoare
la soluþionarea contradicþiilor din societãþile moderne
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Un nume
intrat în legendã
Prof.univ.dr. Ion Dodu BÃLAN
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AVRAM IANCU  Dupã Horia, un al
doilea pas istoric spre marea Unire l-a fãcut
Avram Iancu la 1848. Moartea lui, poetul
popular a plâns-o ca nimeni altul: Batemi vântu cetina / Rupe-mi-se inima / ªi
mã doare sufletul / Când aud plângând
codru. / Când aud valea vuind / ªi florile
suspinând. / Morþi cerniþi în poartã stând /
Plângeþi, mamelor, cu jale / Florile de pe
cãrare. / Jeliþi, mamelor, cu dor / ªi voi,
brazi de pe ponor, / S-a dus mândru crãiºor.
/ Nu s-o dus sã nu mai fie/. C-o plecatnapoi sã fie.
Trupul bolnav de durere ºi dezamãgiri,
trupul istovit de peregrinãrile fãrã þel al
Craiul Munþilor doarme, simbolic, sub
gorunul lui Horia din cimitirul de la Þebea.
Îl plânge buciumul moþilor ºi frunza
codrilor bãtrâni, din taina cãrora Avram
Iancu a ieºit ca un miracol al istoriei, care,
strângând în inima lui tânãrã obida ºi jalea
ardelenilor, a condus revoluþia de la 1848
din Transilvania, afirmându-se la o vârstã
foarte tânãrã ca un geniu politic ºi militar.
Numele lui Iancu a intrat în legendã,
în cântec ºi în baladã. Îi cinstesc memoria
ºi-i evocã personalitatea scriitorii ºi artiºtii
noºtri: Eminescu în romanul sãu Geniu
pustiu, Octavian Goga într-una din primele
sale poezii, publicatã în vremea liceului de
la Braºov ºi, mai târziu, într-un eseu de
valoarea unui poem, consacrat moþilor,
Horia ºi Avram Iancu, Lucian Blaga în
piesa Avram Iancu, Emil Isac în mai multe
articole poematice: Avram Iancu ºi

De la Maiorescu la maiorescianism
Prof.univ.dr. Gh. Al. CAZAN

Dificultãþi teoretice
Maiorescu a marcat atât de profund ºi
multilateral cultura ºi istoria vremii lui
încât, în viaþã fiind, în jurul lui s-a creat o
veritabilã legendã care avea sã sporeascã,
asimptotic, o datã cu trecerea anilor.
Factorii care au contribuit la apariþia
ºi, apoi, la o dezvoltare greu de contestat
a legendei meritã o analizã de sine
stãtãtoare. Cum o asemenea analizã
rãmâne în afara intereselor care ne
preocupã în rândurile de faþã, vom sublinia,
totuºi, cã în sistemul cauzalitãþii imanente
creãrii ºi amplificãrii legendei s-au inserat,
specific ºi în corelaþii relativ armonice,
studiul dat al culturii române a vremii,
predispoziþia cvasigeneralã a mediului
socio-politic de a cultiva elogiul ºi
admiraþia, mai ales când acestea aveau
justificãri binemeritate în structura personalitãþii vizate. Legenda a fost servitã, cu
o ºtiinþã rar întâlnitã în mediile culturale
româneºti, de Maiorescu însuºi. Nu credem
cã exagerãm dacã afirmãm cã nimic nu-i
scãpa lui Maiorescu, în toate numeroasele
lui ipostaze, pentru a-ºi înconjura
personalitatea proprie, altfel de o
complexitate extremã, cu aura apostolilor
investiþi cu puterea de a duce cuvântul în
cele mai urgisite colþuri ale istoriei.
România reprezenta pentru el un
asemenea colþ, iar Maiorescu s-a fãcut
ºi s-a purtat ca Apostolul chemat sã scoatã
la luminã o istorie ºi o culturã care i se
pãreau profund anacronice faþã de Apusul
pe care îl cunoscuse în întruchiparea lui,
mai ales germanã.
Nu a rãmas secret faptul cã omulmentor al culturii române moderne era

societãþii printr-un evantai de formaþiuni ºi
orânduiri socio-economice, fiecare dintre
acestea înscriindu-se într-o traiectorie
ireversibilã a progresului economic ºi social,
dublatã de o linie neîntreruptã de cicluri de
înnoire umanã.
Dialectica obiectivã a vieþii sociale este
surprinsã de ontologia socialã, de filosofia
socialã în ansamblul ei, printr-un cerc deschis
de conceptualizãri ºi problematizãri din aria
cãrora vom desprinde câteva în suita de articole
(consultaþii) pe care o dechidem începând de
astãzi în paginile revistei Opinia naþionalã.

subiect al unei psihologii apte sã punã în
relief ºi sã facã posibile dimensiunile lui
luminoase, dar ºi sã le þinã ascunse pe cele
despre care credea cã i-ar altera statura de
corifeu. Maiorescu s-a fãurit pe sine cu
migalã, dupã un program gândit în cele mai
mici detalii.
Cum s-a arãtat de cãtre atâþia mari
exegeþi ai operei ºi vieþii lui, el s-a visat,
de timpuriu, purtãtor al unei misii
mãreþe. A respectat visul, a trudit pentru
a-l face viaþã realã, i-a dat cele mai
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elaborate forme pentru a-l proiecta în
zonele fierbinþi ale reconstrucþiei
culturale ºi politice a þãrii. L-a înfruntat
pânã ºi pe Dumnezeu pentru a face loc
Omului ºi, fireºte, gândului despre
valoarea ºi însemnãtatea raþiunii clare în
ordonarea a ceea ce i se pãrea cã ar fi
lume subistoricã. A cunoscut ºi trãit
gloria. Pentru cã ºi-o fãurise. Gloria se
plãteºte scump, cu eforturi uriaºe, cu
neodihnã, cu mari cheltuieli de energie.
Adeseori, cu niºte compromisuri care
macinã fiinþa în nevãzutul ei.
Junimea, Academia Românã, Convorbiri literare, demnitãþile politice pe

care le-a avut cu duiumul, chiar ºi
cursurile universitare, ºi parcã mai ales
ele ºi câte încã alte roluri cãutate ºi repede
gãsite, au format cãrãmizile pe care ºi-a
înãlþat zidãria unei legende solide. Centrul
de la care a emanat legenda a fost, deci,
Maiorescu însuºi.
Ceea ce avea sã se numeascã maiorescianism se extrage din legenda pe care
Maiorescu a þesut-o, mãiastru, încã de la
începuturile activitãþii sale. Legenda
lansatã de Maiorescu despre el însuºi s-a
croit ca fapt datorat înfãptuirii. A o înþelege
altfel, ca o lansare pãtimaºã de autohagiografie, ar fi o enormã greºealã, sorã
bunã cu o imensã denaturare.
Pare a fi paradoxal sã se foloseascã
pentru noþiunea de legendã cea de fapt.
Legenda, când nu este produs al fanteziei
libere de real  ipotezã gratuitã  se
origineazã în fapte, în anume date cu forþa
realului empirio-cultural. Maioresculegendã þine de faptele vieþii lui. Ea ar fi
rãmas ca întâmplare, deºi spectaculoasã,
a unui anumit timp istoric, dacã i-ar fi
lipsit trecerea imediatã din planul
individual în cel public ºi continuarea în
alte configuraþii istorico-spirituale, chit cã
nu ar fi fost profund sau radical diferite
de cele specifice vremii lansãrii ei. Or,
este neîndoios cã trecerea de la Maiorescu
la maiorescianism, în afara efortului
prestat de autorul lucrãrii Consideraþii
filosofice s-a datorat, în mare mãsurã,
acelora cãrora li s-au spus primii
maiorescieni. Sau, cu o sintagmã mai
frecvent utilizatã, prima generaþie
maiorescianã. Acesteia, i-ar fi urmat
altele, douã, trei, ba chiar mai multe, cum
au zis unele interpretãri.
(Continuare în pag. 5)

Cinstirea lui Avram Iancu, Mihai Beniuc
în scânteietoarele sale versuri patriotice
înfãþiºându-l ca pe un simbol al vigorii ºi
inteligenþei neamului românesc, Mircea
Micu în zguduitoare poezii ºi alþii.
Se fac a-l uita numai urmaºii impilatorilor
care l-au fãcut sã înnebuneascã de durerea

Avram Iancu simbol al
luptei ºi al
jertfei pentru
independenþã
naþionalã ºi
dreptate
socialã
neamului sãu. El îl uitã, ne sfideazã istoria ºi
noi ne uitãm la ei.
Sculptorii i-au tãiat chipul dârz în piatra
þãrii, precum poporul în inima sa: pictorii
l-au exprimat în culori de neºters;
muzicieni i-au cântat personalitatea în
tonuri grave, energice; istoricii i-au
consacrat studii ºi monografii, dintre care,
cel puþin una, a lui Silviu Dragomir, este
cu totul remarcabilã.
Iancu a rãmas viu în inimile mulþimii,
ca un simbol al luptei ºi al jertfei pentru
independenþã naþionalã ºi echitate socialã.

Pe mormântul lui cresc de 180 de ani florile
recunoºtinþei populare.
Tot ca un semn de recunoºtinþã, mai
mult parcã decât ca un gest strict estetic, a
scris ºi Alexandru Hodoº, cu puþin înainte
de moartea sa survenitã dupã lungi ani de
temniþã, romanul de evocare istoricã
Focurile de pe culme, apãrut la Editura
Minerva, în anul 1972.
E o evocare rãscolitoare, realizatã mai
mult cu memoria inimii decât cu aceea a
inteligenþei. O evocare de un epic dens,
obiectiv care împlineºte o strãlucitã alianþã
între trecutul glorios de luptã ºi între
sensurile mari, filozofice, ale devenirii
noastre istorice.
Cea mai emoþionantã evocare a lui
Avram Iancu a fãcut-o, mai întâi, tot poetul
popular care-ºi hrãneºte inspiraþia dintr-o
sinceritate desãvârºitã ºi dintr-o admiraþie
fãrã margini: Uite, Iancu trece dealu / Cã-i
cunosc þundra ºi calu. / Calu-i sur ºi þundra
albã, / Nu-i ca el în þara-ntreagã. / De-ai
umbla ca grâu-n ciur, / Nu-i ca Iancu prin
prejur. / De-ai cãta ca focu-n vatrã, / Om
ca Iancu, niciodatã.
În viziunea popularã, Avram Iancu ia
proporþii mitice, de demiurg cãruia i se
supune întreaga naturã: Câtu-i bradu brad
înalt / Dintr-un munte-n hãlãlalt / Nu-i pe
Iancu sã-l întreacã. / Când îºi þipã ochii
roatã / S-apleacã frunzuþa toatã / ªi izvorul
numa ºoaptã. / ªi se-ntorc cãrãrile / De-i
ascultã vorbele / Ca sã-nciungã vetrele /
Casele, sãracele !
(Continuare în pag. 5)
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România

are deplina capacitate
de a-ºi asuma rãspunderile
ce decurg din calitatea de
stat membru al Uniunii Europene
Prof.univ.dr. Mircea BOULESCU
(Urmare din numãrul trecut)
Capitolul 18. Educaþia, formarea
profesionalã ºi tineretul
România a continuat sã participe la a
doua generaþie de Programe comunitare:
Leonardo da Vinci, Socrates ºi Tineret.
Totuºi, capacitatea Agenþiei Naþionale
Leonardo da Vinci trebuie îmbunãtãþitã, iar
calitatea implementãrii programelor trebuie
sporitã în câteva zone cheie.
Trebuie sã continue eforturile în scopul
implementãrii totale a Directivei privind
educaþia copiilor lucrãtorilor migranþi pânã
la data aderãrii.
Eforturile de a mãri accesul la educaþie
pentru grupurile dezavantajate ºi pentru
populaþia ruralã au fost limitate la un nivel
scãzut al finanþãrii sectorului educaþiei.
Aceastã problemã trebuie abordatã
urmãrindu-se concluziile Consiliului
European de la Lisabona.
Extinderea învãþãmântului obligatoriu la
zece ani reprezintã o evoluþie pozitivã, dar
sunt necesare eforturi suplimentare pentru
îmbunãtãþirea calitãþii educaþiei ºi asigurarea
transparenþei calificãrilor.
Cadrul legislativ al formãrii profesionale
a adulþilor nu este încã finalizat ºi
operaþional.
Având în vedere aceste evaluãri, Comisia
Europeanã ajunge la concluzia cã bugetul
limitat alocat sectorului educaþiei reduce în
mod memorabil impactul reformelor în ceea
ce priveºte alinierea la acquis-ul sistemului
educaþional. Trebuie întreprinse noi eforturi
pentru sporirea gradului de ºcolarizare,
îmbunãtãþirea actului educaþional ºi
stimularea adulþilor, în vederea implicãrii
acestora în formarea profesionalã. De
asemenea, eforturile trebuie sã continue în
vederea implementãrii totale a Directivei
privind educaþia copiilor lucrãtorilor
migranþi pânã la data aderãrii.

Capitolul 19. Telecomunicaþia
ºi tehnologia informaþiei
Pe lângã progresele înregistrate, Raportul
de þarã pe 2003 evalueazã urmãtoarele:
 în ciuda continuei extinderi ca numãr
de linii a reþelei de telefonie fixã, existã semne
de tensiune pe piaþa de telefonie fixã, care ar
putea rezulta din lipsa unor tarife echilibrate
în pregãtirile pentru liberalizarea pieþei;

 trebuie sã continue eforturile în direcþia
pregãtirii personalului pentru a se dezvolta
expertiza juridicã ºi tehnicã a Autoritãþii
Naþionale de Reglementare cu comunicaþii;
 adoptarea legii privind serviciul
universal trebuie sã fie urmatã de adoptarea
legislaþiei de implementare adecvatã. Noua
lege trebuie sã reglementeze problemele de
licenþiere în vederea extinderii pe piaþã a
reþelelor de telefonie fixã;
 aplicarea acquis-ului din 2002 trebuie
fãcutã în aºa fel încât sã se asigure o tranziþie
normalã cãtre o piaþã complet concurenþialã.
Autoritãþile vor trebui sã armonizeze
reglementãrile din jurisdicþia naþionalã, astfel
încât sã evite fragmentarea pieþei unice;
 alinierea deplinã a noului cadru
legislativ la evoluþiile din statele membre ale
Uniunii Europene se va face cu stricta
separare a responsabilitãþilor autoritãþii de
reglementare de interesele proprietarilor
(Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei
Informaþiei acþioneazã în continuare ca
proprietar al anumitor operaþiuni), în special
în ceea ce priveºte licenþele de spectru în care
guvernul îºi exercitã în continuare dreptul de
proprietate;
 în sectorul serviciilor poºtale este
necesarã deplina aliniere la cea de-a doua
Directivã, în special în ceea ce priveºte
pragurile pentru domeniul rezervat.
Raportul concluzioneazã cã România a
atins un grad considerabil de aliniere cu
legislaþia Uniunii Europene din domeniul
telecomunicaþiilor, însã sectorul serviciilor
poºtale este uºor rãmas în urmã. Alinierea
acquis-ului comunitar trebuie sã se
concentreze pe implementarea prevederilor
legale privind drepturile utilizatorilor ºi pe
serviciul universal, atât în ceea ce priveºte
telecomunicaþiile, cât ºi în ceea ce priveºte
serviciile poºtale. Alinierea deplinã la noul
cadru legislativ se va face cu stricta separare
a responsabilitãþilor autoritãþii de
reglementare de interesele proprietarilor
pentru cã Ministerul Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiei acþioneazã în
continuare ca proprietar al anumitor operaþii.

Capitolul 20. Cultura ºi politica
în domeniul audiovizualului
Raportul evalueazã cã trebuie fãcute
câteva amendamente de naturã tehnicã la
Legea audiovizualului, în special în legãturã
cu jurisdicþia ºi restricþia retransmisiilor.

România trebuie sã continue sã-ºi întãreascã
administraþia în sectorul audiovizualului, atât
în ceea ce priveºte Consiliul Naþional al
Audiovizualului, cât ºi Ministerul Culturii ºi
Cultelor, pentru a asigura transparenþa ºi
efectiva implementare a reglementãrilor din
acest domeniu.
Legislaþia României este în linii mari
aliniatã la acquis-ul comunitar, dar trebuie
acordatã în continuare atenþie ajustãrilor care
rãmân de fãcut Legii audiovizualului ºi
asigurãrii faptului cã toate deciziile de
implementare sunt în concordanþã cu acquis-ul.

Capitolul 21. Politica regionalã
ºi coordonarea instrumentelor
structurale
Potrivit evaluãrilor prezentate în Raport:
 sunt necesare eforturi pentru a asigura
implementarea corectã a legislaþiei privind
Fondurile Structurale ºi a Fondului de
Coeziune nou transpusã. România trebuie sã
acorde o deosebitã atenþie aspectelor legate
de achiziþiile publice, în vederea implementãrii
viitoare a Fondurilor Structurale ºi de
Coeziune ºi sã înveþe din experienþa
implementãrii instrumentelor de preaderare
pentru a desemna corespunzãtor responsabilitãþile ºi procedurile de control general;
 este important ca autoritãþile
responsabile cu pregãtirea ºi implementarea
Fondurilor Structurale ºi a Fondului de
Coeziune dupã aderare ºi cu definirea
organizaþiilor interne sã fie desemnate
conform capacitãþii de a gestiona corect, de
a implementa ºi de a îndeplini coordonarea
interministerialã necesarã, în special alegerea
autoritãþilor de gestiune;
 eforturi substanþiale sunt necesare în
vederea îmbunãtãþirii calitãþii Planului
Naþional de Dezvoltare a României pentru
ca aceasta sã serveascã ca o bazã validã a
viitoarelor Planuri de Dezvoltare, aºa cum
sunt cerute de cãtre Fondurile Structurale.
Ar trebui asiguratã eficienþa funcþionãrii
structurilor parteneriale, în vederea implicãrii
în activitatea practicã de programare, atât a
partenerilor regionali ºi locali, cât ºi a celor
sociali ºi economici;
 trebuie acceleratã activitatea pentru
asigurarea conformitãþii cu cerinþele
Fondurilor Structurale privind monitorizarea
ºi evaluarea. România are încã de înregistrat
progrese în domeniul gestiunii ºi controlului
financiar, de exemplu, prin stabilirea unor
instituþii, structuri ºi proceduri pentru
controlul financiar, auditul, certificarea

cheltuielilor ºi corectarea iregularitãþilor, în
special celor aplicabile Fondurilor
Structurale ºi de Coeziune. O atenþie
deosebitã ar trebui acordatã separãrii
adecvate a funcþiilor în cadrul structurilor de
implementare.

Capitolul 22. Mediu
Obiectivele acestui capitol includ:
integrarea politicii de mediu în alte politici
sectoriale; legislaþia orizontalã privind
procedura de evaluare a impactului asupra
mediului pentru anumite planuri ºi programe
publice; calitatea aerului; managementul
deºeurilor; calitatea apei; protecþia naturii;
poluarea industrialã ºi managementul
riscului; domeniul chimicalelor ºi
organismelor modificate genetic; siguranþa
nuclearã ºi a protecþiei împotriva radiaþiilor;
capacitatea administrativã.
Potrivit evaluãrii din Raportul de þarã pe
2003:
 un accent puternic este pus pe
transpunerea legislativã ºi îndeplinirea
formalã a cerinþelor acquis-ului. Aceasta
poate fi în detrimentul progresului real pe
mãsurã ce transpunerea continuã sã
depãºeascã atât gândirea strategicã, cât ºi
implementarea efectivã;
 pentru a realiza implementarea deplinã
a legislaþiei privind evaluarea impactului
asupra mediului va fi necesarã întãrirea
capacitãþii administrative, în special la nivel
local;
 sistemul de monitorizare a calitãþii
aerului trebuie finalizat prin elaborarea
planurilor de acþiune ºi îmbunãtãþirea
capacitãþii de inspecþie ºi aplicare;
 trebuie finalizat planul naþional de
gestionare a deºeurilor ºi elaborate planuri
regionale;
 în ceea ce priveºte calitatea apei, încã
nu au fost elaborate planurile de administrare
a bazinelor hidrografice. Este necesar sã se
identifice zonele sensibile, conform
cerinþelor privind apele uzate urbane, sã se
perfecþioneze monitorizarea (de exemplu,
pentru nitraþi ºi apa potabilã) ºi sã fie definite
programe adecvate;
 în ceea ce priveºte protecþia naturii,
trebuie continuatã pregãtirea listei cu siturile
de interes comunitar propuse ºi desemnarea
zonelor speciale protejate;
 în domeniul poluãrii industriale ºi
managementului riscului, implementarea
acquis-ului este într-un stadiu incipient;
 în domeniul chimicalelor ºi
organismelor modificate genetic mai rãmân
multe de fãcut în vederea implementãrii
adecvate, inclusiv monitorizãrii ºi inspecþiei;
 sunt necesare eforturi suplimentare în
domeniul poluãrii fonice;
 în domeniul siguranþei nucleare ºi a
protecþiei împotriva radiaþiilor este necesarã
adoptarea unui volum important de legislaþie
secundarã, precum ºi asigurarea implementãrii
corespunzãtoare a legislaþiei-cadru;
 nu s-au înregistrat progrese în ceea ce
priveºte asigurarea resurselor necesare pentru
realizarea investiþiilor considerabile pe
termen mediu ºi lung pentru implementarea
acquis-ului de mediu.
Concluzia Raportului: o implementare
slabã a politicilor comunitare de mediu.

