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În Capitala þãrii, la 20 martie 2004, a fost inaugurat
monumentul consacrat cinstirii memoriei lui

Alexandru Ioan Cuza

domnitorul care, prin Unirea din 1859, a deschis
calea istoricã a fãuririi României moderne

naþionalã

Pe Dealul Mitropoliei, în vecinãtatea Patriarhiei ºi a fostului Parlament al
României, a fost inauguratã statuia lui Alexandru Ioan Cuza. Data
evenimentului a coincis cu împlinirea a 184 de ani de la naºterea celui dintâi
domnitor al Principatelor Unite. Prin ridicarea statuii domnitorului Alexandru
Ioan Cuza, s-a reparat o nedreptate istoricã, a declarat preºedintele Ion Iliescu,
cu prilejul dezvelirii monumentului.
Este firesc sã dãm cinstirea cuvenitã domnitorului Unirii, celui care a
devenit simbolul acestui pas spre modernitatea societãþii româneºti. De aceea,
eu salut aceastã realizare ºi pe toþi cei care au dus la înfãptuirea ei. Sã
considerãm aceste clipe ca unele de dreptate istoricã ºi sã dãm cinstirea
cuvenitã ºi acestui moment luminos din istoria noastrã naþionalã ºi celui
care l-a întruchipat, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a spus ºeful statului.
Alegerea amplasamentului nu este întâmplãtoare, întrucât, în Dealul
Mitropoliei, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Þãrii Româneºti,
moment care a consfinþit Unirea Principatelor la 24 Ianuarie 1859.
ªeful statului a dezvelit statuia marelui domnitor român, sâmbãtã, în prezenþa
primului ministru, Adrian Nãstase, a preºedintelui Senatului, Nicolae Vãcãroiu,
ºi a Înalt Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
La ceremonie au luat parte, de asemenea, ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu ºi alþi demnitari.
Realizatã în bronz, statuia, în înãlþime de aproximativ 4,5 metri este creaþia
sculptorului Paul Vasilescu, finanþarea lucrãrilor fiind asiguratã în parteneriat
de Ministerul Culturii ºi Cultelor, Administraþia Monumentelor ºi
Patrimoniului Turistic ºi Primãria Sectorului 4.

Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

Blocajul financiar
în economia româneascã (II)

 În domeniul bancar existã o legislaþie modernã, dar
pentru întãrirea disciplinei financiar-valutare se impune
revederea reglementãrilor în vigoare.
 Anularea totalã sau parþialã a obligaþiilor faþã de
bugetul statului a dat rezultate pe termen scurt, fãrã sã
acþioneze asupra cauzelor profunde ale fenomenului.
Conf. univ. dr. Ilie MIHAI

În sfera de autorizare a Bãncii
Naþionale a României intrã ºi operaþiunile de compensare a datoriilor
nerambursate la scadenþã ºi a instrumentelor de platã utilizate. În acest
context, se poate afirma cã în domeniul
bancar România dispune în prezent de o
legislaþie modernã, aceasta fiind
aliniatã pânã la detalii la legislaþia
similarã din þãrile Uniunii Europene,
care permite o mai bunã funcþionare a
sistemelor de plãþi, cu influenþe
benefice asupra blocajului financiar.
În acelaºi timp, în sectorul economic,
existã încã mulþi operatori care
înregistreazã pierderi, care alimenteazã
deficitul fiscal suplimentar sau deficitul
cvasifiscal; diminuarea blocajului
financiar presupune, în consecinþã,
instaurarea disciplinei contractuale ºi
de plãþi.
În acest sens, considerãm cã se impune
actualizarea OG nr. 15/1996 vizând
întãrirea disciplinei financiar  valutare
ºi a Legii nr. 469/2002 privind unele mãsuri
pentru întãrirea disciplinei contractuale,
cu mãsuri mai restrictive, care sã
îmbunãtãþeascã disciplina contractualã ºi de
plãþi a agenþilor economici.
Pentru aceasta, se poate avea în vedere
ºi unificarea dispoziþiilor legale

convergente în domeniul instaurãrii
disciplinei contractuale ºi de plãþi, într-o
singurã lege, modernã, dupã modelul
Codului Fiscal.
La nivel microeconomic, trebuie avut
în vedere faptul cã pentru diminuarea
riscurilor de neplatã, operatorii economici
pot utiliza datele ºi informaþiile Centralei
Incidentelor de Plãþi, care este un centru
de intermediere ce gestioneazã informaþia
specificã incidentelor de plãþi.

Datele specifice incidentelor de plãþi
sunt transmise, difuzate ºi valorificate pe
baza informaþiilor ocazionate de acte ºi
fapte având potenþial fraudulos, litigios
ºi/sau producând riscuri de neplatã,
inclusiv dintre cele care pot afecta
finalitatea decontãrii.
Pe ansamblul sistemului bancar
românesc, situaþia principalelor informaþii
privind incidentele de plãþi înregistrate se
prezintã astfel:

Domnia sa, deºi scurtã (1859-1866), este perioada de intensã dezvoltare
a României moderne. Prin recunoaºterea Unirii depline, crearea primului
Parlament unic al României ºi a primului guvern unitar, prin reformele
sale: adoptarea primei legi fundamentale a þãrii, reforma electoralã,
secularizarea averilor mânãstireºti, reforma agrarã, a învãþãmântului º.a.,
Alexandru Ioan Cuza a pus bazele dezvoltãrii moderne a României.