(Continuare în numãrul viitor)

Dezvoltarea durabilã

Dimensiunea umanã, ecologicã ºi economicã
Prof.univ.dr. Ion A. POPESCU, conf.univ.dr. Aurelian A. BONDREA, lector univ.dr. Marin A. COMªA
(Urmare din numãrul trecut)
Ultimul deceniu al secolului XX este
marcat de o serie de reuniuni internaþionale
deosebit de importante, care pun bazele unui
secol în care omul sã trãiascã mai bine, în
armonie deplinã cu mediul înconjurãtor, în
care dezvoltarea economicã sã þinã seama atât
de nevoile oamenilor, cât ºi de cele ale naturii,
în care alimentaþia sã nu mai constituie o
problemã, în care accesul la învãþãmânt,
culturã ºi sãnãtate sã fie garantat, în care totul
sã fie mai curat. Dintre aceste reuniuni se
remarcã Conferinþa Naþiunilor Unite pentru
Mediu ºi Dezvoltare, care a avut loc la Rio
de Janeiro, în iunie 1992, care a consacrat
definitiv conceptul de dezvoltare durabilã ºi
a adoptat Agenda 21, prin care dezvoltarea
durabilã s-a constituit definitiv ca opþiunea
strategicã globalã pentru secolul în care am
intrat. În acelaºi an, este adoptatã Convenþia
cadru a O.N.U. asupra modificãrilor
climatice, completatã cu Protocolul din 11
decembrie 1997, adiþional la Convenþie,
document cunoscut drept Protocolul de
Kyoto, dupã numele oraºului în care a fost
adoptat. Protocolul impune þãrilor puternic
industrializate sã micºoreze emisia de dioxid
de carbon cu 6%-8%, pânã în 2008-2012, în
vederea atingerii obiectivului de stabilizare
a concentraþiei gazelor atmosferice care
contribuie la efectul de serã ºi la încãlzirea
Pãmântului.
În iunie 1998, la Aarhus, în Danemarca,
este adoptatã Convenþia UNECE  Accesul
la informare, participarea publicã în luarea
deciziilor ºi accesul la justiþie pe probleme
de mediu.
Secolul XXI a debutat furtunos, fiind
organizate o serie de importante reuniuni
internaþionale pe teme privind protecþia
mediului ºi prin intrarea în vigoare a unor
mãsuri stabilite anterior.
Astfel, începând cu 30 octombrie 2001, a
intrat în vigoare Convenþia de la Aarhus,
apreciatã de Secretarul General al ONU drept
cea mai ambiþioasã acþiune a democraþiei de
mediu întreprinsã sub auspiciile Naþiunilor
Unite. Aceastã nouã lege internaþionalã are
drept scop întãrirea rolului opiniei publice ºi al
organizatorilor din domeniul protecþiei mediului,
în sfera luãrii deciziilor de mediu ºi accesului în
justiþie în probleme legate de mediu.
Tot în anul 2001, între 29 octombrie ºi 9
noiembrie, a avut loc la Marrakech, în Maroc,
a 7-a Conferinþã a Statelor Pãrþi la Convenþia
privind schimbãrile climatice.

Obiectivul documentului final dezbãtut îl
reprezintã relansarea adoptãrii pe plan naþional
ºi internaþional a unor instrumente juridice ºi
crearea cadrului de aplicare a acestora, în
vederea stabilizãrii ºi apoi a reducerii
concentraþiilor de gaze cu efect de serã.
Anul 2002 este marcat, fãrã îndoialã, de
desfãºurarea summit-ului internaþional de la
Johannesburg, Africa de Sud, care s-a
desfãºurat între 2-11 septembrie, consacrat
dezvoltãrii durabile.
În pregãtirea acestei reuniuni
internaþionale, au fost organizate o serie de
întâlniri sub-regionale ºi ale unor Organizaþii
neguvernamentale, care au culminat cu
Reuniunea ministerialã din 24  25
septembrie 2001 de la Geneva. Organizatã

O altã definiþie porneºte de la
semnificaþia fundamentalã a durabilitãþii, ca
reprezentând capacitatea unui sistem de a
evolua, fãrã a-ºi diminua, din punct de vedere
calitativ sau cantitativ, atributele deja
acumulate. În acest context, dezvoltarea
durabilã a umanitãþii trebuie sã asigure
menþinerea ºi, eventual, îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã, pentru cât mai mulþi
dintre membrii societãþii, în condiþiile
menþinerii stabilitãþii dinamice pentru toate
componentele macrosistemului ecosferei,
inclusiv pentru macrosistemul însuºi
(Aureliu Leca, Emil Statie: Dezvoltarea
durabilã. Aspecte conceptuale ºi elemente de
strategie, în ENERG, nr. 15, Ed. Tehnicã,
Bucureºti, 1997, pag. 39 ºi 51).

Faþã de abordãrile anterioare ale Comisiei Mondiale pentru Mediu
ºi Dezvoltare, Raportul Brundtland din 1992 aduce o precizare:
 Dezvoltarea durabilã este conceputã în viziunea reconcilierii
dintre economie ºi mediul înconjurãtor, ca o nouã cale de dezvoltare
care sã susþinã progresul uman nu numai în câteva locuri ºi pentru
câþiva ani, ci pentru întreaga planetã ºi pentru un viitor îndelungat.
sub egida Comisiei Economice pentru
Europa a ONU, în cooperare cu Programul
Naþiunilor Unite pentru Mediu, aceastã
reuniune s-a bucurat de participarea a 51 de
delegaþii din þãrile membre CEE, a
reprezentantului guvernului Africii de Sud
ºi a reprezentanþilor a 98 de organizaþii
neguvernamentale din acest domeniu.

Dezvoltarea durabilã  conþinut,
obiective, principii

Deºi au trecut peste 15 ani de la punerea în
circulaþie a conceptului de dezvoltare durabilã,
o definire foarte precisã a conþinutului sãu,
unanim acceptatã, nu existã.
Definit iniþial ca fiind capacitatea de a
satisface necesitãþile generaþiei actuale fãrã
a compromite ºansa generaþiilor viitoare de
a îºi satisface propriile necesitãþi, conceptul
a fost supus unor multiple interpretãri, astfel
cã, dupã unele estimãri, de la apariþia sa,
conceptului analizat i s-au dat peste 60 de
interpretãri (Iolanda Dãduianu Vasilescu:
Mediul ºi economia, Ed. Didacticã ºi
Pedagogicã, Bucureºti, 1997, pag. 10).
Potrivit definiþiei iniþiale, pe primul plan
s-ar situa echitatea între generaþii, ca
principiu fundamental al dezvoltãrii durabile,
echitatea între membrii aceleiaºi generaþii
putând fi, cel mult, subînþeleasã
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Dupã pãrerea noastrã, prin 
menþinerea ºi, eventual îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã , autorii scapã din
vedere sãrãcia ºi mizeria cu care se confruntã
milioane, dacã nu cumva miliarde, de
persoane. Or, menþinerea actualei stãri, nu
credem cã poate reprezenta obiectivul unei
dezvoltãri durabile, cu atât mai mult cu cât
asta ar însemna ºi condamnarea generaþiilor
viitoare la un trai similar cu al celei actuale.
O altã definiþie este cea conform cãreia
dezvoltarea durabilã presupune creºterea
economicã (nu creºtere zero sau negativã) în
concordanþã cu cerinþele echilibrului ecologic
(nu cu prezervarea naturii pur ºi simplu) ºi cu
întreaga dezvoltare umanã, ceea ce înseamnã
cã se au în vedere toate aspectele ce þin de
progresul în om ºi pentru om  culturã, ºtiinþã,
civilizaþie, egalitate ºi echitate între oameni,
etnii, naþiuni ºi popoare(Niþã Dobrotã:
Economie politicã, Ed. Economicã,
Bucureºti, 1997, pag. 335).
Este evident, o definiþie amplã,
cuprinzãtoare, din care rezultã clar cã o
dezvoltare durabilã trebuie centratã pe om,
fãrã a neglija celelalte componente ale
dezvoltãrii durabile. Mai puþin evidentã este,
dupã pãrerea noastrã, latura referitoare la
egalitatea ºanselor între generaþii.

Nu putem încheia aceastã succintã trecere
în revistã a unor opinii privind conceptul de
dezvoltare durabilã, fãrã a menþiona ºi
urmãtoarea prezentare:
Dezvoltarea economicã durabilã
presupune o nouã atitudine faþã de mediul
ambiant, modificarea relaþiilor dintre om ºi
naturã, în sensul stabilirii unui nou
parteneriat între cele douã entitãþi, a
echilibrului ºi armoniei între ele. Dezvoltarea
economicã durabilã sau viabilã nu poate fi
limitatã la creºterea economicã ºi asigurarea
calitãþii mediului ambiant, ci trebuie sã
cuprindã ºi crearea cadrului favorabil pentru
soluþionarea problemelor sociale cu care se
confruntã individul ºi colectivitãþile. În
aceastã viziune
dezvoltarea economicã
durabilã reprezintã forma sau tipul de
dezvoltare care îmbinã armonios, echilibrat,
realizarea creºterii economice, protecþia
mediului înconjurãtor, justiþia socialã ºi
democraþia (Niþã Dobrotã, coordonator,
Dicþionar de economie, Ed. Economicã,
Bucureºti, 1999, pag 168-169).
Faþã de abordãrile anterioare ale Comisiei
Mondiale pentru Mediu ºi Dezvoltare,
Raportul Brundtland din 1992 aduce o
precizare:  Dezvoltarea durabilã este
conceputã în viziunea reconcilierii dintre
economie ºi mediul înconjurãtor, ca o nouã
cale de dezvoltare care sã susþinã progresul
uman nu numai în câteva locuri ºi pentru
câþiva ani, ci pentru întreaga planetã ºi pentru
un viitor îndelungat.

(Continuare în numãrul viitor)

Niciodatã nu a fost
mai importantã
educaþia ca acum

(Urmare din numãrul trecut)

La acest început de nou secol ºi mileniu,
educaþia este profund marcatã de fenomenul
hiper-media: atenþia acordatã mass-media
tinde sã depãºeascã, pentru majoritatea
cetãþenilor, atenþia acordatã educaþiei. Deºi
prin mass-media ar trebui sã fie realizatã
mãcar o parte din educaþia copiilor, tinerilor
ºi adulþilor, realitatea demonstreazã cã,
exceptând unele iniþiative pozitive ºi
sporadice, în rândul cãrora se situeazã ºi
învãþãmântul deschis la distanþã (IDD),
hiper-media influenþeazã nociv, fiinþa om,
educaþia ºi personalitatea acestuia.
Numeroase studii sau exemple concrete
demonstreazã acest fapt. De altfel, o
autoanalizã cât mai obiectivã a fiecãruia
dintre noi pune în valoare consecinþele
negative pe care le suportãm din pricina
fenomenului hiper-media.
O importanþã covârºitoare asupra
educaþiei viitorului sau asupra viitorului
educaþiei o au sistemele de valori ºi norme,
în continuã evoluþie ºi transformare, în pas
cu schimbãrile economice, sociale, politice
ºi culturale. Este evident cã, aºa cum s-a
întâmplat de-a lungul timpului, schimbãrile
petrecute în sistemele de valori naþionale ºi
internaþionale îºi vor pune amprenta ºi în
viitor asupra educaþiei înþeleasã în sensul sãu
cel mai general, ca activitate socialã vizând
transmiterea cãtre indivizi a moºtenirii
colective a societãþii în care aceºtia se
insereazã.
Aproape 80 la sutã din cetãþenii statelor
membre UE gândesc cã ºtiinþa ºi tehnologia
sunt capabile sã învingã maladii precum
cancerul sau SIDA; alþii, mai puþini,
estimeazã cã ºtiinþa este puþin cam depãrtatã
de preocupãrile vieþii lor cotidiene. Pentru a
disipa stereotipuri de acest gen ºi a reconcilia
sentimente contradictorii, Comisia
Europeanã propune un Plan de acþiune
 ªtiinþã ºi societate , având ca scop
principal întãrirea legãturilor între cetãþeni,
oamenii de ºtiinþã ºi factorii de decizie. Cele
38 cãi de acþiune ale acestui plan sunt
prezentate alãturat. Dupã cum se observã,
planul de acþiune formuleazã diverse mãsuri
pentru a-i apropia mai mult pe cetãþenii
europeni de cercetarea ºtiinþificã.
Primul lucru de fãcut este sã îndreptãm
ideile preconcepute, explicând mai bine
chestiunile legate de acestea. Mass-media are
aici un rol important de jucat; se are în vedere
crearea unei agenþii de presã referitoare la
ºtiinþa europeanã, decernarea în fiecare an a
unui premiu special pentru a încorona
eforturile remarcabile în materie de
comunicare ºtiinþificã ºi promovarea
cercetãrilor ºtiinþifice prin noile forme ale
mass-media. Maniera în care unele dezvoltãri
ale cercetãrilor ºtiinþifice au fost percepute
de opinia publicã a fost influenþatã prin
prezentarea lor în mass-media, iar dezbaterile
care au urmat, au pus accentul pe aspectele
lor negative (este cazul organismelor genetic
modificate, al studierii ºi inventarierii
genelor umane în cadrul Programului
Genomul Uman etc.). Planul de acþiune
prezentat îi încurajeazã pe oamenii de ºtiinþã
sã-ºi prezinte publicului larg lucrãrile de
cercetare, pentru a câºtiga ºi a pãstra
încrederea cetãþenilor.
ªcolile, instituþiile de învãþãmânt
superior ºi cele de cercetare ºtiinþificã sunt
încurajate sã punã mai mult în valoare
interesul tinerilor pentru ºtiinþã ºi sã-i
îndrepte spre cariera ºtiinþificã. Pentru
aceasta trebuie sã fie puse la punct cele mai
bune module de formare ºi noi mijloace
pedagogice, iar informaþia privind studiile

ºtiinþifice sã fie prezentatã sub o formã mai
atractivã, mai ales prin intermediul
Internetului.
Trebuie încurajate schimburile de vederi
între diferiþii actori - organisme de cercetare,
mass-media, întreprinderi, societatea civilã
etc.  care sunt invitaþi sã ia parte la
dezbaterea purtatã asupra diferitelor
chestiuni ºtiinþifice. Întâlniri speciale sunt
prevãzute a avea loc în cadrul Spaþiului
European al Cercetãrii, pentru a discuta
subiectele arzãtoare, aºa cum a fost masa
rotundã asupra organismelor genetic
modificate, organizatã în 2001 de Comisia
Europeanã. Vor fi create numeroase forumuri
Internet, pentru a favoriza dezbateri privind
rolul ºtiinþei ºi culturii în societate.
Este esenþial de a diversifica
perspectivele de acþiune ale diferiþilor actori.
În momentul de faþã, femeile sunt puþin
reprezentate în profesia de cercetãtor
ºtiinþific, chiar dacã numãrul diplomaþilor în
învãþãmântul ºtiinþific este în creºtere.
Aceastã situaþie este prejudiciabilã nu numai
pentru femei, ci ºi pentru ºtiinþã ºi societate
în general. Una din mãsurile luate de Comisia
Europeanã pentru a o remedia, constã în a
pune la punct o platformã europeanã pentru
sprijinirea femeilor cercetãtor ºtiinþific, astfel
încât sã existe un echilibru mai pronunþat
între sexe în cercetarea ºtiinþificã.
Diversitatea în ºtiinþã este, de asemenea,
încurajatã prin intermediul cercetãrii
multidisciplinare. În paralel cu explorarea
relaþiilor între ºtiinþã ºi societate, planul de
acþiune conþine mãsuri vizând reflexia asupra
temelor de actualitate, precum implicaþiile
ºtiinþei în lupta contra terorismului.
Planul de acþiune recomandã crearea unor
puncte de observaþie pentru a urmãri
rezultatele unor cercetãri ºtiinþifice care au
implicaþii etice. O altã iniþiativã invitã
organismele neguvernamentale, industria,
lumea ºtiinþificã ºi organismele reprezentative
ale diferitelor comunitãþi religioase ºi
culturale, sã participe la dialogul privind etica
în ºtiinþã ºi implicaþiile sociale ale acesteia.
Progresul ºtiinþific este un factor crucial
al competitivitãþii noastre viitoare ºi al
calitãþii vieþii. Totodatã, ritmul crescând al
inovaþiei, care ameninþã uneori sã depãºeascã
posibilitãþile noastre de a identifica ºi
înþelege efectele negative asupra sãnãtãþii
umane ºi mediului înconjurãtor, suscitã
neliniºti crescânde. Opinia publicã este mai
conciliantã atunci când se iau mãsuri pentru
a evalua riscurile posibile ale unor programe
ºtiinþifice de anvergurã. Comisia Europeanã
are în vedere crearea unor reþele de actori,
care sã fie în legãturã cu chestiunile vizând
securitatea cetãþenilor; ea urmeazã sã
formuleze orientãri pentru adoptarea unei
strategii de comunicare în materie de riscuri
ºi incertitudini ºtiinþifice. Comisia va face
în aºa fel încât decidenþii sã aibã acces la cea
mai bunã expertizã ºtiinþificã posibilã, asupra
unor chestiuni controversate precum
schimbãrile climatice, pescuitul sau calitatea
aerului. Vor fi susþinute reþelele ºi sistemele
de referinþã însãrcinate sã punã la punct
competenþele necesare pentru aplicarea
rezultatelor cercetãrilor ºtiinþifice în
elaborarea politicilor economice, sociale ºi
culturale respective.
Ne aflãm în faþa unui plan de acþiune care
are ca scop principal strângerea legãturilor
între ºtiinþã ºi societate. Planul de acþiune
ªtiinþã ºi societate reprezintã o poartã
deschisã pentru participarea realizarea lui a
celor mai diverºi actori: statele membre ºi
asociate, regiunile, autoritãþile locale,
întreprinderile, organizaþiile societãþii civile
sau simplii cetãþeni.
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Pregãtirea psihopedagogicã
ºi metodicã pentru profesia
de cadru didactic

Departamentul pentru Pregãtirea
Personalului Didactic din cadrul
Universitãþii Spiru Haret ºi-a început
activitatea sub auspicii generoase. El
funcþioneazã în regim de învãþãmânt
postuniversitar ºi se adreseazã tuturor
absolvenþilor de facultate care doresc sã
obþinã dreptul de a profesa în
învãþãmânt. Prestigiul de care se bucurã
Universitatea Spiru Haret se rãsfrânge
ºi asupra acestui departament, fapt ce
explicã înscrierea a numeroºi cursanþi
în programul lui de activitate.
Departamentul pentru Pregãtirea
Personalului Didactic din cadrul
Universitãþii Spiru Haret funcþioneazã
prin Ordin al Ministrului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului nr. 4.161 din
12.06.2003. Durata cursurilor este de 12
sãptãmâni, iar pentru acest an
universitar, ele se desfãºoarã între 1
martie ºi 30 mai 2004, în zilele de vineri
(orele 16-20), sâmbãtã (8-16) ºi
duminicã (8-14).
Reuniunea inauguralã a avut loc
sâmbãtã, 6 martie a.c., în sala 300 din
monumentalul sediu al Universitãþii
Spiru Haret, din Bucureºti, strada Ion
Ghica nr.13. Au fost prezenþi numeroºi
cursanþi ºi cadrele didactice universitare
aferente Departamentului pentru
Pregãtirea Personalului Didactic.
Reuniunea a fost deschisã de prof. univ.
dr. docent Grigore Posea, prorector al
Universitãþii Spiru Haret, care a
transmis celor prezenþi salutul ºi urãrile
de succes deplin din partea prof. univ.
dr. Aurelian Bondrea, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, preºedintele
Fundaþiei România de Mâine. Dupã care
vorbitorul a fãcut un scurt istoric al
Universitãþii Spiru Haret, al eforturilor
ºi succeselor sale de prestigiu care o

plaseazã astãzi printre cele mai mari ºi
mai puternice instituþii româneºti de
învãþãmânt superior. O datã acreditatã,
cu doi ani în urmã, Universitatea Spiru
Haret a primit inclusiv dreptul de a
organiza Departamentul pentru
Pregãtirea Personalului Didactic, ale

Sub auspicii
de bun augur,
au început
cursurile la
Departamentul
pentru
Pregãtirea
Personalului
Didactic
cãrui program de studiu ºi metodologie
de lucru sunt substanþiale ºi, totodatã,
adaptabile condiþiilor concrete ale
cursanþilor. ªtiut fiind cã aceºtia sunt
deja angajaþi în diferite activitãþi
profesionale.
Prof. univ. dr. ªtefan Costea,
directorul Departamentului pentru
Pregãtirea Personalului Didactic, a

prezentat programul de lucru al
departamentului, obiectivele propuse
pentru acest an, disciplinele universitare
conexe ºi, în genere, tehnicile curente
de lucru. Toate activitãþile incluse în
programul acestui departament vor avea
caracter intensiv ºi vor fi întemeiate pe
relaþii de parteneriat, cu obligaþii precise
din partea profesorilor ºi cursanþilor.
Bugetul de timp include 400 ore, iar
activitãþile desfãºurate în acest spaþiu
sunt cele legal prevãzute în planul
naþional unitar de învãþãmânt pentru
respectiva formã de pregãtire. Drept
urmare, timpul de studiu este distribuit
astfel: pregãtire, teoreticã ºi practicã,
psihologicã; pedagogicã; metodicã
sau didacticã; socio-managerialã.
Practica pedagogicã este o componentã
fundamentalã a modulului ºi ea va fi
desfãºuratã în lunile aprilie ºi mai. În
acest scop au fost deja încheiate
protocoale de colaborare cu inspectorate
generale de învãþãmânt ºi cu ºcolile
pilot, astfel încât fiecare cursant sã aibã
posibilitatea de a-ºi realiza integral
programul de practicã. Departamentul
a elaborat Caietul de practicã
pedagogicã, incluzând toate obiectivele
ºi obligaþiile cursantului, care va fi tipãrit
ºi distribuit gratuit fiecãruia ca material
didactic. Cursanþii vor primi, de
asemenea gratuit, programele analitice
ale tuturor disciplinelor din modul,
bibliografii generale ºi tematice pe
discipline ºi, altele, cu caracter
interdisciplinar, un volum de sinteze
elaborate pentru toate disciplinele din
programul de studiu. Toþi solicitanþii,
fãrã excepþie, vor avea acces la cursuri,
seminarii, consultaþii, activitãþi practice,
îndrumãri individuale. În genere,

activitãþile specifice acestui modul nu
vor include prelegeri ex cathedra sau
seminarii de recapitulare a ceea ce s-a
comunicat în cursuri. Caracterul postuniversitar al acestui modul solicitã
elaborarea, în comun de cãtre profesori
ºi cursanþi, a unor programe de studiu
pentru fiecare cursant, cultivarea unor
abilitãþi practice privitoare la cum sã
facem ºi competenþe sinonime lui a ºti
cum sã facem. Va fi, aºadar, cultivatã o
cooperare deplinã între profesori ºi
cursanþi, astfel încât aceºtia, în final,
sã fie pe deplin capabili a rezolva orice
problemã didacticã. ªi cum a ºti
înseamnã ºi a prevedea (savoire cest
prévoire), modulul respectiv îºi
propune, pe bunã dreptate, ºi vocaþia
previziunii, astfel încât toþi cei ce vor
obþine aici certificatul de profesor sã
poatã cunoaºte din timp, spre a li se
putea adapta rapid, viitoarele
comandamente ºtiinþifice, artistice ºi
morale ale întregului sistem de
învãþãmânt românesc, preuniversitar,
dar ºi universitar. ªtiut fiind cã noii
absolvenþi ai învãþãmântului superior
vor putea sã lucreze în sectorul
universitar numai dacã posedã ºi
certificatul de profesor eliberat de un
departament cu acest profil.
Dupã o scurtã pauzã, expunerea
introductivã, datoratã prof. univ. dr.
ªtefan Costea, a fost urmatã de o
intervenþie pe teme de psihologie,
susþinutã de prof. univ. dr. Nicolae
Radu, prorector al Universitãþii Spiru
Haret. Caracterul preponderent
interogativ al acestui dialog
postuniversitar are darul sã incite la
lecturi substanþiale, dar ºi la reflecþii
personale pe marginea acestor lecturi,
la expectative acumulatoare de energii
intelectuale, dar ºi la iniþiative
creatoare, al cãror caracter echivaleazã,
firesc, tocmai cu descoperirea unor noi
certitudini în planul cunoaºterii ºi al
acþiunii practice.
Hotãrât lucru, activitatea noului
Departament pentru Pregãtirea
Personalului Didactic de la
Universitatea Spiru Haret a debutat sub
semnul de bun augur al unor dialoguri
esenþiale.
Asupra desfãºurãrii lor viitoare vom
reveni.

Mihai IORDÃNESCU

Caracterul prospectiv al educaþiei
Prof.univ.dr. Ioan ªERDEAN
Nici una din celelalte particularitãþi
specifice ale educaþiei nu cuprinde o arie
atât de largã de consecinþe, de implicaþii
în procesul educaþional, aºa cum este
caracterul sãu prospectiv. Acesta are
temeiuri solide, cu trimiteri în viitor, un
viitor care, practic, n-are limite în timp.
Situaþia e cu atât mai complexã, cu cât
prospectãm o piaþã pe care nu o
cunoaºtem; piaþã pentru care trebuie
pregãtiþi acum specialiºtii, întregul
personal ce va fi angajat în negocieri
ca ºi mãsurile concrete ce vor trebui
luate pentru satisfacerea nevoilor de
atunci ale societãþii. Fireºte, extindem
termenul de acum la o perioadã ce þine
pe tot parcursul pregãtirii prin întregul
sistem educaþional, instituþionalizat sau
paraºcolar, care se realizeazã, practic, pe
parcursul întregii vieþi, prin învãþarea
continuã.
Prin urmare, problema care trebuie
rezolvatã e aceea ca acum sã
proiectãm, pentru atunci, complexul
de mãsuri educaþionale adecvate.
Oricum, trebuie sã pornim de la o bazã
realã, pe care o cunoaºtem; prin urmare,
de la ceea ce ºtim acum.
ªtim, ºi nu doar de acum, cã Pentru
prima datã în istorie, educaþia pregãteºte
în mod conºtient oameni pentru tipuri
de societãþi care nu existã încã. ªi tot
pentru prima datã, dezvoltarea
educaþiei, consideratã pe scarã planetarã,
tinde sã preceadã nivelul de dezvoltare
economicã (E. Faure: A învãþa sã fii).
Mai ºtim cã tot pentru prima datã în
istorie, diferitele societãþi încep sã
respingã un mare numãr de produse
oferite de educaþia instituþionalizatã,
pentru cã nu mai satisfac nevoile ºi
cerinþele sociale ale timpului. Un
antropolog american exprima situaþia de
mai sus într-un mod cu totul original:
În zilele noastre, nimeni nu trãieºte în
societatea în care s-a nãscut ºi nu va muri
în cea în care a trãit.
Iar specialiºti în domeniul educaþiei
au tras demult semnale de alarmã cu
privire la consecinþele pe care le
incumbã realitãþile prezentate mai
înainte. Noi trebuie sã pregãtim
tineretul în vederea rezolvãrii unor
sarcini pe care nu le putem prevedea
exact; noi nu putem învãþa pe copiii
noºtri tot ce vor trebui sã ºtie timp de
30-40 de ani de activitate profesionalã,
pentru cã nu ºtim încã în ce va consta
aceastã activitate ºi pentru cã o parte
importantã
din
cunoºtinþele
indispensabile pentru aceastã perioadã
nici nu sunt descoperite (Gaston
Berger: Omul modern ºi educaþia sa).
Faþã de asemenea realitãþi, un lucru
este cert, deja acceptat ºi pus în undã:
Omul modern va trebui sã înveþe toatã
viaþa, mai mult decât înaintaºii sãi, iar
obligaþia ºcolii constã în a forma omul,
mai mult decât a-l instrui (Gaston
Berger: Omul modern ºi educaþia sa).

Pe de altã parte, dacã în trecut, în anii de
ºcoalã se puteau da tinerilor absolvenþi
instrumentele adaptãrii lor la condiþii relativ
stabile, pânã ieºeau din activitate, astãzi, în
condiþiile schimbãrilor extrem de rapide se
pune tot mai acut problema formãrii lor, astfel
încât sã fie capabili sã se adapteze, sã se
reintegreze în noile structuri ale societãþii
viitoare.
Soluþionarea problemelor deosebit de
complexe cu care este confundatã în zilele
noastre ºcoala de toate gradele, constituie o
temã dificilã, care poate fi soluþionatã nu prin
mãsuri de ordin cantitativ, ci de naturã
calitativã, prin ceea ce se exprimã prin arhicunoscuta sintagmã: accentuarea caracterului
formativ al învãþãmântului, al educaþiei.
De altfel, din cele mai vechi timpuri,
marii gânditori ºi creatori de culturã,
indiferent de domeniul de care s-au apropiat
cu predilecþie, au exprimat idei, deseori sub
forma aforismelor cu reale sensuri formative,
de realã perspectivã, valabile ºi în zilele
noastre în procesul educaþional. Platon,
marele discipol al lui Socrate, rãmâne în
istoria gândirii pedagogice ca un promotor
al educaþiei continue, prin chiar modul în care
a gândit ºi a realizat o periodizare a vârstelor,

valabilã (capabilã, n.n.) de a învãþa pe toþi
de toate. În aceastã lucrare se aflã domenii
esenþiale ale activitãþii educaþionale, care-ºi
menþin, dupã secole, valoarea: a stabilit
conceptul de an ºcolar, a introdus sistemul
de vacanþe, durata zilei de ºcoalã,
organizarea sistemului de învãþãmânt pe
clase ºi pe lecþii, a fixat începutul anului
ºcolar (1 septembrie) etc.
Am fãcut aceastã scurtã incursiune
istoricã pentru a demonstra faptul cã, în
virtutea caracterului prospectiv al educaþiei,
din totdeauna s-au gãsit soluþii pentru
rezolvarea corectã a contradicþiilor fireºti ce
au apãrut în evoluþia acestui fenomen
complex care este educaþia.
Reflectând la ceea ce se face sau se aflã
în perspectivã de a se înfãptui în zile noastre
pentru dinamizarea procesului educaþional,
trebuie luat în seamã un început de bun augur,
marcat de concepþia care se aflã la baza
noului curriculum ºcolar, îndeosebi a noilor
planuri de învãþãmânt ºi a programelor
ºcolare, prin modul în care sunt formulate
obiectivele educaþionale, tipurile activitãþilor
de învãþare, precum ºi conþinuturile
corespunzãtoare. Meritul principal al acestor
documente constã în faptul cã ele au în vedere
pregãtirea tineretului în perspectiva
viitorului, punând accent pe competenþe ºi
capacitãþi ale intelectului, cu mari resurse
formative, care pot anticipa modalitãþi de a

În zilele noastre, nimeni nu trãieºte
în societatea în care s-a nãscut ºi
nu va muri în cea în care a trãit
din perspectiva educaþiei pânã la vârsta de
50 de ani.
Toate epocile istorice au fost pregãtite
pentru obþinerea de performanþe notabile în
complexul proces al educaþiei, cu contribuþia
unor mari umaniºti prin ale cãror idei ºi
acþiuni au dovedit perspicacitate ºi o
capacitate de prognozã remarcabilã.
François Rabelais, în contextul care ne
intereseazã, acela de a înfãptui un învãþãmânt
cu pronunþat caracter formativ, rãmâne
celebru ºi numai prin urmãtorul aforism:
Decât un cap plin, mai bine un cap bine
fãcut. Iar Michel Montaigne îºi exprimã în
acelaºi context punctul sãu de vedere în
metafore a cãror semnificaþie a rãmas ºi va
rãmâne în mintea celor ce încearcã sã le
desluºeascã înþelesul. Sufletul copilului nu
e un vas care trebuie umplut, ci vatrã care
trebuie încãlzitã.
Contribuþia celebrului pedagog ceh Jan
Amos Comenius, la patrimoniul culturii
educaþionale este inestimabilã; el reprezintã
argumentul cel mai convingãtor al capacitãþii
omului de a vedea în viitor, inclusiv în
problemele educaþiei, prin ceea ce a gândit
ºi a înfãptuit în domeniul Didacticii,
concept pe care-l foloseºte pentru prima datã
ºi pe care o considerã ... arta universal

face faþã exigenþelor viitorului, mai mult sau
mai puþin îndepãrtat, în domeniul formãrii
pentru cariera didacticã ºi în exercitarea
acesteia.
Un obiectiv major în pregãtirea tinerilor
din perspectiva integrãrii lor sociale ºi
profesionale îl constituie cultivarea
capacitãþii de a se adapta ºi readapta, cu
relativã uºurinþã, la realitatea extrem de
complexã ºi mobilã (dinamicã) în care îºi vor
desfãºura activitatea profesionalã în funcþie
de nevoile societãþii viitoare. Un asemenea
obiectiv este determinat de nivelul pregãtirii
profesionale asigurat prin ºcoalã, în raport
cu obligaþiile concrete ce vor trebui
îndeplinite la nivelul de atunci al dezvoltãrii
societãþii, care solicitã atât asimilarea
permanentã a ceea ce e nou ºi viabil, cât ºi
fãurirea noului ºi promovarea lui continuã.
Omul de culturã contemporan este
specialistul cult, cu resurse polivalente, care
sã fie capabil de a cãuta ºi, mai ales, de a
gãsi soluþii proprii la situaþiile noi ce vor
apãrea. Altfel spus, tipul de formaþie pe care
trebuie sã-l pregãteascã ºcoala presupune ca
tânãrul sã dispunã, în primul rând, de
capacitatea generalã de a se autoinstrui, de a
învãþa independent. Pentru aceasta e nevoie
ca el sã dispunã de asemenea tehnici ºi

instrumente ale muncii intelectuale, care
sã-i permitã sã gândeascã ºi sã lucreze
independent, sã ºtie sã înveþe cu mijloace
proprii, sã fie capabil sã se adapteze mereu
la condiþiile solicitate de dezvoltarea
ºtiinþei ºi tehnicii, sã-ºi restructureze
informaþiile de care dispune în funcþie de
condiþiile concrete în care îºi va desfãºura
activitatea.
Societatea contemporanã are nevoie, de
asemenea, de personalitãþi complexe, cu o
mare mobilitate intelectualã ºi
profesionalã. În acest scop, sunt necesare
asemenea capacitãþi care sã asigure
individului posibilitatea integrãrii sale
creatoare în procesul de realizare a
progresului social. Scopul educaþiei ar
trebui sã fie nu atât pregãtirea tinerilor
pentru o anume meserie, pe viaþã, cât
optimizarea mobilitãþii profesionale ºi
permanenta stimulare a dorinþei de a învãþa
ºi de a se forma (Edgar Faure, A învãþa
sã fii). Aceeaºi idee este susþinutã în
termeni ºi mai fermi de P.L.Kapista, care
atrage atenþia marilor universitãþi asupra
formãrii prea îngust specializate:
Specialiºtii care au cãpãtat o educaþie
suficient de largã sunt capabili, la nevoie,
sã se iniþieze în noi sfere ale ºtiinþei, fãrã a
trebui sã urmeze noi cursuri. Universitãþile
ar trebui, deci, sã reziste tendinþei cãtre o
specializare prea strâmtã, care
caracterizeazã efectiv în ansamblu
dezvoltarea ºtiinþei contemporane.
În contextul celor de mai sus, cultivarea
creativitãþii apare ca o necesitate obiectivã,
ca un rãspuns la exigenþele societãþii
contemporane. Progresul social este de
neconceput fãrã activitatea creatoare a
celor care realizeazã valori materiale ºi
spirituale. Creativitatea este consideratã
ca forma cea mai înaltã a activitãþii
omeneºti (Al. Roºca).
În activitatea de învãþãmânt, sensul
creativitãþii are nuanþe cu totul aparte, prin
aceea cã, de fapt, nu este vorba neapãrat
de a forma creatori în înþelesul propriu al
termenului, ale cãror produse creative sã
fie originale ºi sã contribuie direct la
progresul vieþii ºi activitãþii sociale. Este
vorba, mai ales, de formarea unor
capacitãþii de cunoaºtere, care devin
fundamente ale procesului creator real,
atunci când tinerii intrã în fluxul vieþii ºi
activitãþii sociale. Este vorba, mai ales, de
formarea unor capacitãþi de cunoaºtere,
care devin fundamente ale procesului
creator real, atunci când tinerii intrã în
fluxul vieþii ºi activitãþii profesionale. Pe
aceastã cale, tinerii  elevi, studenþi  se
vor iniþia în folosirea unor metode ºi
tehnici care vor permite învãþarea
creativitãþii. Ceea ce nu însemneazã,
câtuºi de puþin, cã în universitãþi nu pot
avea loc ºi cercetãri care sã ducã la
descoperiri a cãror noutate sã fie absolutã.
Chiar dacã am rãmâne, în problematica
formãrii spiritului creator la dimensiunile
ce se opresc, oarecum, la suprafaþa
lucrurilor, la aspectele ce þin doar de
învãþarea metodologiei cercetãrii, cei

Diplomã acordatã
Editurii Fundaþiei
România de Mâine
la Târgul Gaudeamus 
Carte de învãþãturã
A zecea ediþie a Târgului Gaudeamus  Carte de învãþãturã a reunit editori
de prestigiu din þarã ºi de peste hotare. Organizatorii au grupat compact, de
aceastã datã, editurile universitare ºi astfel a fost mai uºor de perceput diferenþa
de ofertã de carte ºi realizare graficã. În acest context, Editura Fundaþiei România
de Mâine s-a evidenþiat prin bogate ºi variate tematici promovate, acoperind
cele mai diferite domenii, în deplinã concordanþã cu specializãrile predate la
facultãþile Universitãþii Spiru Haret, toate disciplinele predate beneficiind de
manuale tipãrite, prin cursuri, materiale didactice auxiliare (antologii de texte,
caiete de seminar, caiete de lucrãri practice), dar ºi monografii, tratate.
Fiecare dintre cele 7 participãri la acest prestigios târg a marcat evoluþia
Editurii Fundaþiei România de Mâine care, acum, este apreciatã ca fiind cea mai
prestigioasã editurã universitarã.
Activitatea Editurii a fost remarcatã ºi au fost prezentate lucrãri în publicaþiile
de specialitate. Revista Universul cãrþii a publicat pagini dedicate Editurii
Fundaþiei România de Mâine, iar în nr. 2/2002 al publicaþiei Contemporary
music. Romanian Newsletter au fost menþionate apariþiile din domeniul muzicii:
Teatrul instrumental de Sorin Lerescu, Neoclasicismul muzical românesc de
Carmen Stoianov ºi cele 2 volume de Lieduri româneºti contemporane, culegere
de Georgeta ªtefãnescu Barnea.
angajaþi în acest demers au ºansa de a
trãi, de a savura satisfacþia gãsirii prin
efort propriu a unor soluþii noi, mai
elegante, oricum originale, prin
activitatea de cercetare.
Performanþele dorite într-un
domeniu ca cel pe care-l avem în
vedere sunt determinate în mare
mãsurã ºi de unele componente ale
vieþii ºi activitãþii afective, în rândul
cãrora un loc aparte îl ocupã
pasiunea, un sentiment deosebit de
puternic ºi de activ, care îl stãpâneºte
pe om ºi-l angajeazã nestãvilit întrun anumit domeniu al activitãþii.
Practic, pasiunea îl împinge pe individ
spre obiectul ei; cãci aºa cum spune
un dicton: nimic mare, fãrã o mare
pasiune.
Într-un
Discurs
despre
civilizaþie, publicat cu peste trei
decenii în urmã, Mircea Maliþa aduce
în faþã câteva din trãsãturile
indispensabile fãuritorilor de
civilizaþie, pe care le considerã ca
fiind nu trãsãturi ale intelectului, ci
de creator.
Iatã-le, fãrã comentarii: precizie,
efortul (fireºte efortul propriu al
fiecãruia), politeþea, sobrietatea,
pasiunea, curiozitatea.
Fãrã îndoialã, aceastã din urmã
trãsãturã a fãuritorilor de civilizaþie
nu trebuie consideratã ca fiind ultima,
într-un clasament ce nici nu ºi-ar avea
rostul. ªi pentru a ilustra dimensiunea
curiozitãþii în definirea fãuritorilor de
civilizaþie, cea mai convingãtoare
dovadã a acestei evaluãri o pot
demonstra cugetãrile celor mai
curioºi dintre semenii noºtri: copiii
care se aflã la vârsta marilor întrebãri
ºi care fac dovada cã înseºi
rãspunsurile lor la întrebãri pornite
din curiozitatea ce le este specificã
sunt adevãrate perle ale minþii lor
iscoditoare, ale sufletelor lor inocente.
Copilãria este inima tuturor
vârstelor spunea Lucian Blaga, întrun eseu intitulat Arta la copii, publicat
în volumul Ceasornicul de nisip. Iar
Constantin Brâncuºi i-a întãrit
convingerea afirmând: Când nu mai
suntem copii, înseamnã cã am murit
demult.
Iatã, un minidialog purtat cu
copiii, gata sã rãspundã ºi la
întrebarea dacã ºcolarizarea poate sã
înceapã la vârsta de 6 ani:
- De ce dispare luna?
- Pentru cã i se face urât acolo.
- De ce i se face urât?
- Pentru cã e singurã.
- Dar stelele nu sunt cu ea?
- Ba da, numai cã ele sunt reci.
- ªi de ce sunt reci?
- Nu ºtiu, cã despre asta n-am
învãþat la grãdiniþã nici o poezie
ºi nici un cântec.
ªi, apropo de singurãtate, iatã
rãspunsul formulat de aceiaºi eroi la
întrebarea:
- De ce are omul umbrã?
- Ca sã nu fie singur când e singur.
Interesant, cã rãspunsul acesta se
întretaie cu o cugetare a lui Goethe:
Pentru mine, cel mai mare chin ar fi
sã trãiesc singur în rai.
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diferenþele de credinþã, vizitând biserici,
catedrale, temple, participând la practici
religioase.
 Aºa de pildã, lucrurile noi învãþate aici
despre creºtinism le-am putut aprofunda pe
viu, le-am putut compara cu cunoºtinþele
cãpãtate la cursurile de istoria civilizaþiilor
ºi religiilor europene. Bineînþeles, am
ascultat ºi teme inedite privind, spre
exemplu, creºtinismul cosmic sau viziunea
lui Mircea Eliade despre conceptul de istorie
a religiilor.
Shenéa Seuell:
 Pentru studenþii români, aceastã
experienþã de a învãþa cãlãtorind este nouã
ºi de aceea nu îmi dau seama cum o percep
ei exact, dat fiind faptul cã în mod tradiþional
ei studiazã din generaþie în generaþie în
acelaºi mod  cursuri, seminarii, bibliotecã,
laboratoare. Deºi modalitatea în care noi
învãþãm acum este absolut diferitã, totuºi,
noi am participat cu interes la prelegerile
susþinute impecabil de profesori de la
universitatea dumneavoastrã, atât de

Studenþi din Statele Unite ale Americii
audienþi la Universitatea Spiru Haret

Profesorii Universitãþii Spiru Haret ne-au fost de un real ajutor, familiarizându-ne
cu aspecte importante ale istoriei poporului român ºi ale culturii româneºti
Profesorii care ne-au oferit prelegeri sunt foarte erudiþi, în comparaþie cu celelalte
þãri în care am fost, modul lor de expunere este clar ºi la obiect
Prezenþa marcantã a unui grup de 16
studenþi americani de la Southampton College
la Universitatea Spiru Haret are un scop bine
definit: formarea unei imagini pe viu privind
istoria românilor, cultura ºi civilizaþia, din
perspectivã contemporanã, modul în care se
desfãºoarã procesul de învãþãmânt,
particularitãþile metodelor de predare ºi
învãþare, viaþa studenþilor noºtri. Programul
intinerant a fost realizat de profesorii William
Love, Alina Feld ºi Carl Gabrielson,
reprezentantul studenþilor, derularea acestui
program în România fiind supravegheatã de
directorul Andrew Irvine, ºeful
Departamentului care rãspunde de toate
programele fiind doctor Robert Glass.
Pentru a reda impresiile pe care le-au
oferit primele contacte cu profesorii de la
Facultatea de Istorie ºi Facultatea de Filosofie
ºi Jurnalism, ale cãror prelegeri le-au urmãrit
cu interes, am revenit în mijlocul oaspeþilor
americani, într-o convorbire din care scopul
vizitei lor a dobândit contururi ºi mai relevante,
prin mãrturiile lor de credinþã, dupã care
învãþãm cãlãtorind sau cãlãtorim învãþând.
Cum aþi perceput ºi cum apreciaþi aceste
lecþii interactive sub raport didactic, instructiv
ºi chiar pragmatic, în comparaþie cu altele pe
aceeaºi temã audiate în Taiwan, India, Grecia,
Tunisia, Turcia, Italia  unde aþi poposit?
Sunteþi purtãtori ai unor experienþe valoroase,
acumulate în remarcabila activitate
desfãºuratã de Southampton College, care
oferã 43 de programe academice privind
organizarea prelegerilor, seminariilor. Din
aceastã perspectivã, ce anume puteþi transmite
comunitãþii noastre academice? Cum apreciaþi
modalitãþile de cooperare în cadrul
Programului IN COMPARATION
RELIGION AND CULTURES  FRIENDS
WORLD ºi cum vedeþi diversificarea
registrului tematic, metodologic?
Jenifer Thomas:
 Scopul prezenþei noastre la Universitatea
Spiru Haret este acela de a ne familiariza cu
aspecte ale culturii, religiei ºi modului de
gândire specifice spaþiului românesc. Suntem
în mod deosebit interesaþi de influenþele
interculturale ºi dorim sã asimilãm cât mai
multe informaþii despre diverse culturi ºi
civilizaþii.
Prin intermediul prelegerilor la care am
asistat pânã acum am descoperit o Românie
cu o istorie fascinantã.
Profesorii cu care am luat contact sunt
foarte bine pregãtiþi, din punct de vedere
profesional, ºi, totodatã, modeºti. Cunoºtinþele
lor profesionale sunt deosebit de vaste ºi chiar
impresionante. Cu siguranþã cã studenþii
acestor dascãli vor fi foarte bine pregãtiþi
pentru viitoarea lor profesie.
Ca o recomandare, aº sugera organizarea
unei sesiuni speciale, în cadrul cãreia studenþii
români ºi studenþii strãini sã se întâlneascã ºi
sã facã schimb de idei.