Statuile lui Cuza

Dezvoltarea
durabilã
 Cu sau fãrã
protecþia mediului?
 Cu sau fãrã
obiective bine
fundamentate?
Prof.univ.dr.
Ion A. POPESCU

Din acest tabel se observã faptul cã
trendul incidentelor de platã ºi al
persoanelor cu risc este crescãtor, din
douã motive principale: creºterea
indisciplinei agenþilor economici ºi,

concomitent, creºterea exigenþei
bãncilor comerciale la procesarea
operaþiunilor de plãþi.

Conf.univ.dr.
Aurelian A. BONDREA
Lector univ.dr.
Marin A. COMªA

(Continuare în pag. 2)
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OCTAVIAN GOGA 

Publicistul

În conjunctura din urmã
cu o jumãtate de veac,
corifei ai literaturii
române au propagat

Cultul
marii
culturi
Valeriu Râpeanu
Pagina 4

Pânã la Marea Unire de la 1 Decembrie
1918, publicistica lui Octavian Goga, ca
ºi a altor condeieri ardeleni, era expresia
luptei multiseculare împotriva exploatãrii,
a opresiunii naþionale, sociale, religioase
ºi culturale a românilor lipsiþi de drepturi
ºi socotiþi, de cãtre cele trei aºa-zise naþiuni
privilegiate  unguri, saºi ºi secui 
naþiune toleratã. Toleratã pe pãmântul ei
strãmoºesc, transformatã samavolnic din
stãpânã în supusã. Lupta presei era o
reacþie legitimã la o realitate crudã ºi
nedreaptã.
Lupta publiciºtilor a fost aspru judecatã
ºi pedepsitã. În anii 1885-1908, aratã
istoricul Ion Lupaº în lucrarea Contribuþii
la istoria ziaristicii româneºti ardelene, 483
de ziariºti români au fost condamnaþi la 122
ani, 11 luni, 6 zile de închisoare ºi 95.105
coroane amenzi. Dupã Marea Unire de la 1
Decembrie 1918, dupã Tratatul de la
Trianon, socotit de unguri o tragedie a
istoriei, apare în presa maghiarã un spirit
revanºard care rãmâne statornic: Singura
chestiune care în anii urmãtori ºi în deceniile
urmãtoare a preocupat majoritatea
covârºitoare a ungurilor de dincoace ºi de
dincolo de noile graniþe a fost aceea dacã
revizuirea Tratatului de la Trianon este
posibilã pe cale paºnicã sau numai printrun rãzboi victorios. Aºa crede  temeinic
documentat  istoricul ºi publicistul ungur,

Prof.univ.dr. Ion Dodu BÃLAN
Paul Lendvai, trãitor azi la Viena, în cartea
sa: Ungurii  timp de un mileniu învingãtori
în înfrângeri, Editura Humanitas, Bucureºti,
2001, p. 387. Revanºarzii provocau prin
asemenea atitudini publiciºtii români,
inclusiv pe Goga.
Dupã prãbuºirea Republicii Sfaturilor,
în Ungaria se declanºeazã un curent de

Permanenþe
româneºti
opinii antisemit, care a influenþat ºi þãrile
din jur. Evreii erau fãcuþi vinovaþi de ce se
întâmplase la Trianon ºi de pãtrunderea
bolºevismului în þarã.
Tot istoricul Paul Lendvai evocã în
impunãtorul sãu tratat Ungurii... starea de
spirit din Ungaria interbelicã, afirmând:
«Agenþii evrei ai bolºevismului mondial»,
intelectualii evrei distrugãtori ai tuturor
valorilor naþionale ºi creºtine ºi milionarii de
piaþã neagrã evrei care au profitat de