Aºtept cu nerãbdare sã vizitãm ºi alte
centre educaþionale din Iaºi, Sibiu ºi
Constanþa.
 A fost o realã plãcere sã participãm la
câteva prelegeri þinute de profesori ai acestei
universitãþi. Modalitãþile de predare diferã în
anumite aspecte faþã de cele întâlnite în
Thailanda ºi India, ºi anume: informaþiile sunt
transmise studenþilor în mod direct, pe cale
verbalã, de cãtre profesori, iar discuþia este
canalizatã asupra unei teme precise.
Ca ºi în Thailanda ºi India, prelegerile sunt
urmate de o scurtã sesiune de întrebãri ºi
rãspunsuri.
 Consider cã schimburile de experienþã
între SUA ºi România în cadrul programelor
interculturale româno-americane sunt
binevenite. Prezenþa mea în România mi-a
lãrgit perspectiva asupra culturii Europei de
Est, ceea ce nu s-ar fi putut întâmpla pe deplin
doar rãsfoind paginile unei cãrþi. Sunt sigurã
cã ºi studenþii români ar putea trãi asemenea
experienþe.
Aceste 9 luni de cãlãtorii prin Asia ºi
Europa de Est au reprezentat o adevãratã
provocare, din punct de vedere emoþional, o
acumulare de informaþii ºi idei ºi de experienþe
fabuloase.
Matthew Wilson:
 Motivul venirii noastre în România este
explorarea moºtenirii religioase ºi culturale a
spaþiului românesc. Interesul nostru se
îndreaptã, de asemenea, ºi înspre miºcãrile
sociale ºi tendinþele actuale care se manifestã
în România zilelor noastre.
 Metodele de expunere sunt similare cu
cele utilizate în SUA ºi în celelalte þãri din
Occident, însã diferã, din anumite puncte de
vedere, faþã de metodele pedagogice din
Orientul Îndepãrtat. De asemenea, în SUA,
orele de curs se desfãºoarã mai mult sub forma
unor dezbateri pe anumite teme, discuþiile
facilitând schimbul de idei ºi opinii între
studenþi ºi profesori.
John Compaglia
 Deci, am poposit aici pentru a lua contact
cu aspecte ale vieþii sociale, culturale, politice
ºi spirituale care definesc societatea românã
modernã. În acest sens, profesorii Universitãþii
Spiru Haret ne-au fost de un real ajutor,
familiarizându-ne cu aspecte importante ale
istoriei poporului român ºi ale dimensiunii
culturale româneºti.
 Continuãm sã învãþãm cãlãtorind sau
cãlãtorim învãþând în spaþii atât de diferite,
iatã, de altfel, scopul programului pe care-l
urmãrim ºi de ale cãrui beneficii profitãm din
plin. Sã ajungi sã observi pe viu diferenþele
dintre culturi, civilizaþii, religii, sã ai ºansa de
a trãi chiar în mijlocul culturilor respective
este într-adevãr nu doar o mare provocare, ci
un privilegiu. Dar tot atât de adevãrat este ºi
faptul cã la început este dificil sã te acomodezi
cu aceastã modalitate originalã de a te instrui
cãlãtorind. Dar treptat, studenþii ajung sã
cunoascã, sã aprofundeze anumite informaþii,

sã le analizeze prin propriul sine. Este o
experienþã cu totul deosebitã sã-þi imaginezi
lumea din perspectiva adevãraþilor posesori
ai culturii sau religiei respective. Cum sã vã
spun? Studenþii învaþã sã rãspundã la
potenþiale întrebãri fãrã efort de adaptare ºi
ajung în acel punct în care fiecare ne dorim sã
depãºim propriile limite
Întrebat dacã experienþa trãitã aici ºi acum
în Universitatea Spiru Haret se va repeta,
interlocutorul a rãspuns tranºant: fiind atât de
pasionantã, sper cã se va repeta într-o
perspectivã mai îndepãrtatã sau chiar mai
apropiatã. De ce nu.
Sasha Retford:
 Am aflat lucruri noi ºi interesante despre
formarea identitãþii naþionale a poporului
român. O impresie deosebitã mi-a lãsat-o
prelegerea domnului prof. Mircea Itu,
prelegere centratã în jurul conceptului de
istorie a religiilor în viziunea lui Mircea Eliade.
Unele prelegeri, deºi pline de informaþii
interesante, au în conþinut foarte multe
denumiri de localitãþi ºi personalitãþi ale vieþii
culturale româneºti, pe care, recunosc, nu
le-am putut reþine.
 Consider cã schimburile de idei,
constituie o experienþã nemaipomenitã,
ajutând la lãrgirea perspectivei asupra
diferenþelor ºi similaritãþilor întâlnite în
culturi diferite.
Karuna Rector:
 Este o oportunitate deosebitã sã
cãlãtoreºti ºi sã înveþi lucruri noi,
experimentând stiluri de viaþã ºi culturi
diferite.
Profesorii care ne-au oferit prelegeri sunt
foarte erudiþi. În comparaþie cu celelalte þãri
în care am fost, modul lor de expunere este
clar ºi la obiect.
Katrina Kirings:
 Experienþa de a învãþa cãlãtorind în
diverse þãri ºi luând contact direct cu diverse
culturi este un adevãrat privilegiu. Încã sunt

Exist
Revista studenþilor de la

Facultatea de Sociologie-Psihologie

Aflatã la a doua apariþie din acest
an, revista studenþilor de la Facultatea
de
Sociologie-Psihologie
a
Universitãþii Spiru Haret oferã
acestora o ºansã în plus de a-ºi
exprima opiniile, de a comunica, de
a construi imaginea unui laborios
univers intelectual.
Permanenþa unor rubrici, cum
sunt Discuþia zilei, Interviul lunii,
Apariþii editoriale, Divertisment

conferã revistei Exist necesarele accente
de profesionalism, ºi, totodatã, ajutã
cititorii sã gãseascã uºor subiectele care-i
intereseazã cel mai mult sub genericul
respectiv. De altfel, un plus de credibilitate
îl asigurã chiar personalitãþile cele mai
autorizate, solicitate sã dea consistenþã
rubricilor, aºa cum este cazul, în acest
numãr, cu interviul oferit de profesorul
doctor Vasile Olteanu, directorul Muzeului
Primei ªcoli Româneºti, din Scheii
Braºovului. Este o incursiune în istoria
acestui muzeu, care gãzduieºte cel mai mare
tezaur de documente ºi de carte din zona
Ardealului  secolele XI-XII -, o hartã, de
acum 2000 de ani, a Daciei. Interesant este
ºi editorialul intitulat Identitate ºi
comunicare, ce deschide acest numãr,
abordând o bogãþie de idei atractive.
Profunzimea, rigoarea, cu care revista
ºi-a obiºnuit cititorii se regãsesc în toate
subiectele care vizeazã viaþa studenþeascã,

cu preocupãrile ºi grijile cotidiene, cu
tentaþiile ispititoare care-i ademenesc pe
tineri. În acest registru se înscriu, de pildã,
un articol despre Configurarea sociologiei
în gândirea filosoficã a lui Auguste
Comte ºi articolul intitulat Influenþe
orientale asupra psihologiei  Totul
despre ZEN  o viziune cuprinzãtoare
asupra buddismului întemeiat pe doctrina
ciclurilor, care respinge fãrã ezitare ºtiinþa,
filosofia ºi religia, susþinând cã adevãrata
religie este buddismul.
Andrei Tudor Chiriac, autorul acestui
articol, a simþit însã nevoia sã formuleze
unele Considerente personale. El afirmã
cã egocentrismul care, în societatea de
astãzi, este atotputernic ºi omniprezent ne
determinã, uneori, sã uitãm de înþelegerea
noþiunii de umanitate, de întrajutorare.
Abordarea cu curaj ºi competenþã a
unor probleme de mare actualitate, de
interes pentru studenþi reprezintã un alt

în faza de procesare a informaþiilor, dar pot
spune cu siguranþã cã am învãþat multe lucruri
ºi încã mai învãþ.
Britta Hansen:
 Prelegerile la care am participat m-au
fãcut sã-mi revizuiesc concepþiile anterioare
în legãturã cu cultura poporului român.
Valorile culturii europene se regãsesc în
elementele de spiritualitate ale spaþiului
românesc. Am aflat lucruri interesante despre
originile latine ale limbii ºi culturii româneºti.
Rachel Fiste:
 Cred cã acumularea de cunoºtinþe prin
parcurgerea unor itinerarii care favorizeazã
contactul direct cu diversele culturi ºi
civilizaþii este calea cea mai bunã de a-þi forma
o viziune de ansamblu ºi de a înþelege cu
adevãrat culturile altor popoare. Experienþa
acumulatã în decursul acestor cãlãtorii nu se
poate compara cu nici o prelegere audiatã
într-o salã de clasã ºi prezentatã de un profesor
american.
Ursula Le Maistre:
 Programul Friends World oferã
premisele unei mai bune înþelegeri a
elementelor interculturale în contextul în care
lumea tinde sã se globalizeze. Mai mult,
descoperirea altor culturi ºi civilizaþii este
definitorie pentru redescoperirea propriului eu,
a propriei identitãþi.
Lauren Hayes:
 Schimburile interculturale reprezintã
cheia înþelegerii lumii ºi a propriului sine.
Jareo Levine:
 Pe mine m-a fascinat contactul direct
pe care-l permite sã-l avem acest program
cu personalitãþi din comunitãþi academice
total diferite, cu preoþi ºi cu lideri ai unor
numeroase culte, care ne copleºesc cu
cunoºtinþele predate, într-un mod de-a
dreptul atractiv. ªi mi se pare cã oricâte
cursuri am parcurge, acasã, nu vom putea
dobândi imaginea pe care o oferã aceste
contacte din care singuri desprindem

segment important al registrului tematic al
revistei Exist.
În articolul intitulat Perspective
psihoterapeutice  Gestalt-terapia, de
pildã, se evocã aspecte din istoria
psihoterapiei, care se regãsesc încã din
antichitate, primii terapeuþi fiind vrãjitorii
ºi ºamanii, care foloseau dansuri,
ceremonii ºi incantaþii în procesul de
vindecare a celor care credeau cã sunt grav
bolnavi. În Evul Mediu, accentul este pus
pe credinþa cã diavolul ºi demonii îl
posedau pe individul afectat, sfârºitul
secolului XIX-lea fiind marcat de o
abordare mai evoluatã - tratamentul prin
conversaþie - teoria psihoanalizei
dobândind o fundamentare riguroasã,
pentru ca, la începutul secolului XX, sã
aparã ºi sã se afirme mai multe ºcoli de
psihoterapie, între care se aflã ºi Gestaltterapia, indicatã mai ales în tulburãrile
anxioase, depresive.
Conservatorismul, o formã de
supravieþuire în era marii globalizãri? nu este o întrebare pur retoricã. Acest articol
încearcã sã demonstreze cã el reprezintã una
dintre puþinele legãturi cu trecutul, având
relaþii cu concepte mult dezbãtute astãzi,
adicã identitatea, naþiunea, naþionalismul.
Sunt consemnate orientãrile psiho-identitare
puternice apãrute în þãri precum: Franþa,
Germania, Italia, Olanda, care nu sunt

deschiºi la dialog, cu o mare disponibilitate
pentru a rãspunde întrebãrilor noastre fireºti.
Este într-adevãr o sursã pentru noi sã
primim informaþii exhaustive de la sursele
cele mai autorizate în materie. Le purtãm
recunoºtinþã pentru înþelegerea manifestatã
faþã de noi care, chiar dacã am optat pentru
a învãþa cãlãtorind, nu înseamnã nici o clipã
cã ne limitãm la primele cunoºtinþe.
Dimpotrivã. Cu ajutorul profesorilor, ne
strãduim sã le aprofundãm.
... Impresii, gânduri, opinii ce dau
relevanþã prezenþei marcante a studenþilor
americani la Universitatea Spiru Haret,
reconfirmând adevãrul dupã care procesul
instructiv-educativ este proiectat realmente
pe drumul trecerii de la realizãri la
performanþã, deschiderile cãtre tot ce apare
nou ºi modern în alte comunitãþi academice
sunt viabile, fluxul schimburilor de idei ºi
experienþe fiind benefic pe multiple
planuri.

A consemnat Adela DEAC

Practica studenþilor
la Facultatea de
Management
Financiar - Contabil
Lector univ. dr. Marinicã DOBRIN
Raportatã la exigenþele universitare,
practica de specialitate a studenþilor anului III
cursuri de zi ºi frecvenþã redusã ai Facultãþii
de Management Financiar-Contabil este
organizatã pe o perioadã compactã (de regulã,
trei sãptãmâni).
Studenþii practicanþi efectueazã activitatea
practico-aplicativã la diverºi operatori de
practicã: instituþii publice din sectorul social
ºi / sau al administraþiei de stat etc., pe baza
unei tematici stabilitã de catedra de specialitate
ºi prevãzutã în programa analiticã pentru anul
universitar 2003/2004.
Succesul în coordonarea practicii este
susþinut de efortul colectiv al cadrelor
didactice desemnate sã îndrume împreunã cu
reprezentanþii operatorilor de practicã aceastã
activitate.
Problematica largã a practicii
studenþeºti, în concordanþã cu sarcinile
actuale ºi de perspectivã ale tranziþiei la
economia de piaþã, precum ºi cu programa
analiticã, reprezintã pentru studenþi o
adevãratã provocare ce implicã:
 o bunã cunoaºtere a legislaþiei ºi a
celorlalte acte normative care privesc
activitatea unitãþilor patrimoniale;
 o bunã cunoaºtere a organizãrii activitãþii
unitãþii patrimoniale, a competenþelor ºi a
activitãþii compartimentelor funcþionale, a
structurii, conþinutului, corelaþiilor ºi modului
de fundamentare a principalilor indicatori,
precum ºi a situaþiilor financiar- contabile
elaborate;
 valorificarea informaþiilor obþinute pe
timpul practicii în elaborarea ºi susþinerea
lucrãrii individuale (studiu de caz etc.).
Abordarea metodologicã, în scopul
armonizãrii acestui studiu de practicã cu
noþiunile ºi cunoºtinþele acumulate la orele de
curs ºi seminarii, impune ca la începutul
practicii, cadrul didactic coordonator,
împreunã cu responsabilul cu practica de
specialitate din unitatea patrimonialã unde are
loc instruirea sã întocmeascã un program, care
cuprinde concret, pentru fiecare student în
parte, obiectivele ce trebuie realizate, precum
ºi lucrãrile ce urmeazã a fi executate la
solicitãrile operatorului de practicã; elaboreazã
un program care trebuie sã acopere cu lucrãri
întreaga perioadã de practicã, într-un regim
de ºase ore pe zi.
Acum ºase ani, cam în aceeaºi perioadã a
anului, transmiteam scrisori cãtre diverse
unitãþi patrimoniale pentru a le propune un
parteneriat în desfãºurarea practicii
studenþeºti.
Deºi la început am întâmpinat unele
dificultãþi din partea unor manageri de firme,
altceva decât expresia unui
conservatorism pronunþat.
În articolul despre droguri, Ioana
Laura Pelcaru încearcã sã descurajeze
pe cei tentaþi sã recurgã la folosirea
lor, prezentând argumentat, efectele
nocive ale acestora.
În paginile revistei Exist este
promovat cu abilitate dialogul interactiv
cu cititorii; studenþilor cãrora li se
adreseazã în primul rând li se oferã bogate
ºi utile informaþii cu privire la întocmirea
unui curriculum vitaereunite sub titlul
C.V.-ul. Detalii ºi idei pentru tine.
Într-un alt registru de idei,
studenþii sunt solicitaþi sã participe la
diverse concursuri, aºa cum este cel
prezentat în acest ultim numãr,
desfãºurat sub ispititorul generic:
Cea mai frumoasã declaraþie de
dragoste, care va fi ºi premiatã, tot
într-un mod pe cât de original, pe atât
de firesc: publicarea acestei declaraþii
în numãrul urmãtor al revistei.
Felicitând colectivul redacþional al
revistei Exist pentru aceastã relevantã
realizare publicisticã, le dorim noi
succese în diversificarea registrului
tematic, noi rubrici în prezentarea mai
amplã, mai frecventã a bogatei vieþi
studenþeºti din facultate.
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acum putem afirma cã, acþionând cu încredere
ºi optimism, am gãsit modalitãþile de depãºire
a limitelor amintite ºi am transformat acele
bariere în punþi de trecere spre noi faze
ale practicii studenþeºti. În contextul acestor
realitãþi, am solicitat ºi, de cele mai multe ori,
s-a reuºit, ca studenþii sã aibã acces pe timpul
instruirii practice la: echipamentele de biroticã,
aparaturã audio-video, computere, imprimante, fax, server, copiator etc.
Pe baza aspectelor relevate urmãrim ca
unitatea în care se efectueazã practica sã
devinã, pe cât posibil, locul de elaborare a
studiilor de caz pentru lucrarea de diplomã
(licenþã) ºi, de ce nu, mai târziu, pentru lucrarea
de master.
Pe parcursul semestrului II al anului de
învãþãmânt, pe de o parte, se fac sondaje de
opþiune în rândul studenþilor de la cursurile
de zi ºi cu frecvenþã redusã cu privire la
modul, perioada ºi locul de desfãºurare a
practicii, iar, pe de altã parte, se ia contact cu
conducerile de instituþii ºi firme pentru
încheierea de convenþii-cadru pentru
organizarea stagiului de practicã.
Problematica stagiului de practicã va fi
dezbãtutã ºi în cadrul lecþiilor de sintezã cu
studenþii de la cursurile cu frecvenþã redusã.
Locul desfãºurãrii activitãþii de practicã
poate fi ales de cãtre student în urma ofertei
primite din partea facultãþii sau poate fi o
firmã, o societate comercialã pe care studentul
le-a gãsit cu forþe proprii.
În accepþiunea noastrã, de un real folos ne
este parteneriatul cu unitãþi din Ministerul
Finanþelor Publice, Curtea de Conturi,
societãþile de asigurãri, bãncile, firmele cu
capital de stat, privat sau mixt, federaþiile
patronale ºi sindicale.
Efectele benefice ale colaborãrii facultãþii
noastre cu unitãþile amintite s-a concretizat în:
 angajarea studenþilor care au prezentat
preocupare ºi disponibilitate la sarcini,
demonstrând competenþã ºi interes pentru
domeniul respectiv;
 oferirea unor teme de cercetare pentru
sesiunile de comunicãri ºtiinþifice, conferinþele
ºi simpozioanele ºtiinþifice ºi, nu în ultimul
rând, chiar pentru lucrãrile de diplomã.
La sfârºitul stagiului de practicã, se face
evaluarea finalã a cunoºtinþelor, prilej cu care
studenþii trebuie sã prezinte urmãtoarele
materiale:
 caietul de practicã completat cronologic;
 lucrarea individualã (studiul de caz),
întocmitã de fiecare student (pe baza tematicii
din programa de practicã), cuprinzând
bibliografie din literatura de specialitate,
românã ºi strãinã, inclusiv de pe Internet;
 situaþia prezenþei ºi aprecierea activitãþii
desfãºurate de student, confirmatã de
responsabilul cu practica din partea firmei.
În condiþiile globalizãrii, acum, când
mediul economic românesc a devenit mai
complex, nivelul pregãtirii profesionale are o
importanþã deosebitã în formarea ºi
valorificarea potenþialului uman.
În acest context, acordãm o atenþie specialã
elementelor de noutate din sistemul
organizaþional al firmei, cu trimitere la
organizaþia virtualã, întreprinderea bazatã pe
cunoºtinþe, firma emergentã, reþelele de clustere
de firme, engineering-ul organizatoric,
incubatorul de factori. Între preocupãrile noastre
actuale se aflã ºi problematica organizaþiilor
mici ºi mijlocii (IMM-urilor), deoarece peste
97% dintre firmele existente în România, ca
de altfel ºi în UE, SUA sau Japonia, sunt de
dimensiuni mici ºi mijlocii.
Putem concluziona cã, pe timpul stagiului
de practicã, studentul intrã în contact cu
realitatea, având posibilitatea sã obþinã
informaþii direct de la unitatea subiect, sã
realizeze anchete, interviuri, experimente,
analize ºi sã participe efectiv la unele
activitãþi cu caracter interdisciplinar. În acest
sens, în practica instructiv  educativã vom
pune accent, în continuare, pe
interdisciplinaritate, pe lãrgirea paletei de
activitãþi desfãºurate de studenþi pe timpul
stagiului de practicã.
Examenul de practicã trebuie sã devinã un
prim mijloc de testare a pregãtirii studenþilor,
astfel încât studentul evaluat sã îºi descopere
punctele forte ºi punctele slabe din pregãtirea
sa teoreticã ºi practico  aplicativã.
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De la Maiorescu
la maiorescianism
(Urmare din pag. 1)
Istorici ai literaturii române, critici
literari, istorici ai filosofiei româneºti,
esteticieni etc. (bibliografia temei e vastã),
admit, fãrã rezerve, ideea rolului decisiv
al primei generaþii la constituirea,
susþinerea ºi rãspândirea ideilor lui
Maiorescu ºi a spiritului caracteristic
întemeierilor datorate lui. Ce s-a
întâmplat apoi, dupã aceastã primã
generaþie, cu maiorescianismul, este o
poveste ale cãrei tâlcuri ar putea fi mai bine
descifrate dacã se cerceteazã, fãrã
prejudecãþi, natura substanþei ºi
problematica celui dintâi maiorescianism,
în special, a maiorescianismului din
domeniul filosofiei.
Cine au fost, dupã pãrerea multor
exegeþi ai fenomenului, maiorescieni este
lesne de aflat. S-a scris mult pe aceastã
temã. Lucrul este arhicunoscut, memorabile
rãmân numele lui C. Rãdulescu-Motru,
S. Mehedinþi, P.P. Negulescu, Ion Petrovici,
E. Lovinescu, G. Cãlinescu, Tudor Vianu.
Între maiorescienii primei generaþii s-au
înscris ºi au fost înscriºi(procedez la
enumerare dupã anul naºterii fiecãruia):
Al. Philippide (1859-1933), N. Basilescu
(1860-1914), Dimitrie Evolceanu (18651938), Teohari Antonescu (1866-1910),
I.Al. Brãtescu-Voineºti (1868-1946),
C. Rãdulescu-Motru (1868-1957), M.
Dragomirescu (1868-1942), Pompiliu
Eliade (1869-1914), S. Mehedinþi (18691962), P.P. Negulescu (1872-1951) º.a.
Cu toate cã ideea maiorescianismului
operei lor trece  prin durata ei, ca ºi
datoritã prestigiului acelora care au
împãrtãºit-o  ca una neapãrat adevãratã,
regândirea ei ni se pare cã nu ar fi lipsitã
de interes. Cercetarea comparativã a operei
lor ºi a lui Maiorescu nu poate sã ocoleascã
rãspunsul la întrebãri referitoare la relaþiile
dintre ideile, concepþiile, metodele
primului ºi ale celorlalþi. Sau, la întrebarea
aceasta, simplã: care au fost ideile lor care
sã fi fost consonante cu ale lui Maiorescu
ºi sã dea exegeþilor, în acest temei, raþiunea
de a-i socoti maiorescieni?
Întrebãrile nu sunt retorice. Dimpotrivã,
ele se adreseazã complexului numit
maiorescianism ºi, în egalã mãsurã, celuilalt
complex, al interpretãrii relaþiei dintre
concepþia lui Maiorescu ºi elevii sãi.
Pentru a le rãspunde, avem nevoie de
rãspunsul celor care le-au rãspuns. Dar, a
rãmâne la acele rãspunsuri ni se pare cã ne
fixãm, iremediabil greºit, în optica, pentru
care ce a fost zis cândva despre autoritate,
ar fi fost bine zis ºi, prin urmare, definitiv
zis. Optica în cauzã este falsã, complet
falsã, deºi ce s-a zis cândva nu a jucat pe
terenul erorii ºi nici nu l-a cultivat în
derâderea cãutãrii divinului.
Se ºtie: cãutarea adevãrului este mai de
preþ decât gãsirea lui. Istoria cu balanþa în
ale cãrei talere se aflau, într-una adevãrul,
iar în cealaltã cãutarea lui, este cunoscutã.
Schiller, de-ar fi fost întrebat de
Dumnezeul lui ce ar fi ales, n-ar fi ezitat
sã decidã pentru cãutare.
Sigur, în cazul celor care ºi-au zis ori
li s-a zis maiorescieni trebuie sã pãstrãm
mãsura râvnitã ºi postulatã de Solon,
Thales, Pythagoras, fãrã sã aruncãm în
derizoriu conºtiinþele care, în locul cãutãrii
adevãrului, au preferat adevãrul dat.
De cercetãm cu metodã lucrãrile cu
autori de incontestabil prestigiu, cele în ale
cãror pagini informaþia relativ savantã ºi
interpretarea orgolioasã sunt congruente,
am avea de constatat ºi existenþa judecãþilor

care ne surprind prin inadecvarea lor la
obiect, ca ºi prin cultivarea unor idoli mult
incriminaþi, în vremuri aproape uitate, de
cãtre Bacon de Verulam, faimosul autor al
Organon-ului, institutor al modernismului
în ale cãrui valori unii dintre noi nu avem
cum sã nu credem.
Iatã, unul dintre idolii peºterii, care
poate fi socotit ºi ca al teatrului ºi care a
fãcut carierã în postularea existenþei
maiorescianismului sui-generis al primei
dintre postulatele generaþiei maioresciene.
Argumentul este urmãtorul  îl reproduc
în structura lui genuinã, curatã, purã: cei
care l-au admirat pe Maiorescu au fost
maiorescieni. Sau, altfel spus: hagiografii
lui Maiorescu au fost maiorescieni.
Argumentul este cvasigeneral; el a fost
produsul criticii care nu s-a îngrijit de
pãstrarea sensului kantian al noþiunii ºi, la
rigoare, nici de cel pe care Maiorescu îl
formulase în Relaþia ºi în Consideraþii
filosofice.
Care va sã zicã, raþionamentul pe baza
cãruia unii au fost declaraþi maiorescieni ºi
alþii ºi-au declinat calitatea de maiorescian
are aceastã structurã: oricine îºi declarã
admiraþia pentru opera (sau activitatea) lui
Maiorescu este maiorescian; X îºi declarã
o asemenea admiraþie, deci X este
maiorescian.

Opinii
în
Opinia
Eroarea grosierã a silogismului de mai
sus este evidentã. Straniu, cu adevãrat, este
cã eroarea, odatã constituitã, s-a impus cu
o asemenea teribilã forþã, încât nu numai
cã a fost consideratã ca adevãratã, ci ca
adevãr imposibil de negat. Cã suntem în
prezenþa unui idol e lesne de argumentat.
Cã silogismul de mai înainte este fals o
poate argumenta orice elev care ºtie cã îl
poate admira pe ªt. O. Iosif, sã zic, dar nu
este, datoritã admiraþiei, ºteoiosifist. De nu
convine, exemplul cu ªt. O. Iosif poate fi
înlocuit cu oricare altul, ºi se va vedea, de
pildã, cã admiraþia pentru un gânditor nu
induce, automat, la situarea admiratorului
în graþiile concepþiei admiratului. Îl pot
admira pe Platon, îl admir, chiar, dar asta
nu înseamnã, în nici un fel, cã sunt
platonician.
Argumentul prin care s-a susþinut
maiorescianismul prin hagiografia lui
Maiorescu nu rezistã examenului logic. ªi,
cum sper cã se va vedea ceva mai încolo,
nici examenului istoric ºi
filosofic.
S-a susþinut, apoi, existenþa
maiorescianismului prin luarea în
consideraþie a preocupãrilor, ideilor,
temelor, a chiar concepþiei lui Maiorescu
îmbrãþiºate de cãtre maiorescieni.
S-a apreciat cã ar fi maiorescianism
faptul cã unii dintre elevii sãi au fost
profesori de istorie a filosofiei ºi logicã.
Ei, ºi ? Au fost mulþi care au predat istoria
filosofiei ºi logica fãrã ca, în privinþa
concepþiei lor, sã fi fost maiorescieni.
C. Rãdulescu-Motru e un exemplu, nu
singurul, dar concludent prin el însuºi. Aº
zice chiar mai mult: deºi, o datã hagiograf,
ºi el, al lui Maiorescu, Motru nu a fost, în
filosofie, maiorescian. Ceea ce vom
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demonstra ceva mai încolo, în paginile
despre filosofia personalismului energetic.
Profesor de istorie a filosofiei a fost ºi
P.P. Negulescu, unul dintre preferaþii lui
Maiorescu. Dar, realismul evoluþionist,
concepþia filosoficã a lui P.P. Negulescu
nu este maiorescianism decât numai dacã
se pun semne de egalitate, de pildã, între
Ch. Darwin, H. Spencer, teoriile din
domeniul fizicii, biologiei, chimiei etc. ºi
câteva idei ale lui Maiorescu despre
evoluþionism, ºtiinþe etc. Un asemenea
semn de egalitate ar fi, însã, contrar
spiritului matematic ºi metodelor de
cercetare istorico-filosoficã pentru care
principiul obiectivitãþii este ineluctabil.
Maiorescianismului i s-a mai acordat
ºi semnificaþia adeziunii celor din ceea ce
se zice cã ar fi fost prima generaþie, la
împlinirea practicã a ideilor estetice ale lui
Maiorescu ºi la încorporarea lor în
antigherismul virulent (nu trivial) pe care
mentorul l-a întreþinut la cald vreme de
câteva decenii.
Într-adevãr, în critica esteticii ºi ideilor
de criticã literarã ale lui Gherea, ideologul
junimist ºi spiritus rector al Convorbirilor
literare le-a cerut elevilor sãi angajarea
fãrã rezerve, totalã. Sub acest raport,
Maiorescu a fost oarecum tiran. Nu accepta
nici cea mai elementarã, banalã idee care
sã-i fi sugerat cã enunþul ar face vreo
concesie socialistului cu influenþã
considerabilã ºi printre tineri intelectuali,
rasaþi în ale culturii. Iar dacã abaterea i
se pãrea realã, profesorul îºi scotea de la
inimã emulul, avea grijã ca, în anume
prilejuri (un concurs etc.) sã-l pedepseascã,
nu-l ierta. Trãdarea i se pãrea abnormã.
Numai cã, a avea alte idei decât ale
profesorului, a nu arunca adversarul în
lumea epitetelor jignitoare, a-l percepe pe
adversar ca pe un cãutãtor de adevãr, toate
acestea nu sunt semne ale trãdãrii, ci ale
respectului pentru dialog cultural.
Dacã socotim antigherismul ca trãsãturã
a maiorescianismului, ceea ce n-ar fi fals,
între maiorescienii antigheriºti s-au aflat, la
începuturile activitãþii lor, M. Dragomirescu
(începând cu 1904 s-a îndepãrtat de
Maiorescu), Dimitrie Evolceanu, Simion
Mehedinþi, P.P. Negulescu, ultimii doi
excelând prin implicarea lor în critica
esteticii socialiste a lui Gherea ºi elogiul
impersonalitãþii în artã.
Dar ºi în privinþa lucrãrilor în care
Simion Mehedinþi ºi P.P.Negulescu se
rãfuiau cu Gherea, la îndemnul lui
Maiorescu, pentru a-i da satisfacþie, e de
studiat ce este maiorescian, deci care anume
idei ale profesorului au constituit armãtura
teoreticã ºi fundamentele criticii în cauzã.
Un eventual studiu va întâlni, ca ºi în alte
cazuri, care þin de relaþia profesorului cu
idei ale elevului sãu, obiºnuinþa,
tradiþia, autoritatea etc., statui cu socluri
solide, fãcute spre a fi admirate, iar nu ºi
întrebate din când în când.
Între elevii lui Maiorescu nu toþi au fost
antigheriºti. Pompiliu Eliade, de pildã, l-a
elogiat, într-una din scrisorile adresate lui
Maiorescu, pe F.Brunetière, critic de facturã
pozitivistã. Cum Gherea l-a citat pe
francez, lui Maiorescu i s-o fi pãrând cã
tânãrul pe care l-a ajutat sã ajungã la Paris
a cãzut în plasa gheristã, aºa cã l-a scos
din colecþia strãlucitã a tinerilor pe care se
sprijinea.
(Continuare în numãrul viitor)
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Un nume intrat în legendã
(Urmare din pag. 1)
Producþiile folclorice despre Iancu sunt
surprinzãtor de bogate ºi variate din punct
de vedere tematic ºi de o impresionantã
realizare artisticã. Chipul lui Iancu cuprins
în felurite ipostaze e purtat pe tot registrul
fanteziei populare, când ca un fecior
frumos, simpatic, în stare sã aprindã de dor
inima unei fete, când ca un haiduc, simbol
al dreptãþii sociale, când ca un domn
recunoscut de popor pentru cã luptã sã-l
scape de neagra iobãgie. Poezia despre
Iancu este plinã de autenticitate, de lirism
sincer, de plasticitate ºi forþã de sugestie.
Este o poezie profund umanã, uneori de
un omenesc tragic pentru cã el e un om
ales, el n-are dreptul la iubirea obiºnuitã,
viaþa lui e juruitã neamului: Mãi puiþu
cucului, / Du-te, spune-i Iancului / Cã mã
usc de dorul lui. / Mãi puiþu cuciþii, / Du-te,
spune-i mândruþii, / Cã la ea nu pot veni /
Oriºicât de dor mi-o fi. / Cã mi-i viaþa
juruitã / L-al meu neam fãgãduitã, / Ca sã-l
scot din iobãgie / ªi sã-l pui în bucurie.
Scãparea de iobãgie este laitmotivul
cântecelor despre Iancu. Uneori apare

chiar ºi ideea Unirii cu þara: Om lupta ziua
ºi sara / Ca sã ne unim cu þara.
Poetul popular îl venereazã pe Iancu
pentru cã scoate neamul din sclavie. El are
vorbe de miere ºi-i ascultat cu plãcere
de mulþimea oropsitã care-ºi aninã de el
toate nãdejdile.
Lumea celor mulþi ºi necãjiþi i se
spovedeºte cu o desãvârºitã încredere ºi îl
urmeazã în luptã, ca pe un prooroc mesianic.
Mergând încet ºi legãnat / Cu multe
gânduri pe cap sau cu cãciulã ºi pistoale /
pe un cal frumos cãlare, cântând din fluier,
sub brazii bãtrâni, un vis nãruit, înºelat de
împãratul de la Viena, Iancu capãtã o aurã
de basm ºi de strãlucitoare baladã:
În Munþii Abrudului / Stau feciorii
Iancului. / Iancu stã ºi îi priveºte / ªi din
gurã le grãieºte: /  Ascultaþi, samã bãgaþi,
/ Bine de vã înarmaþi / Cã dacã voi îþi scãpa
/ Mândrã þara asta-a mea / De rãul
duºmanilor, / Eu pe toþi voi aduna / ªi
rãsplatã cã v-oi da: / Izvoarã cu apã rarã, /
Sã fiþi de pazã la þarã; / Codrii cu umbrã
bãtrânã, / S-apãraþi Þara Românã.
Fireºte, în jurul figurii lui Iancu
folclorul a þesut imaginea marilor sãi

prefecþi ºi tribuni care s-au jertfit ºi ei
pentru dreptate ºi libertate, pentru
împlinirea unui vis multisecular.
Într-o frumoasã poezie, anonimul
popular spune rãspicat ceea ce mai târziu
va spune o întreagã istorie în tomuri multe
ºi savante:
Frunzliþã ruptã-n ºapte, / Om ca Iancu
n-are moarte.
Dacã Horea sau Iancu mor în conºtiinþa
noastrã, vom pieri ºi noi, fraþilor, ca naþie
liberã ºi suveranã.
Ei au murit, unul tras pe roatã la
Bãlgrad, altul pe roata deznãdejdii de a-ºi
vedea neamul rãmas în suferinþã, au murit
pentru ca fiinþa noastrã naþionalã sã
trãiascã în veci, pentru ca Transilvania sã
scape din robia austro-ungarã, sã revinã la
trupul sfânt al mumii.
De aceea generaþii dupã generaþii sunt
obligate sã mãrturiseascã, precum într-un
jurãmânt ºi o rugãciune:
Nu te putem uita,
Nu te putem vinde,
Nu te putem face danie, Transilvanie,
pentru cã din morminte ne-ar blestema
oasele lor.

Mari savanþi români trecuþi în eternitate
Nicolae Cajal

Membru al Academiei Române

Academicianul Nicolae Cajal a
încetat din viaþã, duminicã, 7 martie,
la Spitalul Elias din Bucureºti, dupã
o îndelungatã ºi grea suferinþã.
Nãscut în 1 octombrie 1919, la
Bucureºti, Nicolae Cajal a devenit doctor în medicinã ºi chirurgie al Facultãþii
de Medicinã din Bucureºti, în 1946, ºi
doctor în ºtiinþe în 1958. A lucrat ca
intern în laboratoarele de spital, în
laboratoarele catedrei de bacteriologie
(1944) ºi ale catedrei de
inframicrobiologie (virusologie) ale
Facultãþii de Medicinã  Bucureºti, din
1945. S-a format ca specialist
microbiolog ºi virusolog sub
conducerea prof. dr. ªtefan S. Nicolau.

A devenit profesor ºi ºeful catedrei de
virusologie de la Institutul de Medicinã ºi
Farmacie din Bucureºti în 1966, catedrã
la care a fost, pe rând, prin concurs, preparator, asistent, ºef de lucrãri, conferenþiar.
Nicolae Cajal a fost director al
Institutului de Virusologie al Academiei
Române din 1967, al cãrei membru corespondent era din 1963. În 1990, a fost ales
membru titular al Academiei Române. Din
3 februarie 1990 ºi pânã la 2 februarie
1994, a fost vicepreºedinte al Academiei
Române, conducând Secþia de ªtiinþe
Medicale a acestui for din 1994.
Preºedinte, vicepreºedinte sau membru
al unor societãþi internaþionale de prestigiu,
între care Societatea Regalã de Medicinã
 Londra, Societatea Internaþionalã de
Patologie Comparatã, Societatea Francezã
de Microbiologie, Academia de ªtiinþe din
New York etc., Nicolae Cajal a lãsat în
urmã peste 400 de lucrãri ºtiinþifice din
domeniul virusologiei. Parte din ele au fost
publicate în reviste din þarã sau de peste
hotare. A fost, de asemenea, autor ºi
coautor al unor monografii, manuale ºi
tratate de specialitate (unele dintre ele cu
premii academice). A reprezentat Federaþia
Comunitãþilor Evreieºti în CPUN (9
februarie-11 mai 1990). La 20 mai 1990, a
fost ales senator de Bucureºti, ca independent, pe lista FSN (legislatura 9 iunie 199014 octombrie 1992). A fost preºedinte al
Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din
România, ales la 13 iunie 1994.

Eugeniu Proca

Membru al Academiei Române

La 7 martie a încetat din viaþã la Clinica
de Urologie ºi Transplant Renal a
Institutului Fundeni acad. prof. dr. Eugeniu
Proca, în vârstã de 77 de ani, dupã o
îndelungatã suferinþã.
Eugeniu Gh. Proca s-a nãscut la 12
ianuarie 1927, în localitatea Godeni, din
judeþul Argeº.
Absolvent al Facultãþii de Medicinã
Generalã din Bucureºti (1957), a obþinut
titlul de doctor docent în 1969. A efectuat
stagii de specializare în Germania, Elveþia,
la Institutul de Urologie din Londra ºi la
Facultatea de Medicinã Harvard din SUA.
În perioada 1951-1952, a fost medic
chirurg la Clinica Comãneºti, în judeþul
Bacãu.

A ocupat, în perioada 1953-1975, pe
rând, posturi didactice universitare în
cadrul Institutului Medico-Farmaceutic
din Bucureºti: asistent, ºef de lucrãri,
conferenþiar ºi profesor. Din 1975 a fost
profesor în cadrul Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie din Bucureºti.
A fost ministru al sãnãtãþii în perioada
1978-1985. Timp de 40 de ani ºi-a
concentrat atenþia asupra problemelor
insuficienþei renale, organizând primul
Centru de hemodializã ºi efectuând
primele transplanturi de rinichi uman din
þara noastrã (1980).
În domeniul cercetãrii ºtiinþifice a
publicat lucrãri legate de funcþionalitatea normalã ºi patologicã a vezicii
urinare, construcþiile aparatului urinar,
de aspectele patologiei glandelor
suprarenale.
A iniþiat ºi elaborat protocoale de
diagnostic ºi tratament, adoptate în
întreaga þarã, în probleme de
tuberculoza aparatului urinar, infecþii
urinare ºi oncologie urinarã.
În calitate de redactor responsabil,
a iniþiat ºi condus elaborarea Tratatului
de chirurgie (11 vol.), a publicat peste
300 de studii, apãrute în reviste de profil
din þarã ºi din strãinãtate.
A fost membru în numeroase
organisme ºtiinþifice (Asociaþia
urologilor britanici, Asociaþia
europeanã de urologie, Societatea
internaþionalã de urologie) ºi a devenit
membru de onoare al Academiei
Române, la 10 noiembrie 1992.