nenorocirea naþiunii ºi a soldaþilor de pe
front, ar fi aruncat Ungaria în ghearele
mizeriei. Pe scurt, evreii ºi numai evreii
trebuiau  în aceastã concepþie  sã rãspundã
pentru Trianon ºi tragedia ungarã (p. 388).
Astfel de prejudecãþi privitoare la
evrei ca agenþi ai bolºevismului apar ºi
în România, sunt rãspândite în presã de
cãtre numeroºi gazetari, ºi Goga e unul
dintre aceºtia.
Aºa se explicã unele articole ale sale,
pe aceastã temã ...
*
*
*
Pentru a fi corect judecatã, activitatea
publicã a lui Octavian Goga (în politicã,
oratorie, publicisticã), atât de controversatã, se cere analizatã în douã contexte
temporale ºi spaþiale, care nu sunt, însã,
fãrã comunicare între ele. Primul, pânã
la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918,
din Transilvania supusã Austro-Ungariei,
în imperiul pajurei cu douã capete  o
adevãratã Siberie spiritualã pentru
români  ºi al doilea în România Mare
(1919-1938), în care viaþa politicã a fost
puternic marcatã de votul universal,
direct, egal ºi secret. A doua coordonatã
pe care se desfãºoarã activitatea politicã
a lui Goga se fixeazã într-un sistem democratic profund diversificat, pluripartit.
(Continuare în pag. 3)
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JUDECATA ISTORIEI
Prof.univ.dr. Damian HUREZEANU
Dintre multiplele sensuri pe care le
implicã formula Judecata Istoriei, se
detaºeazã mai cu seamã douã.
Unul dintre acestea vizeazã dificultatea
de a descifra structura internã a unor
procese sau fenomene abia desprinse din
magma realitãþii ºi lipsite, ca atare, de
consistenþa elementelor lor configuratoare,
de iradierea tuturor semnificaþiilor ºi
potenþialitãþilor pe care le transmite
fenomenul pe deplin cristalizat.
În acest caz, judecata istoriei survine
mai târziu, ca bilanþ. Este o judecatã care
sublimeazã experienþa, aptã sã discearnã
ºi sã formuleze aprecieri adecvate realitãþii,
sã fie obiectivã.
Pe scurt, este vorba de dificultãþile de
ordin cognitiv ale judecãþii.
Un alt sens vizeazã aprecierea dupã
apreciere, o judecatã fãcutã mai târziu, care
aduce cu sine aprecierea corectã, nedisimulatã,
obiectivã ºi adevãratã faþã de aprecierea
contemporanã evenimentului sau a situaþiei
istorice pe care mulþi contemporani, inclusiv
istorici, o resimt ca incorectã ºi nu obiectivã,
dar o acceptã din multiple considerente pe care
nu le discutãm aici.
În acþiuni militare evaluãrile puse în
circulaþie sunt cele ale învingãtorului. Ele
pot sau nu pot sã se suprapunã efectiv
adevãrului. Sunt, sã spunem, adevãruri de
circumstanþã. Ele îºi croiesc drum printr-o
operã de intensã mediatizare, încât partea
care pierde confruntarea, pierde nu numai

pe plan militar ºi material. Pierde ºi moral.
Încearcã un profund sentiment al frustrãrii.
Dacã imaginea acreditatã în vremea
desfãºurãrii evenimentelor este neautenticã,
sau de-a dreptul falsã, atunci, mai de vreme
sau mai târziu, pe cãi directe sau mediate,
din adâncul conºtiinþelor ºi din nevoia de
adevãr a vieþii umane, se cristalizeazã
judecata istoriei. Este, sau ar trebui sã fie,
un tribunal al faptelor popoarelor, al
omenirii ca realitate universalã. Judecata
Istoriei are, în acest sens, funcþie de instanþã
supremã a evaluãrii faptelor trecutului.
Sigur, în aceastã ipostazã ea are mai
ales un sens moral. Aºa ºi numea Iorga
istoria: instanþa moralã a omenirii.
Dimensiunea moralã a istoriei e cel puþin
la fel de importantã ca aceea hermeneuticã.
Verdictul ei este încãrcat de rãspunderi
cu atât mai profunde, cu cât nu implicã
consecinþe juridice.
În vremea noastrã, lumea prea s-a dotat
cu tot felul de tribunale, existând în acelaºi
timp tot mai mulþi oameni care se întreabã
dacã ele rãspund ideii de justiþie sau
servesc unor scopuri interesate. Dacã
aceste instituþii nu rãspund efectiv ideii de
justiþie ºi nu poartã cu ele lumina purã a
acesteia, atunci va fi greu ca rezultatele lor
sã convingã conºtiinþa umanitãþii.
Judecata Istoriei este de o esenþã
înaltã ºi purã tocmai prin faptul cã
rãspunde ideii de dreptate ºi setei de adevãr
a oamenilor.

La Televiziunea
România
de Mâine

Pledoarie pentru
cooperaþia agricolã
Argumente japoneze

O emisiune realizatã de prof. univ. dr. Constantin PINTILIE.
Au participat: Expert Hiroshi TERUNUMA; Dr. ing. Gheorghe
PREDILÃ; Economist Greta POPA; Dr. ec. Traian LAZÃR.
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Dezvoltarea durabilã

 Cu sau fãrã protecþia mediului?