La 22 aprilie,
Adunarea Generalã
a Ligii pentru Promovarea
Ideilor Cooperatiste
Consiliul Director al Ligii pentru Promovarea Ideilor Cooperatiste (LICOOP) a stabilit
convocarea Adunãrii Generale a LICOOP în data de 22 aprilie 2004. La ºedinþa
Consiliului Director, desfãºuratã la sediul CENTROCOOP ºi condusã de preºedintele
Ligii, dl Paul Niculescu Mizil, s-au validat materialele ce vor fi prezentate la Adunarea
Generalã, cu privire la: activitatea LICOOP de la înfiinþare pânã la 31 decembrie 2003;
Programul de acþiuni pentru 2004 ºi Raportul Comisiei de Cenzori. De asemenea, au
fost aprobate comisiile Ligii, precum ºi conducerea lor, astfel:
 Comisia pentru problemele cooperaþiei agricole  dl. Traian Lazãr;
 Comisia pentru problemele economico-financiare  dl. Florea Dumitrescu;
 Comisia pentru problemele învãþãmântului cooperatist  dl. Mihai Grigorescu;
 Comisia pentru problemele legislative ºi juridice  dl. Petricã Bucur;
 Comisia pentru problemele modernizãrii activitãþilor cooperatiste  dl. Ioan Olaru;
 Comisia pentru problemele cooperãrii internaþionale  dl. Vladimir Ticovschi;
 Comisia pentru problemele mass-media  dna. Cristiana Sperlea.
În cursul ºedinþei Comitetului Director, a fost analizat stadiul de înfiinþare a
departamentelor teritoriale ale LICOOP, s-au purtat discuþii privind o serie de probleme
organizatorice, iar domnii Florea Dumitrescu ºi Ioan Olaru au prezentat materiale privind
tehnologii neconvenþionale energetice.
Programul de acþiuni al LICOOP pentru 2004 va fi supus aprobãrii Adunãrii Generale.
Comisia pentru mass-media
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Consultaþie pentru studenþi

Complementaritate ºi contradicþie în devenirea socialã
1. Dialectica raporturilor dintre
complementaritate ºi contradicþie
în viaþa socialã
Ideile de complementaritate ºi contradicþie  centrale în
dialecticã  funcþioneazã ºi în dialectica vieþii sociale, pe fondul
acþiunii factorului subiectiv, al implicãrii spontane sau conºtiente
a oamenilor, prin mijlocirea intervenþiei unor structuri
organizaþionale (formale sau informale) în dinamica societãþii.
Raporturile de complementaritate asigurã stabilitatea structuralã
a societãþii, iar cele contradictorii tensioneazã imanent echilibrul
structural provocând diacronia socialã, o continuã deconstrucþie
ºi construcþie în dinamica formaþiunilor sociale.
Particularitatea dualitãþilor polare în viaþa socialã a oamenilor
constã în aceea cã ele sunt concomitent purtãtoare ale unor
raporturi de complementaritate ºi contradictorii. De pildã, sunt
în raport de complementaritate forþele de producþie ºi relaþiile de
producþie sau cele dintre structurã ºi suprastructurã ºi nu mai puþin,
la nivel mai general, cele dintre existenþã socialã ºi conºtiinþa
socialã a oamenilor. Asemãnãtoare sunt ºi cele dintre proprietate
ºi repartiþie sau dintre producþie ºi consum, dintre valoare (de
schimb) ºi valoare de întrebuinþare, dintre producþie ºi investiþie,
cerere ºi ofertã sau, la nivel mai general, dintre capital ºi muncã.
În planul raporturilor sociale nu se poate concepe sclavia fãrã
existenþa proprietarilor de sclavi, ºerbia fãrã existenþa marilor
proprietari feudali sau a burgheziei fãrã proletariat. În condiþiile
capitalismului contemporan nu se poate concepe proces productiv
fãrã piaþã de desfacere, clasa producãtorilor de bunuri ºi valori
fãrã clasa proprietarilor mijloacelor de producþie a acestora  chiar
dacã graniþele dintre aceste clase sunt deschise, separaþia
tradiþionalã în aceastã privinþã diminuându-se în mare mãsurã,
între aceste clase structurându-se o categorie foarte largã a claselor
de mijloc instituindu-se astfel un proces nou ºi accentuat de
omogenizare socialã.
Se poate desprinde concluzia cã în mod legic structurarea unui
domeniu existenþial în devenirea socialã atrage dupã sine ºi
complementarul sãu care-l potenþeazã existenþial ºi funcþional.
Astfel încât, unul din polii dualitãþii nu poate fiinþa fãrã existenþa
ºi acþiunea celuilalt, contrar lui. De exemplu, geneza ºi
consolidarea clasei oamenilor de afaceri depinde esenþialmente
de funcþionarea unei pieþe de desfacere, iar aceasta depinde de
puterea de cumpãrare a consumatorilor care întreþin existenþa
relaþiilor de piaþã ºi, evident, de funcþionare optimã a unor raporturi
echilibrate între cerere ºi ofertã.
Într-o societate aflatã în stare de crizã sistemicã, raporturile
de complementaritate fie nu mai funcþioneazã ºi, ca urmare,
procesele sau unitãþile cãrora le sunt specifice îºi înceteazã
existenþa, fie devin raporturi contradictorii cu caracter dinamic,
ce se adâncesc degenerând pânã la condiþia de raporturi cu caracter
antagonic. Asemenea raporturi se reflectã în plan social provocând
tensiuni ºi stãri conflictuale între grupuri ºi categorii sociale,
motivate de interese ºi opþiuni valorice radical deosebite.
Prin urmare, în societate raporturile de complementaritate
manifestã tendinþa de a se transforma în raporturi contradictorii
care, fie dinamizeazã sistemul vieþii sociale, fie disfuncþioneazã
echilibrul dintre diferite laturi ale acestuia, provocându-i anumite
stãri de crizã. Gestionarea competentã de cãtre factorul subiectiv
(prin mijlociri organizaþionale) a acestor stãri contradictorii ce, la
limitã, evolueazã pânã la nivelul unor raporturi antagonice, poate
conduce la descãtuºarea (uneori violentã) a barierelor ce provoacã
dezechilibrarea sistemicã, stimulând fie readucerea sistemului în
stare de funcþionalitate, fie disiparea lui în condiþii de ireversibilitate.
Desigur, competenþa factorului subiectiv este dependentã de natura
intereselor grupurilor sociale pe care le reprezintã sau din care
emanã prin condiþionãri elective sau prin delegare autoritarã.
În naturã, astfel de treceri de la raporturile de
complementaritate la raporturi contradictorii nu se produc sau
dacã între polii dualitãþi complementare funcþioneazã astfel de
raporturi, complementaritatea nu înceteazã decât o datã cu
dispariþia (neantizarea) sistemului, ele þinând de natura lui. Nu se
poate altera, de exemplu, natura ondulatorie a unei microstructuri
fizice fãrã a se altera ºi starea corpuscularã a acesteia; nu pot
fiinþa sarcini electromagnetice negative fãrã cele pozitive în
structura unui atom. În general, între starea continuã ºi starea
discontinuã în microstructurile care arhitectureazã universul la
nivelul fiecãruia, deci ºi al subsistemelor sale, existã o unitate
indestructibilã. Aºadar, polii unei dualitãþi complementare nu-ºi
pot schimba reciproc locurile astfel încât unul sã domine pe
celãlalt sau sã evolueze antagonic, unul în detrimentul celuilalt.
Asemenea treceri de la complementaritate la contradicþie,
treceri ce pot degenera în antagonisme, se manifestã numai în
raporturile sociale, ele fiind pricinuite de atitudinea ºi acþiunea
unor grupuri ºi categorii sociale, motivate de deosebirile lor de
interese (economice, politice, ideologice). Legea contradicþiei
dialectice, a opoziþiei contrariilor în viaþa socialã, putându-se astfel
manifesta ca lege a luptei contrariilor în condiþiile manifestãrii
unor antagonisme în raporturile dintre oameni (categorii, grupuri,
clase sociale, comunitãþi umane).
În sens peiorativ se vorbeºte în acest sens ºi de lupta dintre
vechi ºi nou în viaþa socialã, avându-se în vedere relaþiile dintre
forþele sociale conservatoare ale vechiului sistem de relaþii
sociale ºi cele revoluþionare (deschise spre restructurare) ale
respectivului sistem de relaþii sociale, în care totdeauna noul
triumfã  mai devreme sau mai târziu  asupra vechiului, care
poate pentru o anume perioadã sã frâneze afirmarea noului,
provocând anumite încetiniri de ritm sau chiar reculuri în
traiectoria de asamblare a progresului.

2. Polarizare socialã contradictorie
în societãþile moderne
În societãþile moderne, în care dezvoltarea economicã, datoritã
progresului accelerat al forþelor de producþie (determinate de
revoluþia industrialã), dobândeºte ritmuri de creºtere accelerate
 ce impulsioneazã restructurãri înnoitoare în toate celelalte
domenii ale vieþii sociale, inclusiv în cel al vieþii spirituale (cu
repercutãri de ordin calitativ asupra nivelului ºi modului de trai
al oamenilor), are concomitent loc un proces de polarizare socialã
crescândã (de naturã economicã, socialã ºi valoricã), ajungânduse în intervale scurte de timp la antagonisme de tot felul între
categoriile fundamentale ale populaþiei. Au loc tensiuni
generalizate ºi de adâncã intensitate în relaþiile dintre burghezie
ºi proletariat, în general dintre pãturile sociale avute ºi categoriile
de producãtori de bunuri ºi valori supuse unui fenomen endemic
de sãrãcire ºi de mizerie materialã ºi moralã, ce se reflectã ºi în
relaþii antagonice dintre majoritatea populaþiei care exercitã munci
productive ºi structurile de putere cãrora li se deleagã sau îºi asumã
prerogativele deciziilor cu caracter comunitar. Fapt pentru care,
antagonismele conduc la instituirea unui climat de situaþie
revoluþionarã greu de stãpânit de structurile organizaþionale cu
funcþie sistemicã în societate, declanºându-se inevitabile procese
de schimbare socialã (prin producerea unor revoluþii) ce
disfuncþioneazã sistemul social în întregul sãu, deschizându-l spre
restructurare radicalã printr-o altã configurare relaþionalã.
Asemenea procese revoluþionare nu totdeauna direcþioneazã
nemijlocit ºi automat sistemul social pe linia progresului. Ele
marcheazã întreruperile în diacronia socialã, neconducând spontan
la înnoiri în organizarea socialã ºi realizarea condiþiei umane.

Numai dacã sunt continuate de schimbãri la nivelul economic ºi
organizaþional ce se înscriu pe linia progresului ºi realizãrii umane
revoluþiile în ordinea politicã dobândesc legitimitate ºi
condiþioneazã o rezolvare a contradicþiilor ce le-au potenþat
declanºarea ºi desfãºurarea în raport cu cerinþele progresului.
De aceea, contradicþiile sociale nu trebuie escamotate, ci
dezvãluite ºi rezolvate, astfel încât soluþionarea lor sã nu
disfuncþioneze liniile de progres ale societãþii, ci sã le amplifice
valenþele constructive, atenuându-le impactul negativ în ordinea
socialã în care se ivesc. Soluþia constã în corelarea politicilor
economico-sociale în concordanþã cu cerinþele procesului de
realizare umanã pe care-l reclamã cei care s-au angajat în
asemenea procese revoluþionare. Corelarea respectivã nu se poate
face automat ºi imediat. Sunt necesare din partea factorilor
subiectivi activitãþi educativ-ideologice care sã conducã la
conºtientizarea de sine colectivã a claselor angajate într-un proces
revoluþionar, în aceastã privinþã fiind necesare eforturi de
clarificare ideologicã ºi schimbarea mentalitãþilor ºi a concepþiilor
oamenilor asupra esenþei diacroniei vieþii sociale ºi asupra
raþionalitãþii orizontului lor de realizare. Deoarece, fãrã
convingerea ºi adeziunea lor la declanºarea anumitor procese
revoluþionare, acestea nu se înfãptuiesc, iar contradicþiile
existente, antagonismele sociale acute, conduc la producerea unor
involuþii, la stãri de haos organizaþional ºi economic cu efect social
disfuncþional la scara sistemului social global ºi, implicit, în
orizonturile de realizare a condiþiei umane.
Într-o societate democraticã de funcþionare a unor raporturi
capitaliste bazate pe principiul economiei de piaþã ºi al iniþiativei
libere, primeazã în orice strategie economico-socialã eforturile
de atenuare a discrepanþelor economice, politice ºi juridice între
categorii, clase sau comunitãþi umane, adâncirea vieþii
democratice, condiþionarea egalitãþii de ºanse în realizarea ºi
personalizarea oamenilor, inclusiv în domeniul aspiraþiei de
promovare ierarhicã în sistemul organizaþional al societãþii,
întãrirea spiritului de justiþie socialã în reglementarea raporturilor
dinte oameni, asigurarea libertãþii ºi drepturilor omului, facilitarea
accesului la asimilare valoricã ºi la disponibilizare a creativitãþii
tuturor membrilor comunitãþii  într-un cuvânt sprijinirea cu
responsabilitate a procesului general de realizare umanã.

considerate intangibile întrucât erau dictate de instanþe superioare
societãþii. Se considera cã asemenea inegalitãþi ºi forme de
asuprire socialã pot fi eradicate într-o societate în care s-ar
generaliza proprietatea comunitarã  singura ce poate elimina
deosebirea de interese ºi opþiuni valorice din care ar rezulta
eliminarea sãrãciei ºi mizeriei umane, ca urmare a repartiþiei
echitabile a produsului muncii, a bogãþiei sociale comune.
Încã în perioada de început a structurãrii raporturilor sociale
moderne, care poate fi apreciatã a fi un preambul al construcþiei
orânduirii sociale capitaliste, în deceniul al doilea al secolului al
XVI-lea în Anglia, Thomas Morus afirma în aceastã privinþã cã
 acolo unde domneºte dreptul de proprietate ºi unde totul se
mãsoarã cu bani, statul nu va fi niciodatã cârmuit nici pe calea
dreptãþii ºi nici pe aceea a îndestulãrii, afarã numai dacã tu crezi
cã domneºte dreptatea acolo unde lucrurile cele mai de seamã
încap pe mâna celor mai ticãloºi, sau cã traiul e fericit acolo unde
toate bunurile sunt împãrþite între câþiva oameni, foarte puþini la
numãr, ei înºiºi nefiind prea înlesniþi în toate privinþele, pe când
ceilalþi trãiesc de-a dreptul în cea mai cruntã mizerie ( ) cãci
fiecare cautã, pe tot felul de temeiuri, sã punã mâna pe cât mai
multã avuþie, oricât de mare ar fi belºugul lucrurilor, ºi astfel
totul se împarte între câþiva, puþini la numãr, lãsându-le celorlalþi
numai sãrãcia ºi lipsurile ( ). De aceea sunt adânc încredinþat
cã singura cale pentru a împãrþi avuturile la toþi deopotrivã, ºi
dupã dreptate, ºi pentru a aduce fericirea neamului omenesc, este
înlãturarea cu totul a proprietãþii de unul singur.1
Concentrarea bogãþiei materiale în mâna proprietarilor de
mijloace de producþie este acceleratã în perioada aºa-zisei
acumulãri primitive a capitalului, respectiv în condiþiile intrãrii
în funcþie a relaþiilor specifice economiei libere de piaþã care
funcþioneazã în afara unor reglementãri normative  situaþie care
a dãinuit pânã în secolul al XIX-lea. Conºtientizând aceastã stare
de lucruri (specificã unei perioade care mai târziu a fost numitã a
capitalismului sãlbatic) socialiºtii europeni, de regulã apreciaþi
ca utopici, considerau cã soluþia eliminãrii contradicþiilor sociale
pe care le genereazã acumularea în mâini tot mai puþine a
mijloacelor de producþie, o constituie asocierea producãtorilor ºi
stãpânirea în comun a acestor mijloace, astfel încât produsele
activitãþilor industriale sã fie repartizate proporþional tuturor
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Contradicþiile sociale nu trebuie escamotate, ci dezvãluite
ºi rezolvate, astfel încât soluþionarea lor sã nu disfuncþioneze
liniile de progres ale societãþii, ci sã le amplifice valenþele
constructive, atenuându-le impactul negativ în ordinea socialã
în care se ivesc. Soluþia constã în corelarea politicilor
economico-sociale în concordanþã cu cerinþele procesului de
realizare umanã pe care-l reclamã cei care s-au angajat în
asemenea procese, în esenþa lor revoluþionare.
Se poate reþine, metodologic, ideea cã în activitatea
organizaþionalã cu caracter democratic, racordatã atent la cerinþele
progresului, receptarea stãrilor contradictorii noi sau a tendinþelor
de adâncire a altora deja existente în raporturile sociale ºi
economice, este o condiþie prealabilã a elaborãrii programelor ºi
strategiilor de acþiune, acestea fiind contradicþii ale creºterii,
apãrute pe corpul viu al devenirii, inevitabile în condiþii de progres.
Cunoaºterea lor fiind o necesitate dictatã de cerinþele eficienþei
acþiunii ºi nu o premisã a escamotãrii caracterului contradictoriu
al proceselor sociale. ªtiindu-se cã în dialecticã în general,
contradicþiile sunt înþelese ca sursã a procesului devenirii, au rol
de cauzã (motor) internã în mecanismul determinãrii.
Viaþa socialã este esenþialmente contradictorie ºi totdeauna
deschisã spre o evoluþie prin contradicþii. Se structureazã permanent
noi stãri contradictorii în dezvoltarea economicã, în raporturile
politice ºi juridice, în ordinea moralã ºi în orizonturile opþiunilor
valorice ºi teleologice ale oamenilor, stãri care provoacã apariþia
sau amplificarea unor tensiuni între ei (îndeosebi cu caracter grupal
ºi comunitar), întemeiate pe deosebiri de interese economice,
politice. Asemenea tensiuni apar ºi între grupuri profesionale între
generaþii, chiar ºi între categorii de oameni în funcþie de niveluri
diferite de asimilare valoricã ºi de opþiuni religioase. Ceea ce
reclamã nu derutã din partea factorilor organizaþionali, ci
preconizarea de cãi eficiente de atenuare a lor prin programe
adecvate de omogenizare a intereselor care provoacã stãrile
tensionale, stimulând procese de restructurare a relaþiilor sociale ºi
a condiþionãrilor obiective ce le genereazã. Altfel, relaþiile tensionale
se adâncesc ºi degenereazã în antagonisme ce sunt greu de stãpânit
ºi au consecinþe sociale ºi umane imprevizibile.
*
Este interesant de remarcat faptul cã în orânduirile precapitaliste,
contradicþiile sociale, îndeosebi cele care acþioneazã la nivelul
economic de bazã, nu sunt lesne de desprins, deoarece sunt învãluite
printr-o perdea organizaþionalã nedemocraticã, socotitã a fi instituitã
din dispoziþie divinã sau oricum dintr-o necesitate inexorabilã, de
neînlãturat acþional  asupra cãreia oamenii nu ar avea nici o putere
de influenþare (în aceastã privinþã ºi regimurile dinastice aveau
caracter absolut ºi acþionau din graþie divinã fiind socotite a fi
infailibile). Capitalismul despovãreazã societatea de asemenea
tabuuri organizaþionale, structurile organizaþionale fiind instituite
pe criterii relativ democratice (chiar ºi monarhiile devin
constituþionale). Ca urmare, tensiunile contradictorii sunt eliberate
de înveliºul lor normativ exterior, fiind deschise posibilitãþile de a
fi desprinse cognitiv mecanismele lor cauzale ºi, în consecinþã, de
a dispune cãi de soluþionare a lor în cadrul orânduirii politice ºi de
drept existente sau prin schimbarea acesteia.
Astfel se explicã faptul cã gânditorii înaintaþi îºi asumau
libertatea de a dezvãlui stãrile contradictorii din societate încã
din perioada de structurare a relaþiilor economice ºi sociale
capitaliste, întrezãrind ºi soluþii de rezolvare a acestora  mai
ales prin desfiinþarea proprietãþii private (asupra mijloacelor de
producþie  inclusiv a marilor latifundii) care genereazã cea mai
mare parte din aceste contradicþii ºi inechitãþi sociale, anterior

membrilor asociaþiei. Or, dupã cum se exprimã Ch. Fourier, o
asemenea repartiþie proporþionalã este imposibilã câtã vreme
industria este dezgustãtoare (provoacã elementele fericirii dar
nu fericirea  în condiþiile menþinerii proprietãþii private  n.ns.)
deoarece poporul trebuie sã rãmânã în extremã mizerie pentru a
continua s-o exercite.
Cu alte cuvinte, sãrãcirea majoritãþii populaþiei de producãtori
(lipsirea totalã a acestora de posesiunea mijloacelor de producþie)
ar fi o condiþie necesarã a angajãrii procesului industrial, respectiv
în activitãþi productive de facturã industrialã. El era astfel convins
de realitatea acestui cerc vicios al industriei, încât afirmã cã nu
trebuie sã ne mire faptul cã sãrãcia se naºte în civilizaþie din
însãºi abundenþã2.
Mult mai tranºant pune aceastã problemã a contradicþiilor
sociale, a stãrilor acut antagonice a acestora în capitalism, de
aceastã datã de pe poziþiile unei ºtiinþe economice ºi sociale, Karl
Marx ºi Friederich Engels. Din analiza unor atare contradicþii,
mai ales din proletariat ºi burghezie în societatea capitalistã
constituitã în toate domeniile vieþii sociale, contradicþii generate
de proprietatea privatã asupra mijloacelor de producþie, ei conchid
necesitatea revoluþiei proletare  conceputã în esenþa ei ca
expropriere a exproprietatorilor  respectiv, desfiinþarea
proprietãþii private ºi transformarea ei în proprietate comunã. O
astfel de transformare radicalã necesitã rãsturnarea politicã a
burgheziei ºi instaurarea dictaturii proletariatului care sã-ºi asume
misiunea de a edifica relaþii de producþie ºi sociale de tip socialist.
Necesitatea cuceririi puterii politice de cãtre clasa muncitoare
pe cale revoluþionarã decurge din faptul cã în societatea capitalistã
antagonismele de clasã au ajuns la maximum  determinate de
caracterul relaþiilor de producþie ce nu mai corespund nivelului
de dezvoltare a forþelor de producþie generat de revoluþia
industrialã ºi economia liberã de piaþã. Rezultã, în opinia lui Marx,
cã pentru a elimina neconcordanþele de naturã antagonistã dintre
cele douã laturi ale modului de producþie trebuie schimbat
caracterul relaþiilor de producþie, principala cale care determinã
schimbarea acestor relaþii ºi, deci, de eliminare a unor asemenea
neconcordanþe, fiind naþionalizarea mijloacelor de producþie ºi
trecerea lor în proprietate comunã  pe aceastã bazã putându-se
construi noile relaþii de producþie ºi sociale astfel încât asemenea
stãri contradictorii economice ºi sociale sã fie în principiu ºi
potenþial eliminate. Odatã cu instituirea proprietãþii comune
dispãrând ºi clasele sociale antagonice ºi în perspectivã fiind
posibilã o societate fãrã clase.
Aºadar în societãþile moderne, clasa muncitoare va înlocui,
în cursul dezvoltãrii ei, vechea societate burghezã cu o asociaþie
care exclude clasele ºi antagonismul dintre ele, iar puterea politicã
propriu-zisã nu va mai exista, pentru cã puterea politicã este
tocmai expresia oficialã a antagonismului dintre clase în societatea
burghezã. Deocamdatã antagonismul dintre proletariat ºi
burghezie este o luptã de clasã, luptã a cãrei ultimã expresie
înseamnã o revoluþie totalã (n.ns.)
abia prin instaurarea noii
ordini în care sã nu mai existe nici clase nici antagonisme dintre
clase, evoluþiile sociale vor înceta sã mai fie revoluþii sociale.3

3. Utopismul ºi falimentul doctrinelor
socialiste clasice privitoare la soluþionarea
contradicþiilor din societãþile moderne
Pe lângã utopismul doctrinelor socialiste premarxiste, precum
ºi a celor marxiste, care  cu tot radicalismul lor  degenereazã
de asemenea în utopism (întrucât deosebirile dintre oameni ºi
chiar clase decurg nu numai din natura proprietãþii) în mãsura în
care cred posibilã o societate fãrã clase ( ºi pe aceastã bazã devine
posibilã eliminarea tendinþelor antagonice datoritã eliminãrii
proprietãþii private), apreciem cã soluþiile preconizate de Marx ºi
Engels în vederea rezolvãrii contradicþiilor sociale (respectiv prin
revoluþie radicalã  rãsturnarea puterii politice prin violenþã dacã
clasele rãsturnate de la putere se împotrivesc acestei rãsturnãri)
nu sunt infailibile ºi nici singurele eficiente.
Pe de o parte, proprietatea privatã nu genereazã inevitabil
antagonisme ºi nu este singura sursã a raporturilor sociale
contradictorii ºi chiar a unor antagonisme în societatea capitalistã.
Pe de altã parte ºi în societãþile în care proprietatea este comunã,
sau de grup, apar contradicþii ºi chiar antagonisme.
Aceastã din urmã stare de lucruri este pe deplin confirmatã
de experienþa societãþilor socialiste din secolul al XX-lea, care
au cunoscut tipuri noi de contradicþii, acutizate treptat ºi care au
degenerat în antagonisme sociale profunde  provocând crize de
sistem ce au condus la declanºarea unor procese revoluþionare
ireversibile în direcþia schimbãrilor în ordinea economicã ºi
socialã. De asemenea, au fost lichidate clasele ce fiinþau în
societatea capitalistã dar au apãrut altele sau cele care au continuat
sã existe în noua societate au suferit transformãri radicale  practic
proprietatea comunã sau cooperatistã dovedindu-se a le fi total
strãinã. Au apãrut contradicþii între ordinea economicã ºi cea
organizaþionalã, între creºterea economicã ºi nivelul (ºi modul)
de trai al oamenilor, au devenit acute disfuncþionalitãþile în ordinea
juridicã ºi moralã, s-a practicat o incalificabilã mistificare a
calitãþii vieþii, un egalitarism obtuz cu efect perturbator în ce
priveºte stimularea iniþiativei individuale ºi a responsabilitãþii ºi
rãspunderii sociale. S-au accentuat treptat discrepanþele
(materiale) între masa largã a populaþiei ºi clasa politicã
conducãtoare (instalatã la putere în virtutea principiului dictaturii
proletariatului), s-au acutizat antagonismele dintre marea
majoritate a membrilor societãþii ºi aparatul represiv ºi de
securitate.
La toate acestea adãugându-se degradarea continuã a vieþii
democratice (desfiinþarea pluripartidismului, a pluralismului
politic în general, a statului de drept ºi a separaþiei puterilor în
stat, birocratizarea excesivã a aparatului administrativ de stat ºi
sporirea rolului funcþiei statului socialist de represiune ºi reprimare
a oricãror tendinþe de nealiniere ideologicã ºi politicã) ºi
accentuarea tendinþelor de totalitarism ºi dictaturã în condiþiile
adâncirii centralismului ºi cultului personalitãþii. Practic au fost
total reprimate orice tendinþe de nonconformism constructiv, orice
iniþiativã novatoare în plan organizaþional, axiologic ºi spiritual
ce nu corespundea comandamentelor ideologice oficiale.
Societatea civilã era total anihilatã. Nemai amintind de
izolaþionismul generalizat, întreruperea oricãror contacte cu alte
culturi ºi civilizaþii .
Au fost sistematic defavorizate categorii sociale largi;
þãrãnimea, intelectualitatea, creatorii de valori, categoria
profesiunilor libere  în mare mãsurã ºi clasa muncitoare în
numele cãreia era legitimatã necesitatea dictaturii în sistemul vieþii
publice ºi de stat.
Toate aceste neconcordanþe ºi antagonisme, alimentate în
primul rând de disfuncþiile din sistemul forþelor de producþie, a
cãror rãmânere în urmã s-a adâncit treptat datoritã fetiºizãrii
principiilor industrializãrii socialiste ºi închiderii faþã de revoluþia
ºtiinþificã ºi tehnologicã contemporanã ºi de provocãrile
schimbãrilor paradigmatice din spiritualitatea lumii libere,
neîngrãditã ideologic, au condus inevitabil la pierderea pariului
cu istoria pe care-l declamau teoreticienii socialismului ºtiinþific
ºi, în consecinþã, la falimentul definitiv al socialismului de facturã
comunistã din actuala epocã. Ultimul deceniu fiind mãrturie în
aceastã privinþã de fapt, care atestã ineficienþa de principiu a
economiei de comandã ºi a centralismului primitiv generalizat în
activitatea managerialã de nivel sistemic în societate  din care
rezultã frânarea manifestãrii energiilor creatoare ale oamenilor
(la nivel individual ºi colectiv) în stimularea liniilor progresului
în toate domeniile vieþii sociale. Dovedindu-se cã legea
contradicþiei dialectice nu poate fi nici escamotatã, nici tratatã
din perspectiva mentalitãþii de tipul patului lui Procust în viaþa
socialã. Important pentru factorul subiectiv este a-i dezvãlui
mecanismele ºi tendinþele ºi de a se preconiza strategii de acþiune
care sã-i asigure maximum de funcþionalitate în raport cu procesul
neîntrerupt de realizare umanã.
*
Se pune din nou problema naturii contradicþiilor sociale, ºi a
soluþiilor eficiente de rezolvare a acestora în condiþiile degenerãrii
lor în stãri antagonice declanºatoare de convulsii sociale, adesea
violente, care provoacã perioade de regres social ºi alterare a
condiþiei umane. În aceastã privinþã chiar Friederich Engels
formula în anii terminali ai primei jumãtãþi ai secolului al XIXlea, o soluþie care, în mare mãsurã, îºi pãstreazã actualitatea. El
avea în vedere, din perspectiva ideologiei comuniste, a necesitãþii
trecerii la societatea fãrã clase prin revoluþie socialã  singura pe
care o considera ca viabilã în contextul adâncirii contradicþiilor
capitalismului din epoca sa.
Dacã facem abstracþie de crezul sãu politic ºi social (de facturã
comunistã) socotim a fi important metodologic modul lui de a
pune problema rezolvãrii contradicþiilor:  dacã nu vrem o
soluþionare sângeroasã a problemei sociale, dacã nu vrem ca
contradicþia mereu crescândã (s.ns.) dintre nivelul cultural ºi
nivelul de trai al proletarilor noºtri, sã se ascutã într-o asemenea
mãsurã încât, potrivit cunoºtinþelor noastre despre natura
omeneascã (s.ns.), aceastã contradicþie sã-ºi caute soluþionarea
în folosirea forþei brutale, în disperare ºi setea de rãzbunare, atunci,
domnilor, trebuie sã ne ocupãm cu toatã seriozitatea ºi nepãrtinirea
de problema socialã; atunci trebuie sã depunem toate eforturile
ca
de astãzi sã (se) ajungã într-o situaþie demnã de om.4
Preocuparea de problema socialã presupune realism ºi
responsabilitate din partea structurilor organizaþionale cu funcþie
sistemicã în societate, strategie ºi tacticã corespunzãtoare din
partea instituþiilor cu funcþie decizionalã la nivel macrosocial,
clarviziune politicã ºi competenþã acþionalã  într-un cuvânt,
raþionalism ºi umanism în deplinãtatea sensurilor autentice ale
semnificãrii autentice a acestora.
1. Thomas Morus, Utopia , Cartea I, Editura ªtiinþificã,
Bucureºti, 1958, p. 76-77.
2. Cf. Charles Fourier, Noua lume industrialã ºi societarã, în
Saint-Simon, Fourier, Owen, Editura Academiei, Bucureºti,
1957, p. 199 ( col. Texte filosofice).
3. Cf. Karl Marx, Mizeria filosofiei. Rãspuns la Filosofia
mizeriei a d-lui Proudhon, cap. II, paragr. V, în Opere vol.4,
Editura Politicã, Bucureºti, p. 178-179.
4. Cf. Friederich Engels, Douã cuvântãri rostite la Elberfeld
(II), în Opere vol.2, Editura Politicã, Bucureºti, 1958, p. 584585.
(Continuare în numãrul viitor)
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În atenþia cadrelor didactice
ºi a studenþilor Universitãþii Spiru Haret

Filme la tvRM
Joi, 18 martie 2004, ora 19
Turul Franþei  50 de ani de ciclism
Turul Franþei, fãrã de care luna iulie n-ar fi ceea ce
este
Iatã deja un secol de când francezilor le bat inimile la
unison în timpul verii. Sfârºitul lui iunie  începutul lui
iulie deschide cartea mare a imaginilor, începând din 1903,
cu giganþi, lupte pe viaþã ºi pe moarte, cu soare ºi noroi,
cu bucuria puºtimii, cu viaþa în toi.
Pe marginea drumurilor, Franþa priveºte la Franþa care
trece. Nu existã alt sport care sã fi implicat atât de deplin
publicul larg!
Sâmbãtã, 20 martie 2004, ora 21
ÎNTUNECARE
Producþie a Studiourilor Cinematografice Bucureºti.
Regia: Alexandru Tatoº. Scenariu: Petre Sãlcudeanu
Distribuþia: Ion Caramitru, Vladimir Gãitan, Tania
Filip, George Constantin Remus Mãrgineanu
Ecranizare a romanului omonim de Cezar Petrescu,
filmul se numãrã printre cele mai interesante ºi perene

transpuneri cinematografice ale operelor literare
româneºti, prilejuind lui Ion Caramitru una din creaþiile
sale de referinþã. Destinul tragic al lui Radu Comºa este
urmãrit pe fundalul dramei unei generaþii, într-o
reconstituire de epocã (România  imediat dupã primul
Rãzboi mondial) pe cât de amplã, pe atât de fidelã.
Duminicã, 21 martie 2004, ora 21
ARSENE LUPIN
Ep. 17  Secretul lui Gevres (Franþa)
Regia: Jean-Louis Colmant
Actori: Georges Descrieres, Jacques Balutin, Michele
Bardollet, Teddy Bilis
Ecranizare a romanului omonim al lui Maurice
Leblanc, serialul are în centrul sãu figura elegantã ºi
dezinvoltã a lui Arsene Lupin.
Arsene Lupin îºi reia locul de Rege al Hoþilor! Printr-o
loviturã magistralã, furã, din casa milionarului Greves,
un set de statuete de o valoare impresionantã pe care le
înlocuieºte cu falsuri. Un tânãr ziarist descoperã furtul însã
ºi de data aceasta Lupin reuºeºte sã scape!

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
15 martie 2004
6:00 Camera 008 (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept civil (2). Teoria legii civile. Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
10:55 Drept constituþional (2/1). Drept constituþional ºi instituþii politice.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean
11:40 Drept roman (16). Drepturi reale. Bunuri.
Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
12:10 Drept civil (2/1). Sinteze. Autor: lector univ.dr Mariana Rudãreanu
12:45 Drept financiar public (1). Introducere.
Autor: lector univ.dr. Radu Stancu
13:35 Drept penal (4). Principiile fundamentale ale dreptului penal român.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Nistoreanu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Drept penal (3). Termenii infracþiunii. Autor: conf.univ.dr. Ion Griga
15:20 Drept civil (9). Domiciliul ºi actele de stare civilã.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Jurnal european
16:30 Not yet but soon (limba englezã pentru începãtori).
Realizator: Doru Enache
17:00 Peisaje (partea a II-a) (film documentar)
17:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Costel Marian Popa (saxofon),
Liliana Mitrana  Rãdãu, Florica Jinga, Mihai Mihalache,
Maria Bosneanu, Emilia Ghinescu, Victoriþa Lãcãtuºu,
Nina Predescu. Realizator: Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Ora melomanului. Farmecul operetei. Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Dincolo de arenã. Competiþiile interne la început de sezon.
Emisiune în direct, de Mugur Popovici
21:00 Academica: Culturã fãrã tranziþie. O filosofie pragmaticã pentru
prezentul românesc. Invitaþi: prof.univ. Ioan Alexandru,
scriitorul Corneliu Leu, Vladimir Pasti.
Realizator: Nicolae Dan Fruntelatã
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Drept civil (2). Teoria legii civile. Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
01:10 Drept roman (16). Drepturi reale. Bunuri.
Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº (r)
01:40 Drept civil (9). Domiciliul ºi actele de stare civilã.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Drept financiar public (1). Introducere.
Autor: lector univ.dr. Radu Stancu (r)

MARÞI
16 martie 2004
6:00 Camera 008 (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Bazele contabilitãþii (18). Conturi de regularizare sau delimitative.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
10:30 Bazele informaticii (4). Arhitectura calculatoarelor electronice.
Autor: conf.univ.dr. Mareº Daniel
11:00 Geografia economiei mondiale (6). Materiale de construcþie.
Autor: prof.univ.dr. Nicu Aur
12:10 Economie politicã (21). Mondoeconomia. Economia mondialã 
concept ºi structuri. Autor: prof.univ.dr. Constantin Mecu
12:55 Biroticã (5). Elemente de editare a textului.
Formatarea caracterelor. Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel
13:25 Bazele informaticii (15). Microsoft Excel.
Autor: lector univ.dr. Silviu Bârzã
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria economicã a României (1/3). Instituþionalizarea economiei de
piaþã în România 1860  1914. Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
14:45 Drept comercial (1). Drept comercial: noþiune, definiþie, corelaþie
cu alte ramuri de drept. Autor: lector univ.dr. Olia Maria Corsiuc
15:15 Economia internaþionalã ca ºtiinþã economicã (6). Resursele
naturale mondiale. Autor: asistent univ.dr. Gabriela Ungureanu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
17:00 Documente interzise (I) (film documentar)
17:30 Videoteca muzicii populare. Realizator: Dumitru Cucu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Pirineii de mijloc (film documentar)
20:00 Fairplay. La ordinea zilei, fotbalul pe prima scenã. Talk-show pe
probleme de actualitate ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
21:00 Academica: Compatibilizare sau uniformizarea învãþãmântului
superior european? 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 Geografia economiei mondiale (6). Materiale de construcþie.
Autor: prof.univ.dr Nicu Aur (r)
01:25 Bazele informaticii (15). Microsoft Excel.
Autor: lector univ.dr. Silviu Bârzã (r)
01:55 Drept comercial (1). Drept comercial: noþiune, definiþie, corelaþie
cu alte ramuri de drept. Autor: lector univ.dr. Olia Maria Corsiuc (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)

05:00 Bazele informaticii (4). Arhitectura calculatoarelor electronice.
Autor: conf.univ.dr. Mareº Daniel (r)
05:30 Biroticã (5). Elemente de editare a textului. Formatarea
caracterelor. Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel (r)

MIERCURI
17 martie 2004
6:00 Camera 008 (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Psihologie socialã (10). Evoluþia relaþiilor dintre tehnicã ºi oameni.
Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu
10:40 Teoria comunicãrii (5/1). Teorii ale presei.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
11:10 Conceperea ºi elaborarea ziarului (6). Secretariatul de redacþie.
Autor: lector univ. Mihai Cernat
11:40 Fundamentele psihologiei (7). Motivaþia.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu
12:30 Neuropsihologie (7). Autor: conf.univ.dr. Corneliu Stanciu
13:05 Sisteme logice (4). Logica predicatelor.
Autor: prof.univ.dr. Cornel Popa
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Epistemologie (1). Conceptul epistemologic de adevãr.
Autor: prof.univ.dr. Acsinte Dobre
14:40 Publicisticã radio (1). Delimitarea obiectului de studiu
al publicisticii. Autor: lector univ.drd. Sofia Georgescu
15:15 Genuri ziaristice (2). Lecþie introductivã.
Autor: lector univ. Marin Stoian
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Lumea de mâine. Teoria constructalã. Invitat: prof.dr.col. Titus Tarãu.
Realizator: Alexandru Mironov
17:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte! Emisiune de Valeriu Marinescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Ani de liceu. Liceenii de la Colegiul Naþional
Constantin Cantacuzino din Târgoviºte.
Realizatori: Alina Motoc ºi Mugur Popovici
20:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte. Stagiunea Gaudeamus  recital.
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 (10). Evoluþia relaþiilor dintre tehnicã ºi oameni.
Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu (r)
00:55 Teoria comunicãrii (5/1). Teorii ale presei.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia (r)
01:25 Conceperea ºi elaborarea ziarului (6). Secretariatul de redacþie.
Autor: Mihai Cernat (r)
01:55 Epistemologie (1). Conceptul epistemologic de adevãr.
Autor: prof.univ.dr. Acsinte Dobre (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Fundamentele psihologiei (7). Motivaþia.
Autor: prof.univ.dr. Mihai Golu (r)

JOI
18 martie 2004
6:00 Camera 008 (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Istoria literaturii române (1). Ideea de latinitate în istoria culturii
ºi literaturii române. Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
10:35 Teoria literaturii (3). Natura literaturii.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
11:05 Limba latinã (19). Verbe anomale. Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga
11:35 Limba românã (10). Ortografie ºi ortoepie.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
12:30 Limba spaniolã (curs practic) (7). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione
13:00 Lingvisticã generalã (1). Introducere.
Autor: prof.univ.dr. Zamfira Mihail
13:25 Etnografie ºi folclor (1). Colindatul ºi pluguºorul.
Autor: preparator univ. Andreea Brãiloiu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria literaturii române (7) Izvoarele istoriografiei româneºti.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
14:45 Literatura românã (1). Cultura românã în context european.
Autor: prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
15:20 Etnografie ºi folclor (2). Noþiuni introductive.
Autor: prof.univ.dr. Nicolae Constantinescu
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Resursele umane ale României în perspectiva
integrãrii în UE. Aspecte ale crizei demografice.
Realizator: prof.univ.dr. Victor Axenciuc
17:30 Întâlnire cu folclorul. Pe la noi pe Teleorman.
Soliºti: Gelu Voicu (fluier), Virginia Neagu  Stoian,
Lucica Boboc, Florin Ologeanu, Ileana Mãrgãrit.
Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar cinematografic. Turul Franþei  un secol
de ciclism (Franþa)
20:00 Cabanele (film documentar)

21:00
22:00
22:30
23:50
00:20
00:50
01:20
01:50
02:30
05:00

Academica. Realizator: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
24 de ore
Istoria literaturii române (1). Ideea de latinitate în istoria culturii
ºi literaturii române. Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)
Teoria literaturii (3). Natura literaturii.
Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu (r)
Limba spaniolã (curs practic) (7). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione (r)
Istoria literaturii române (7). Izvoarele istoriografiei româneºti.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)
Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
Limba românã (10). Ortografie ºi ortoepie.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma (r)

VINERI
19 martie 2004
6:00 Camera 008 (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Mugur Popovici
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Culturã ºi civilizaþie europeanã (4/1). Civilizaþia Occidentului.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu
10:35 Introducere în ºtiinþa politicii (8). Securitatea naþionalã
ºi internaþionalã. Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu
11:25 Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (9).
Comerþul internaþional ºi comerþul extern.
Autor: asistent univ.drd. Mãdãlina Spânu
11:45 Psihologia educaþiei (17). Metode ºi tehnici de cunoaºtere a
personalitãþii elevului. Autor: lector univ.dr. Gabriela Cãtãlina Cristea
12:20 Introducere în marketing (1). Conþinutul ºi funcþiile marketingului.
Autor: asistent univ.drd. Ioana Andriesei
12:50 Istoria contemporanã a românilor (5). Regimul politic 1958 - 1974.
Autor: lector univ.dr. Teodora Stanciu
13:15 Pedagogie generalã (1). Introducere. Autor: prof.univ.dr. Sorin Cristea
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Algebrã (8). Teorema fundamentalã de izoformism.
Autor: asistent univ.dr. Lorena Tufan
14:40 Istoria anticã universalã (1). Introducere.
Autor: lector univ.dr. Rodica Ursu
15:10 Geometrie (1). Spaþii. Autor: preparator univ. Ana Maria Bejan
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte 21
16:30 Forum IT. Industria IT  o ºansã pentru România.
Invitaþi: dir.gen. Costin Lianu  Ministerul Educaþiei Cercetãrii
ºi Tineretului. Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Florica Jinga, Ion Brânduºoiu,
Tina Militaru, Maria Olteanu, Maria Militaru, Aurel Serafim,
Irina Someºan, Maria Ghinea, Aurelia Colibã, Gelu Voicu.
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 mijlocul studenþilor la început
de primãvarã ºi de semestru  Universitatea Spiru Haret.
Emisiune de Alina Motoc ºi Mugur Popovici
21:00 Academica. Poluarea ºi protecþia mediului.
Gestionarea deºeurilor ºi a substanþelor chimice periculoase.
Emisiune de Constantin Pintilie
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Soliºti: Elena Meriºoreanu,
Elisabeta Turcu, Gheorghe Turda. Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 Creatoarea de modã (film documentar)
23:50 24 de ore
00:20 Culturã ºi civilizaþie europeanã (4). Civilizaþia Occidentului.
Autor: prof.univ.dr. Rãzvan Theodorescu (r)
00:55 Introducere în ºtiinþa politicii (8). Securitatea naþionalã
ºi internaþionalã. Autor: prof.univ.dr. Mihai Ozunu (r)
01:50 Algebrã (8). Teorema fundamentalã de izoformism.
Autor: asistent univ.dr. Lorena Tufan (r)
02:15 Introducere în politici economice ºi comerþ internaþional (9).
Comerþul internaþional ºi comerþul extern.
Autor: asistent univ.drd. Mãdãlina Spânu (r)
02:30 Program nocturn
05:00 Istoria contemporanã a românilor (5) Regimul politic 1958  1974.
Autor: lector univ.dr. Teodora Stanciu (r)
05:25 Geometrie (1). Spaþii. Autor: preparator univ. Ana Maria Bejan (r)

Opinia

naþionalã

Telefoane:
410.39.11 ºi
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SÂMBÃTÃ
20 martie 2004
6:00 Camera 008 (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)
10:30 De pe plaiuri româneºti. Iulian Mutu, Daniela Cernea,
Ilie Bogdan, Mihaela Costache, Marcu Nicolici,
Gabriel Zãvoianu, Nina Predescu, Constantin Enceanu.
Realizator: Theodora Popescu
11:00 ªcoala de sâmbãtã. Fizica  un spectacol.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura, încotro? Trecut, prezent ºi viitor în Lunca Dunãrii.
Emisiune în direct, de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. Teoria constructalã. Invitat: prof.dr.col. Titus Tarãu.
Realizator: Alexandru Mironov (r)
14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00 Societate ºi culturã. Profilul etnopsihologic al poporului român,
aºa cum se oglindeºte in proverbe. Invitat: profesor Nicolae
Constantinescu. Realizator: Ion Dodu Bãlan
16:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte-þi arta! Invitaþi: Zoltan Ferencz ºi Dragoº Cristescu 
fotografi de modã. 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 Poussin  pictor francez (film documentar)
20:00 Gala muzicii culte. Recital la Parlament. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Film artistic românesc. Întunecare  prefaþã cu scriitorul
ºi scenaristul Petre Sãlcudeanu (în dialog cu Ion Bucheru)
22:30 Café  concert. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Autostar. Emisiune de Gavrilã Inoan
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Muzicã popularã. Cântã: Maria Bosneanu, Maria Zamfira,
Cristina Udrea, Constantin Sprâncenatu, Ion Lupu.
Emisiune de Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program nocturn
05:00 Cursuri universitare