 Cu sau fãrã obiective bine fundamentate?
Prof.univ.dr. Ion A. POPESCU, conf.univ.dr. Aurelian A. BONDREA,
lector univ.dr. Marin A. COMªA
(Urmare din numãrul trecut)
5. Raportul dintre creºterea
economicã ºi protecþia mediului. Referitor
la raportul dintre creºterea economicã ºi
protecþia mediului, pot fi identificate
urmãtoarele teze care se vehiculeazã în
literatura de specialitate:
a. Teza decuplãrii, conform cãreia nu
existã nici o legãturã semnificativã între
creºterea economicã ºi protecþia mediului.
Apreciem cã, pânã la un anumit nivel, se
poate vorbi de o decuplare în privinþa creºterii
consumului de resurse, respectiv pânã la acel
nivel care poate fi susþinut prin eficientizarea
ºi substituirea resurselor. Deci, se poate
înregistra o creºtere economicã cu acelaºi
consum de resurse, prin creºterea eficienþei
utilizãrii acestora, realizarea de economii,
substituirea cu alte resurse, regenerabile sau
cu un grad mai ridicat de abundenþã. Dupã
acest prag, însã, apreciem cã nu se mai poate
vorbi de o creºtere economicã fãrã consum
suplimentar de resurse.
La capãtul celãlalt al lanþului consum
de resurse  producþie  emisii poluante,
lucrurile sunt similare. Prin luarea unor
mãsuri adecvate  îmbunãtãþirea proceselor
tehnologice sau înlocuirea cu unele mai
puþin poluante, utilizarea unor filtre etc. 
apreciem cã poate avea loc o creºtere
economicã fãrã suplimentarea cantitãþii de
noxe. Peste un anumit nivel, însã, acest
fenomen nu mai este posibil.
În acest domeniu poate apare pericolul
înlocuirii unui tip de poluant cu altul. Este
cunoscutã situaþia din Los Angeles (1968)
când, prin modificãrile introduse la
autoturisme, pentru reducerea emisiunii de
hidrocarburi, s-a mãrit cantitatea de oxizi
de azot, înlocuindu-se practic o problemã
cu alta.
b. Teza complementaritãþii, conform
cãreia, cu cât creºterea economicã este mai
puternicã, cu atât este mai uºor ºi cresc ºansele
de a realiza obiectivele politicilor de mediu.
Dacã din punct de vedere teoretic aceastã
tezã poate fi susþinutã, practica ne aratã cã
nu se întâmplã deloc aºa. Datele existente
pentru o perioadã suficient de lungã de timp
aratã agravarea poluãrii mediului
înconjurãtor pe mãsura creºterii economice.
Susþinãtorii acestei teze considerã cã, în
perioadele de creºtere economicã pot fi
promovate mai uºor politici de modificare
structuralã în favoarea unor ramuri mai puþin
poluante. Adepþii respectivi scapã din vedere
faptul cã, în aceste situaþii, s-a înlocuit un tip
de poluare (industrialã) cu altul, prin
dezvoltarea, în principal, a unor servicii
(transporturi, turism, urbanizare) poluante.
c. Teza conform cãreia între cele douã
concepte existã o iremediabilã antinomie,
în sensul cã nu se poate vorbi de o creºtere
economicã compatibilã cu protecþia mediului,
dupã cum protecþia mediului reprezintã o frânã
în calea creºterii economice.

Prima parte a afirmaþiei trebuie analizatã
ca ºi în cazul primei teze, cea a decuplãrii.
A doua parte a tezei menþionate se referã la
faptul cã, pentru a asigura o protecþie
corespunzãtoare a mediului înconjurãtor
sunt necesare investiþii foarte mari. Prin
aceasta ar fi scoase din circuitul productiv
mari sume de bani, ceea ce ar conduce, în
final, la scãderea produsului intern brut.
Abordarea creºterii economice numai
prin prisma evoluþiei produsului intern brut,
fãrã a încerca o cuantificare a avantajelor pe
termen mediu ºi lung rezultate din protecþia
mediului înconjurãtor, este una simplistã, de
neconceput în analiza dezvoltãrii durabile.
d. Teza creºterii economice cu luarea
în considerare ºi respectarea mediului
înconjurãtor.
Chiar dacã o asemenea tezã este
promovatã ºi susþinutã de organisme
internaþionale abilitate, adversarii o apreciazã
ca o înaltã ºcoalã de ipocrizie (C. Ripa di
Meana, fost comisar european, citat dupã
Iolanda Dãduianu Vasilescu, op.cit., pag.26).
De altfel, încã de la începuturile
miºcãrilor ecologiste, s-au gãsit destui care
sã nu agreeze acþiunile vizând protecþia
mediului, privind problema ca pe o
banalitate politicã (Ecologia a ajuns sã fie
echivalentul politic al grijii pentru mamã
Jesse Unruh, citat dupã Barry Commoner:
Cercul care se închide, Ed. Politicã,
Bucureºti, 1980, pag. 9).
6. Obiectivele dezvoltãrii durabile.
Conform Raportului Brundtland, dezvoltãrii
durabile i se pot ataºa douã categorii de
obiective (Conform Aureliu Leca, Emil
Statie, op. cit., pag. 57-59.): generale
(fundamentale) cu caracter permanent;
preliminare, cu caracter temporar, specifice
unei anumite perioade ºi unui anumit
domeniu.
Obiectivele generale pentru cele trei
sisteme componente ale dezvoltãrii durabile
sunt:
* Obiectivele sistemului economic:
maximizarea cantitãþii de bunuri ºi servicii
produse la nivelul tehnosferei; maximizarea
eficienþei utilizãrii fluxurilor de resurse
minerale, resurse biologice, energie ºi
informaþie; adaptarea tehnologiilor la
fluxurile de resurse minerale, biologice, de
energie ºi informaþie, reprocesarea
produselor deºeu;
* Obiectivele sistemului social: alocarea
echitabilã a bunurilor ºi serviciilor între
partenerii contractului social, la nivel local,
naþional ºi global; antrenarea adecvatã a
tuturor membrilor societãþii la procesul
socio-economic; crearea, utilizarea ºi
adaptarea permanentã a unor structuri ºi
mecanisme de naturã politicã, instituþionalã
ori referitoare la gestiunea informaþiei, care
sã asigure flexibilitatea ºi autoreglarea
sistemelor social ºi economic; corelarea
evoluþiei sistemelor economic, social ºi

Lucrarea
de licenþã

Oportunitatea unei preocupãri
Lector univ. dr. Marinicã DOBRIN
Lucrarea de licenþã are un conþinut ºi o
semnificatie aparte, comparativ cu alte lucrãri
cu caracter teoretic ºi practic, pe care studenþii
le-au întocmit în timpul studiilor. Aceasta
reflectã modul în care studentul ºi-a însuºit ºi
aprofundat cunoºtinþele, precum ºi capacitatea
de a le folosi în soluþionarea unor probleme
concrete din domeniul cercetat. Ea reprezintã,
de fapt, partea de sfârºit a studiilor efectuate
ºi, în acelaºi timp, este o condiþie necesarã ºi
esenþialã, alãturi de promovarea probelor
scrise, pentru ca absolventului sã i se
recunoascã studiile universitare realizate pe
parcursul a 4-6 ani, dupã caz.
Lucrarea de licenþã poate fi definitã ca fiind
lucrarea scrisã care înglobeazã toate
cunoºtinþele acumulate, priceperile ºi
deprinderile însuºite în perioada de instruire,
elaboratã sub îndrumarea profesorului
coordonator ºi care poartã amprenta personalã
a gândirii, a aptitudinilor, talentului ºi
inteligenþei tânãrului absolvent, întocmitã la
terminarea studiilor universitare.
De menþionat este faptul cã orice lucrare de
licenþã trebuie sã aibã un caracter
interdisciplinar, adicã sã se recurgã la utilizarea
cunoºtinþelor asimilate la mai multe discipline,
dar nu oricum, ci stabilind anumite relaþii între
acestea ºi tema abordatã.
Lucrarea de licenþã reprezintã punctul
terminal din viaþa unui student, pe de o parte, ºi
punctul de start în viaþa profesionalã, pe de altã
parte. Aceastã lucrare înglobeazã cunoºtinþele
acumulate de student, dar ºi modul în care acesta
a înþeles cã trebuie sã le utilizeze în practicã,
þinând cont de celelalte însuºiri personale.
Este de preferat ca elaborarea lucrãrii de
licenþã sã înceapã în anii anteriori anului

terminal de studiu pentru a obþine rezultate mai
bune, a nu intra în crizã de timp sau pentru a
evita situaþia când studentul pierde din vedere
care sunt prioritãþile. Aceasta a rezultat din
cercetarea sistemelor de învãþãmânt din
strãinãtate, dar ºi ca urmare a chestionãrii
studenþilor. Trebuie þinut cont de faptul cã, de
regulã, licenþa se suprapune cu activitatea din
ultimul an de studiu, iar în anumite perioade
studentul poate avea un program prea încãrcat
ºi acesta împreunã cu stresul ºi/sau alþi factori
duc la scãderea randamentului autorului ºi a
valorii lucrãrii elaborate. Întocmirea unei lucrãri
de licenþã necesitã timp ºi este indicat ca
activitatea instructiv-educativã din ultimul an de
studii sã fie mai lejerã, astfel încât sã permitã
viitorilor absolvenþi sã-ºi canalizeze toatã atenþia
atât pentru pregãtirea examenului scris, cât ºi
pentru documentarea, elaborarea ºi finalizarea
acesteia. De asemenea, este important ca
studenþii sã înteleagã faptul cã nu trebuie sã intre
în ultimul an de studii cu restanþe la multe
discipline de învãþãmânt, pentru cã acest lucru
va fi consumator de timp ºi efort mental.
Trei puncte de vedere pot fi abordate în
aceastã lucrare: cel insuflat de cadrul didactic,
de cunoºtinþele însuºite în anii de studii ºi de
informaþiile ºtiinþifice cuprinse în cãrþi de
specialitate sau de interes general  partea
teoreticã , cel rezultat din raportarea la viaþa
realã  partea practicã ºi cel personal, rezultat
din gândirea studentului  contribuþia creatoare
a autorului, originalitatea.
Motivaþia ºi interesul sunt factorii care îºi
vor pune amprenta asupra calitãþii lucrãrii de
licenþã. Motivaþia studenþilor poate fi internã ºi
externã. Motivaþia internã este personalizatã ºi
þine seama de þelurile, interesele ºi idealurile

ecologic; menþinerea diversitãþii culturale,
ca suport al posibilitãþii de adaptare a
sociosferei la modificarea condiþiilor geosocio-economice.
* Obiectivele sistemului ecologic:
menþinerea biodiversitãþii, ca suport al
posibilitãþii de adaptare a biosferei la
modificarea condiþiilor geoclimaterice;
respectarea mecanismelor de autoreglare ºi a
duratelor ciclurilor naturale, la nivelul biosferei;
* Obiective de coordonare: optimizarea
stabilirii funcþiilor obiectiv la nivelul
sistemelor economic, social, ecologic;
optimizarea alocãrii resurselor minerale,
ecologice, de energie ºi de capital; integrarea
structurilor nou create, de naturã socieconomicã, în ecosferã.
O reprezentare schematicã a obiectivelor
economice, sociale, ecologice, precum ºi a
inteconexiunilor dintre acestea se prezintã astfel:

Conform Raportului Brundtland,
dezvoltãrii durabile i se pot ataºa ºapte
obiective de politicã economicã ºi socialã,
þinând seama de cerinþele de mediu:
1. Redimensionarea creºterii economice
în sensul conservãrii resurselor naturale. Acest
obiectiv presupune scãderea ratei de exploatare
a resurselor naturale, pe baza reducerii
consumurilor, ºi reciclarea sau reutilizarea
produºilor secundari ºi finali din tehnosferã,
precum ºi identificarea unor materii prime ºi,
în special, a surselor de energie alternative, de
preferat regenerabile ºi nepoluante.
Se apreciazã (Mircea Maliþa, Cãlin
Georgescu:
România
2020,
Ed.CONSPREPSS, Bucureºti, 1998) cã este
necesar mai mult de o jumãtate de secol
pentru ca, printr-o politicã adecvatã în acest
domeniu, sã se poatã asigura necesarul de
materii prime ºi energie, concomitent cu
creºterea treptatã a ponderii surselor
alternative pânã la un nivel dincolo de care
sã se poatã diminua semnificativ efectul
epuizãrii resurselor naturale utilizate azi.
Nu avem în vedere încetinirea progresului,
sublinia Bertrand de Jouvenel (Progresul în
om, Ed. Politicã, Bucureºti, 1983, p.218),
însã  planeta nu mai trebuie trata ca o minã
de exploatat, ci ca un fond de administrat
în spirit de bun gospodar.
2. Modificarea calitãþii procesului de
creºtere economicã. Ritmurile de creºtere
vor trebui dimensionate astfel încât sã asigure
pe termen lung atât satisfacerea necesitãþilor
mereu crescânde ale populaþiei (ºi ea în
creºtere), cât ºi o mai mare rezistenþã a

În sala de curs, în laborator, în bibliotecã, în sala
de seminar  ipostaze cotidiene ale studentului la
Universitatea Spiru Haret

economiilor naþionale la o serie de ºocuri.
Totodatã, vor trebui evitate dinamicile de
supraîncãlzire a economiilor, care conduc,
inevitabil, la crize ºi declin.
3. Satisfacerea nevoilor esenþiale de
muncã, hranã, energie, apã, locuinþã,
asistenþã medicalã pentru toþi locuitorii.
Este binecunoscutã situaþia existentã în
multe þãri ale lumii în privinþa subnutriþiei,
ºomajului, mortalitãþii infantile, surselor de
apã, accesului la învãþãturã etc.
4. Asigurarea unui nivel de creºtere
durabilã a populaþiei. În condiþiile
inexistenþei unui control demografic, se
apreciazã cã în urmãtorii 15 ani populaþia
globului riscã sã se dubleze, ceea ce va
îngreuna satisfacerea cerinþelor acesteia, va
accentua sãrãcia ºi mizeria ºi va genera noi
probleme sociale. Dupã cum aprecia biologul
american Garrett Hardin, libertatea de a ne
înmulþi va aduce nenorocire tuturor (Citat
dupã Barry Commoner, op. cit., pag. 10).
5. Conservarea ºi sporirea bazei de
resurse. Progresele înregistrate în ultimul secol,
dar mai ales cele din ultima jumãtate a sa, la
nivelul ºtientosferei ºi tehnosferei, îndreptãþesc
speranþa în identificarea mãsurilor ºi proceselor
prin care sã se asigure conservarea bazei actuale
de resurse ºi gãsirea de surse alternative care
sã contribuie la creºterea nivelului existent al
acestora. Acest obiectiv este strâns legat de
primul obiectiv, menþionat mai sus.
6. Restructurarea tehnologicã ºi
punerea sub control a riscurilor pe care le
implicã activitatea economicã. Tehnologiile
existente azi sunt, în marea majoritate a

fiecãrui student. Motivaþia externã poate veni
atât din partea profesorului, cât ºi a pãrinþilor
sau colegilor. În acest sens, FREIDANK sublinia
cã: Mulþi suportã cu uºurinþã munci grele când
nu sunt constrânºi, munci care li s-ar pãrea
penibile, dacã ar fi siliþi sã le facã. Motivaþia
poate determina responsabilitatea absolventului
în elaborarea lucrãrii.
Rolul lucrãrii de licenþã este dictat de
atitudinea studentului vis a vis de pregãtirea
personalã, de capacitatea sa de recepþie a
cunoºtinþelor, de þelul pe care acesta ºi-l
propune pentru viaþã, dar ºi de satisfacþia
personalã pe care o poate obþine. Pentru
fiecare student importanþa lucrãrii diferã în
funcþie de aceºti factori. Astfel, fiecare îºi va
rãspunde singur la întrebãri de genul: de ce
sã elaboreze o lucrare de licenþã?, pentru ce?,
cum sã o elaboreze?, cât timp sã-i aloce? ºi la
ce-i foloseºte? La prima întrebare toþi vor
rãspunde cã este o condiþie obligatorie pentru
a promova examenul oral ºi pentru a putea
profesa în domeniul în care s-au format
profesional ºi/sau prezintã înclinaþii. Dar
lucrarea de licenþã poate fi un test pentru
student ca sã-ºi cunoascã nivelul de pregãtire,
de seriozitate, puterea gândirii, capacitatea de
sintetizare, coeficientul de inteligenþã, dar ºi
ambiþia, aptitudinile ºi talentul sãu, iar pentru
ceilalþi profesori, colegi, terþe persoane
interesate de el într-un fel sau altul, va
reprezenta portretul sãu profesional.
Lucrarea de licenþã trebuie sã fie o
rezultantã a preocupãrilor studenþilor din anii
anteriori în ceea ce priveºte studiul individual,
munca în echipã, experienþa acumulatã în
timpul orelor de practicã în cadrul instituþiilor
publice, unitãþilor economice cu capital de
stat, mixt sau privat.
Ideal ar fi ca, în perioada de pregãtire,
profesorii universitari sã invite în timpul orelor
de consultaþii câþiva absolvenþi care au reuºit sã
obþinã rezultate bune în urma susþinerii lucrãrii
de licenþã în anii precedenþi, pentru a dialoga ºi
împãrtãºi din experienþa lor în ceea ce priveºte
modul de pregãtire, elaborare ºi susþinere a
lucrãrii de licenþã.
Lucrarea de licenþã încununeazã întreaga
activitate de instruire desfãºuratã pe parcursul
anilor de studii, constituind, totodatã, o
magistralã pe care absolventul va merge, pe plan
ºtiinþific sau profesional în cariera viitoare.
În pagina 6 publicãm o prezentare
dataliatã privind Lucrarea de licenþã

þãrilor lumii, energofage ºi poluante. Chiar
dacã în þãrile dezvoltate existã tehnologii
performante ºi ecologice într-o serie de
domenii economice, datoritã politicii din
sfera transferului de tehnologie ºi resurselor
financiare insuficiente din marea majoritate
a þãrilor, aceste cuceriri ale ºtiinþei ºi
tehnologiei nu sunt accesibile acestora. În
plus, utilizarea unor produse (îngrãºãminte
chimice, pesticide, insecticide, fertilizanþi,
detergenþi industriali etc.), ca ºi a unor
tehnologii de producere a energiei (ex.:
energia nuclearã), sporesc riscul degradãrii
sistemului ecologic.
7. Integrarea deciziilor privind
economia ºi mediul înconjurãtor într-un
proces unic. Se poate aprecia cã acest
obiectiv are un conþinut integrator al
celorlalte, el semnificând, practic, dorinþa
ºi necesitatea reconcilierii omului atât cu
natura, cât ºi cu sine însuºi.
Sintetic, putem afirma cã obiectivele
oricãrei strategii naþionale de dezvoltare
durabilã trebuie sã vizeze: creºterea
economicã, stabilizarea creºterii demografice, reducerea dependenþei de resursele
clasice de energie ºi creºterea preocupãrilor
vizând introducerea pe scarã largã a celor
regenerabile ºi nepoluante, conservarea ºi
sporirea bazei de resurse economic
utilizabile, protejarea resurselor biologice,
îmbunãtãþirea tehnologiilor utilizate,
inclusiv a celor pentru reciclarea deºeurilor.

(Continuare în numãrul viitor)

Blocajul financiar
în economia româneascã (II)
(Continuare din pag. 1)
6. Îmbunãtãþirea sistemului de
compensare a datoriilor nerambursabile la scadenþa agenþilor economici
prin procesarea operaþiunilor respective,
prin intermediul bãncilor.
În ultimii ani, ca urmare în principal a
mix-ului de politici monetare ºi fiscale, în
România s-a înregistrat o serie de succese
semnificative în ceea ce priveºte creºterea
economicã, scãderea ºomajului, majorarea
rezervelor valutare, reducerea dobânzilor
ºi temperarea inflaþiei, fiind create astfel
condiþii pentru scãderea arieratelor.
Totuºi, problema arieratelor, în
special cele cãtre buget (deficitul fiscal
suplimentar) ºi cãtre furnizori de utilitãþi
în special (deficitul cvasifiscal) rãmâne
criticã în continuare ºi constituie un
obstacol important în realizarea politicii de
þintire directã a inflaþiei. Considerãm cã

soluþiile utilizate pentru diminuarea
blocajului financiar constând în compensarea obligaþiilor reciproce de plãþi,
anularea totalã sau parþialã a obligaþiilor
faþã de bugetul statului ºi relansarea
obligaþiilor bugetare au dat rezultate pe
termen scurt, fãrã sã acþioneze asupra
cauzelor profunde ale fenomenului. Astfel,
efectele negative ale blocajului financiar
au fost diminuate într-o oarecare mãsurã
prin instituirea cadrului legal de realizare
a operaþiunilor de compensare a
datoriilor nerambursate la scadenþã ale
agenþilor economici.
Totuºi, având în vedere faptul cã
aceste operaþiuni nu se realizeazã prin
intermediul sistemului bancar, considerãm cã mãsurile parþiale de deblocare
utilizate nu sunt suficiente, fiind urmate
inevitabil de reblocarea fluxurilor
financiare ºi cã trebuie sã se acþioneze în
scopul eliminãrii cauzelor generatoare
de blocaj.

Actualul sistem de compensare a
datoriilor nerambursate la scadenþã a
agenþilor economici este depãºit datoritã
faptului cã nu proceseazã operaþiunile
de compensare prin intermediul
bãncilor, pe baza unor instrumente de
platã bancare.
O astfel de practicã, în afara sistemului
bancar, nu se regãseºte în Uniunea
Europeanã ºi, ca urmare, acest sistem de
compensare trebuie sã fie modificat.
Cert este ºi faptul cã operaþiunile de
compensare a datoriilor nerambursate la
scadenþã ale agenþilor economici trebuie sã
fie supuse cerinþelor legale în vigoare în
domeniul autorizãrii sistemelor de plãþi ºi
supravegherii prudenþiale de cãtre banca
centralã. De asemenea, compensarea trebuie
sã se realizeze, în condiþii de legalitate, prin
intermediul bãncilor comerciale,
urmãrindu-se aplicarea reglementãrilor
legale în vigoare, în ceea ce priveºte
cunoaºterea clientelei ºi spãlarea banilor.

Prima parte a articolului a apãrut în nr. 391
al revistei noastre, incluzând capitolele:
O creºtere importantã a ponderii blocajului financiar în produsul intern brut al
României.
Vor putea majorarea ponderii creditului neguvernamental în P.I.B. ºi relansarea
creditului sã susþinã procesul de diminuare a blocajului financiar?
În politica monetarã, marja de manevrã a Bãncii Naþionale a României este limitatã.
Trebuie acþionat asupra cauzelor profunde ale fenomenului.
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Octavian Goga, fiul preotului ortodox Iosif ºi al învãþãtoarei Aurelia (n. Bratu), s-a
nãscut la Rãºinari, lângã Sibiu, la 1 aprilie 1881 ºi a murit la 6 mai 1938, la castelul sãu de
la Ciucea, lângã Cluj. Urmeazã ºcoala primarã în satul natal, liceul la Sibiu (ºapte clase în
limba maghiarã) ºi Braºov (în limba românã, o clasã). Studii universitare la Budapesta,
unde apare revista Luceafãrul (1902), ºi Berlin. Din 1907 face sã aparã revista Þara noastrã,
unde-ºi publicã majoritatea articolelor politice. A fost un strãlucit luptãtor pentru realizarea
României Mari. Dupã Marea Unire de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 va fi ºef de
partide, de mai multe ori ministru ºi pentru scurtã vreme chiar prim ministru. A publicat
volumele de versuri: Poezii (1905), Ne cheamã pãmântul (1909), Din umbra zidurilor
(1913), Cântece fãrã þarã (1916), piesele de teatru: Domnul Notar (1914), Meºterul Manole
(1928) ºi volumele de publicisticã: O seamã de cuvinte (1908), Însemnãrile unui trecãtor
(1911), Strigãte în pustiu (1915), Mustul care fierbe (1927), Precursori.
Dacã volumele sale de versuri ºi piesele de teatru au reapãrut în mai multe ediþii critice
sau de popularizare, publicistica sa, în schimb, a fost plasatã, de peste cinci decenii, întrun nemeritat con de umbrã sub motiv cã are accente intolerante, antidemocratice, xenofobe.
Chiar aºa fiind, publicistica marelui artist al cuvântului, care este Octavian Goga, meritã
a fi cu atât mai mult cunoscutã, tipãritã în serialul academic de Opere fundamentale,
asemenea versurilor sale, pentru cã ea oglindeºte profund contradicþiile epocii sale ºi oferã
nenumãrate teme de meditaþie, astfel încât erorile politice sãvârºite atunci, în sensuri,
adesea, diametral opuse, sã poatã fi evitate pentru totdeauna.
(Urmare din pag. 1)
Acum, dupã 1918, în România Mare,
reîntregitã, pe lângã partidele de tradiþie,
Conservator ºi Liberal, se afirmã formaþiuni
noi, a cãror activitate are puternice ecouri în
viaþa ideologicã a þãrii, în lupta dintre tradiþie
ºi inovaþie, dintre specificul naþional ºi
teoriile sincronismului ºi mutaþiei valorilor.
Apar pe scena politicã: Liga Poporului,
devenitã ulterior Partidul Poporului, care a
avut un rol covârºitor în anii 1919-1920 când
s-a bucurat de o largã susþinere popularã, dar,
dupã 1920 intrã în declin; pentru a evita
dezastrul, gruparea Octavian Goga s-a
desprins de el, în 1932, înfiinþând Partidul
Naþional Agrar; Partidul Þãrãnesc (unificat,
în 1926, cu Partidul Naþional Român ºi
formând Partidul Naþional-Þãrãnesc),
Partidul Naþionalist Democrat, Partidul
Social-Democrat (devenit