DUMINICÃ
21 martie 2004
6:00 Camera 008 (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 Vacanþã în SUA (film documentar)
12:00 Agricultura, încotro? Trecut, prezent ºi viitor în Lunca Dunãrii.
Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)
13:00 Week-end magazin: Film serial: Cãpitanul Vijelie  Politica
dlui. Mazarin, ep. 9; Stil ºi frumuseþe. Emisiune de Irina Haideþ
 La serva padrona  operã comicã pentru copii.
Compozitor: Pergolesi. Realizatorii variantei pentru
televiziune: Marcel Dragomir ºi Carmen Stoianov
16:00 Club folk. Emisiune de Mircea Bodolan
17:00 Club internaþional. Kazahstan. 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. 17  Secretul lui Gevres (Franþa)
22:00 Program muzical. Realizator: Dumitru Cucu
22:30 Forum IT. Industria IT  o ºansã pentru România.
Invitaþi: dir.gen. Costin Lianu  Ministerul Educaþiei Cercetãrii
ºi Tineretului. Emisiune de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Giuvaieruri ale muzicii populare. Soliºti: Delia Mihãilã,
Alexandru Dumbravã, Viorica Galan. Realizator Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program nocturn
05:00 Cursuri universitare
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Participarea Universitãþii Spiru Haret
la Târgul de Educaþie din Orientul Mijlociu
ACADEMIA LEBANON - 2004
Conf.univ.dr. Aurelian A. BONDREA
Prof.univ.dr. Ioan GÂF-DEAC
Conf.univ.dr. Emilia BONDREA
În perioada 26-28 februarie 2004 la
Beirut în Liban s-a desfãºurat una dintre cele
mai reprezentative acþiuni pe plan mondial
în domeniul educaþiei ºi dezvoltãrii
cunoaºterii, la care Universitatea Spiru
Haret a avut o remarcabilã prezenþã ºi o
prestaþie de prestigiu.
Dupã relevanta participare la Târgul
Mondial al Educaþiei de la Lisabona în mai
2004, Univeristatea Spiru Haret a fost
instituþia invitatã special la A doua
Convenþie Internaþionalã privind
Educaþia, Învãþãmântul ºi Formarea
Profesionalã Superioarã în cadrul
Târgului de Educaþie în Orientul Mijlociu:
Academia Lebanon  2004.
Cu aceastã ocazie, în Casa Naþiunilor
Unite din Beirut s-a desfãºurat conferinþa
privind Accesul la cunoaºtere în secolul
XXI.
Evenimentul ºtiinþific educaþional de la
Beirut a debutat în prezenþa Generalului
EMILE LAHOUD, Preºedinte al
Libanului, al Ministrului de Stat pentru
Administraþie ºi Dezvoltare KARIM
PAKRADOUNI ºi în calitate de invitat a
Ministrului Educaþiei din Siria NAJIB
ABDEL-WAHED, în prezenþa largã a
aproape 100 de instituþii de învãþãmânt
superior din 23 de state de pe 5 continente.
În sala special amenajatã la hotelul
Phoenicia Inter-Continental din Beirut a fost
organizatã o Expoziþie Internaþionalã la care
cei prezenþi au putut lua cunoºtinþã de
realizãrile ºi oferta modernã la început de
secol XXI în privinþa modelelor educaþionale
bazate pe tehnologiile informaþionale, noua
comunicare academicã ºi noile tipuri de
infrastructuri de studiu oferite de cele mai
reprezentative universitãþi din lume.
Au fost dezbateri referitoare la
programele educative ºi de formare
profesionalã în strânsã legãturã cu
programele de instruire superioarã în
universitãþi, fiind subliniatã concluzia cã
globalizarea îºi face simþite efectele în
mediul academic prin impunerea unor
proceduri ºi tehnici de studiu bazate pe
acces aproape nelimitat la informaþii, date
ºi alte resurse de învãþare, folosind
tehnologiile informaþionale de ultimã orã.
Forumurile specializate pentru
directorii de licee, profesorii ºi decanii
facultãþilor, responsabilii de departamente
specializate din universitãþi, precum ºi
pentru responsabilii cu resursele umane
(recrutarea studenþilor) ºi ai centrelor de
informaticã au întregit preocupãrile
participanþilor la manifestare ºi au sporit
interesul pentru interacþiune ºi cooperare
fãrã frontiere.
Trebuie remarcat de la bun început cã
Universitatea Spiru Haret a fost invitata
specialã a manifestãrii ca urmare a
interesului stârnit pe plan internaþional.
Excepþionala sa infrastructurã, standardele
ºi criteriile de practicare a activitãþii
academice  putem spune, fãrã exagerare,
cã au devenit elemente de referinþã în
lumea universitarã.
Delegaþia Universitãþii Spiru Haret a
fost compusã din profesorii Aurelian A.
Bondrea, Ioan Gâf-Deac ºi Emilia
Bondrea.

Universitatea Spiru Haret
 prezenþã semnificativã
la standurile din
pavilionul expoziþional
În cadrul Târgului, la standurile
universitãþilor prezente, delegaþia românã
a avut întâlniri, discuþii, schimburi de
pãreri, opinii ºi demonstraþii referitoare
la modelul educaþional românesc  ca
ofertã internaþionalã pentru atragerea de
studenþi spre a obþine calificãri superioare
în specializãrile organizate ºi acreditate
la Universitatea Spiru Haret, la formele
de învãþãmânt la zi ºi la distanþã.
Au fost distribuite 220 materiale
promoþionale privind Universitatea Spiru
Haret, dotarea sa excepþionalã, programele
de studiu, specializãrile, condiþiile de
instruire, infrastructura de comunicare prin
postul propriu de televiziune România de
Mâine. Albumele, CD-urile, pliantele au
fost însoþite de imagini din România, care
înfãþiºeazã cu realism mediul prielnic de
studiu în þara noastrã, atractiv pentru
viitorii studenþi din oricare þarã din lume,
inclusiv pentru cei din Orientul Mijlociu.
Târgul a fost vizitat de elevi de la
liceele din Beirut, însoþiþi de profesorii lor,
care au pus întrebãri ºi au solicitat

materiale de informare referitoare la
Universitatea Spiru Haret.
Profesorul LARS ELTVIK de la
Academia de Management a Emiratelor
din Dubai, a subliniat: Este impresionant
ceea ce sunteþi ºi, mai ales ceea ce faceþi
la Universitatea Spiru Haret în domeniul
învãþãmântului superior.
Profesorul GHASSANA.CONSTANTINE
de la C & E AMERICAN UNIVERSITY
INSTITUTE din Beirut a þinut sã precizeze
cã sunt puþine univeristãþi în lume care îºi
permit sã aibã post propriu de televiziune
prin satelit, ceea ce este uimitor în privinþa
atenþiei pe care o acordaþi studenþilor, spre
a le oferi mijloace de comunicare dintre cele
mai moderne ºi eficiente.
Aprecieri, precum cele de mai sus au fost
fãcute, pe parcursul întregii manifestãri.
Reprezentanþii Universitãþii Spiru
Haret au purtat convorbiri fructuoase cu

 care, cu adevãrat, este unul de
performanþã. Este posibil ca între Centrul
nostru de Informaticã ºi Universitatea
Spiru Haret sã se realizeze o colaborare
concretã, pentru a ne împãrtãºi din
experienþa dvs.
Noi am putea utiliza postul de
televiziune tvRM pentru transmiterea
cursurilor univeristare, întrucât, emisiunile
fiind transmise prin satelit, existã posibilitate
de recepþionare a acestora ºi în Liban.
Conf. univ. dr. Emilia Bondrea a avut
convorbiri directe cu conducerea Departamentului pentru Limbi Strãine, fiind
gãsite oportunitãþi pentru colaborare între
cele douã instituþii, în baza reglementãrilor
oficiale bilaterale ºi a contribuþiilor
internaþionale academice.
Dr. JOHN WATERBURY  Preºedinte
al American University of Beirut a apreciat
cã Universitatea Spiru Haret poate deveni
un factor de mare importanþã în
promovarea idealurilor universitare în
zonã prin educaþie ºi cunoaºtere globalã.
Întâlnirea de la Universitatea
Islamicã din Beirut a marcat, de
asemenea, propuneri pentru posibile
colaborãri în etapa urmãtoare între
Centrul de Limbi Strãine al Universitãþii
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responsabili reprezentativi ai unor
universitãþi aflate la Târg precum cele din
SUA (Samford University ºi Towson
University) Marea Britanie (The University
of Birmingham, Oxford Brookes University,
Queen Mary University of London,
University of Sunderland, Leeds Metropolitan
University), Elveþia (Seneca College for
Applied Arts & Tehnology), Bulgaria
(Sofia University), Lituania (Riga Stradius
University).
O atenþie aparte a fost acordatã convorbirilor cu reprezentanþi ai universitãþilor
din spaþiul arab: Liban (Lebanese International University, Lebanese University,
Middle East University), Qatar (Virginia
Commonwealth University), UAE (The
British University in Dubai), Kuweit (The
American University of Kuweit) ºi altele.
Concomitent, un real interes pentru
Universitatea Spiru Haret a fost manifestat
din partea unor organizaþii de e-learning
(învãþare electronicã) precum Tata
Interactive Systems (India), Integradet
Solutions for Business (Arabia Sauditã) ºi
Multimedia Center (Egipt).

Vizite ºi întâlniri la
prestigioase instituþii
de învãþãmânt superior
din Liban
Întâlnirea la American University of
Beirut a prilejuit o prezentare fãcutã de
profesorul WADDAH N. NASR din conducerea acestei instituþii.
Tabloul global al învãþãmântului superior
libanez aratã cã în aceastã þarã, în prezent,
sunt înscriºi în facultãþi 125 mii studenþi din
care 70.711 studenþi la Universitatea
Libanezã din Beirut (56,7%), iar restul în 43
de instituþii academice private, din care 14
universitãþi ºi 29 de colegii. Sunt acreditate
oficial 19 universitãþi.
Universitatea Americanã din Beirut are
aproape 7 000 de studenþi ºi 14 facultãþi.
WADDAH N. NASR a menþionat:
Universitatea Spiru Haret este o instituþie
de învãþãmânt superior de cel mai înalt
nivel pe plan internaþional.
Noi suntem extrem de interesaþi de
modelul dvs. de învãþãmânt la distanþã,

Spiru Haret ºi aceastã instituþie în
privinþa specializãrii limba arabã care
funcþioneazã în cadrul Facultãþii de
Limbi ºi Literaturi Strãine.
Vizita la University of Lebanon, a
evidenþiat comparativ studiul dezvoltãrii
modelelor educative regionale, fiind reþinutã concluzia cã tehnologiile informaþionale (reþeaua Internet, televiziunea prin
satelit, comunicarea electronicã, multimedia º.a.) reduc distanþele între instituþiile
academice ºi promoveazã multiculturalismul, înþelegerea între colectivitãþile
umane ºi siguranþa viitorului economic al
fiecãrei þãri.

Spre o nouã cunoaºtere
prin educaþie superioarã
în secolul XXI
În cadrul Conferinþei pentru Accesul la
cunoaºtere în secolul XXI, Universitatea
Spiru Haret a fost singura participantã
acceptatã cu douã intervenþii importante
ºi, de asemenea, singura instituþie din
Europa Centralã ºi de Est aflatã pe Agenda
Conferinþei ca raportoare pentru problematica specificã supusã discuþiei, alãturi
de universitãþi din SUA, Marea Britanie,
Liban, India, Emiratele Arabe Unite,
Iordania, Kuweit, Egipt, Arabia Sauditã,
Armenia, Qatar.
Lucrarea intitulatã Educaþia la distanþã
în Centrul ºi Estul Europei prezentatã prin
modelul social de tehnologii informaþionale
la Universitatea Spiru Haret din România
(autori: profesorii Aurelian A. Bondrea, Ioan
Gâf-Deac ºi Emilia Bondrea), a fost susþinutã
la secþiunea Tehnologii informaþionale ºi
învãþãmântul superior.
Au fost relatate în sistemul powerpoint, aspecte privind infrastructura
universitãþii, corpul profesoral de
deosebitã competenþã, precum ºi
aprecierile de care se bucurã rectorul
Universitãþii Spiru Haret, prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea. Direcþiile de acþiune
prezentate de Rectorul Universitãþii la
deschiderea actualului an universitar,
redate în sintezã participanþilor la
Conferinþã au fost recunoscute ca fiind
practice, eficiente ºi cu largã deschidere

spre cooperare, colaborare, dezvoltare în
domeniul învãþãmântului superior.
Profesor dr. ADNAN AL AMINE de la
Lebanese University, preºedinte al
Conferinþei, la întâlnirea cu delegaþia
românã, a remarcat excepþionala deschidere
manifestatã de conducerea Universitãþii
Spiru Haret în plan regional, internaþional
, aceastã instituþie înfãþiºându-se lumii
moderne ca un exemplu de succes în
domeniul învãþãmântului particular.
Aveþi o þarã frumoasã, iar Universitatea Spiru Haret este o insulã de
excelenþã prin infrastructura sa deosebitã
ºi prin modelul educaþional modern  a
apreciat Preºedintele Conferinþei.
Pe ecranul Conferinþei a fost prezentat
învãþãmântul la distanþã practicat la
Universitatea Spiru Haret.
Cei prezenþi la vizionarea lucrãrii în
power-point au solicitat detalii privind
procesul de Învãþãmânt la Distanþã la
Universitatea Spiru Haret.
Dr. MUHAMMAD ALI FARMER,
care este Director al Brittsh Institute of
Technology & E-Commerce, a precizat:
Este pentru prima oarã când luãm
cunoºtinþã de un model ID care are ºi
trãsãturi ce îi conferã valenþe sociale. La
Universitatea Spiru Haret, constatãm cã
Internetul ºi televiziunea prin satelit sunt
douã instrumente fundamentale pentru
activitãþile cu studenþii ID. Însã, spre
deosebire de concepþia din alte þãri care
absolutizeazã folosirea tehnologiilor
informaþionale, dvs. vã dovediþi a nu fi
exclusiviºti ºi faceþi eforturi demne de
laudã privind asigurarea condiþiilor de
studiu pentru studenþii la ID, în formulã
combinatã. Este firesc, ca în perioada de
tranziþie spre societatea bazatã pe
cunoaºtere, cartea tipãritã, notele de curs
 sintezele tipãrite sau alte materiale din
aceastã categorie sã fie folosite ca
alternative viabile, practice de studiu.
Considerãm concepþia alcãtuirii
Bibliotecii Virtuale la Universitatea Spiru
Haret ca fiind completã ºi interactivã.
Personal sunt preocupat de coordonarea
tezelor de doctorat în domeniul e-Distance
Learning ºi vã asigur cã de acum înainte,
Universitatea Spiru Haret devine subiect
de referinþã în comparaþiile ºi studiile
noastre.
Profesorul dr. SHAJAR MOHAMMED
de la University of Sudan ºi Visiting
Professor la University of Saudi Arabia, a
solicitat, de asemenea, material documentar
în privinþa conþinutului ºi formei de
proiectare ºi aplicare a ID pentru þãrile din
spaþiul cultural arab ºi Africa, dupã modelul
Universitãþii Spiru Haret.
Profesorul dr. RAJESH R. JUMANI de
la Institutul indian TATA INTERACTIVE
SYSTEMS, filiala Abu Dhabi din Emiratele
Arabe Unite, a precizat: Universitatea
Spiru Haret are un nivel de reprezentativitate foarte înalt în mediul universitar
internaþional. Suntem bucuroºi cã am primit
informaþii despre o astfel de instituþie ºi
apreciez cã viitorul ne aparþine, pentru
colaborare ºi dezvoltare în domeniu, cu
predilecþie în învãþãmântul la distanþã.
Aprecieri elogioase la adresa Universitãþii Spiru Haret ºi a conducerii acesteia
a fãcut ºi SERGE MOMUS, Director al
Parcului ªtiinþific Parc dactivités Bois
Guillaume din Saint-Apollinaire 
Franþa: Grupul de cercetare ºtiinþificã
«EUROGERM» este gata sã devinã
partener cu Universitatea Spiru Haret
pentru teme de interes comun, datoritã
infrastructurii, standardelor ºi modelului
educaþional de prestigiu pe care dovedeºte
cã le are Universitatea Spiru Haret.
Cea de-a doua comunicare ºtiinþificã
prezentatã la Conferinþã a purtat titlul:
Resursele de învãþare în universitãþi 
factori de contribuþie la construirea
economiei bazatã pe cunoaºtere, autori
Ioan Gâf-Deac, Aurelian A. Bondrea ºi
Emilia Bondrea, a pus în evidenþã, în mod
original cã informaþia este o cale pentru
capitalizarea firmelor în economiile de
piaþã, care tind sã se bazeze tot mai mult
pe cunoaºtere.
Modelul matematic original de
dezvoltare prin cunoaºtere a cules aprecieri
deosebite în rândul participanþilor la
secþiunea Formarea Societãþii bazatã pe
cunoaºtere.
În intervenþia sa, conf. univ. dr. Emilia
Bondrea a arãtat cã transferul cunoaºterii
între grupuri, colectivitãþi, naþiuni, þãri ºi
regiuni reprezintã fluxul globalizãrii, ºi, ca
atare, Universitatea Spiru Haret are în
vedere extinderea legãturilor în toate
planurile cu alte universitãþi din lume
pentru a fluidiza fluxul informaþiilor
didactice pentru o instruire superioarã.
Prof. dr. MUNIR BASHOUR de la
University of Beirut care a fost Preºedintele
Secþiunii a afirmat: Lucrarea prezentatã de
universitarii români este complet deosebitã
de ceea ce, în mod obiºnuit, aºteptam ºi

ascultam la sesiunile internaþionale de acest
gen. Felicitãm Universitatea Spiru Haret
pentru remarcabila þinutã ºtiinþificã ºi
înþelegerea doveditã faþã de direcþiile de
transformare pe care le urmeazã lumea
contemporanã, modernã.

Realitãþi, concepþii
ºi tendinþe
în învãþãmântul superior
pe plan mondial
Participarea Universitãþii Spiru Haret la
aceastã manifestare de excepþie, a prilejuit
obþinerea unor interesante concluzii,
comparaþii ºi identificarea liniilor de viitor
pentru evoluþia învãþãmântului superior pe
plan regional, internaþional ºi mondial.
Din dezbaterile ce au avut loc, în
principal, reies urmãtoarele:
 Învãþãmântul superior este un
deziderat pe plan mondial. Preocupãrile
importante în domeniu se referã la: 1) ce
tipuri de educaþie urmeazã a se practica în
lume; 2) ce titluri se vor putea obþine la
absolvire ºi 3) în ce limbã poate studia o
persoanã, având în vedere fenomenul de
globalizare care se structureazã pe planetã.
 În universitãþi nu trebuie pierdutã
misiunea educativã, care se va situa
întotdeauna în plan central. Universitãþile
moderne au rol polarizator în societatea
umanã.
 Este adevãrat cã universitãþile
genereazã tot mai mult influenþe politice
în mediul naþional ºi regional în care sunt
situate, însã politica ar trebui sã provinã
din educaþie, care trebuie sã fie eticã,
onestã, înalt spiritualã.
 Învãþãmântul superior trebuie sã
rãmânã, în continuare, focalizat pe student
ºi abia în continuare, în plan complementar,
pe procesul de învãþãmânt.
 Este necesarã întãrirea încrederii în
educaþia virtualã (prin învãþãmântul la
distanþã).
Din discuþiile avute de cãtre membrii
delegaþiei Universitãþii Spiru Haret cu
prof. dr. MOHSEN EL MAHDY SAEED
din Ministerul Învãþãmântului Superior din
Egipt rezultã cã este necesarã: a) generalizarea masivã a folosirii tehnologiilor
informaþionale în universitãþi; b) atragerea
ºi folosirea de surse globale pentru
informare, studiu ºi instruire ºi c) evitarea
enclavizãrii universitare.
 Este necesarã valorificarea de cãtre
universitãþi a procesului comun de evoluþie
consideratã convenþional pozitivã a
mediului academic pe plan internaþional.
 Universitãþile vor deveni promotoare
mai active ale eticii în problemele ºi
relaþiile sociale ºi publice în societate.
 În procesul de învãþãmânt trebuie
reclãdit rolul bibliotecilor (studenþi mai
mulþi ºi mai mult timp în biblioteci), iar
verificãrile (examinãrile) intermediare
sau continue trebuie sã înlocuiascã
treptat examenul final sau sã ofere
echivalent corespunzãtor examinãrii;
 Universitãþile trebuie sã-ºi asume
angajamente contractuale de dezvoltare
(de exemplu, o universitate ar putea
funcþiona cu o filialã într-o altã þarã ºi
universitatea primitoare ar putea deveni
nou acreditatã faþã de prima); Acreditãrile
într-o astfel de situaþie vor veni de la sine,
bazate pe realitãþi (standarde, criterii,
prestigiu, recunoaºteri).
 Este posibil ca în viitorul apropiat toþi
cei ce studiazã sã aibã acces propriu la
e-mail, videoconferinþe, totul reunit în ceea
ce se numeºte deja învãþãmântul la
domiciliu, la distanþã.
 PROF.DR. MARWAN KAMAL,
Secretar General al Association of Arab
Universitis, fost ministrul al agriculturii
în Iordania aprecia: Misiunea principalã a universitãþilor în lumea modernã
este de a educa oamenii sub cerinþa de
a crea apropierea între ei spre o
dezvoltare socialã comunã. Universitatea Spiru Haret, prin sistemul sãu
educaþional, este angajatã în aceastã
tendinþã modernã.
*
*
*
Participarea delegaþiei Universitãþii
Spiru Haret la manifestãrile prezentate mai
sus reprezintã un succes.
Este confirmat încã o datã drumul
eficient, pe care avanseazã cea mai mare
instituþie de învãþãmânt superior particular
din România.
Au fost câºtigate noi niveluri de
apreciere, prin efort ºi profesionalism. În
acest cadru, cooperãrile viitoare cu
instituþii din þarã ºi din strãinãtate devin
mãrturia pozitivã a traiectoriei ascendente pe care se situeazã Universitatea
Spiru Haret.

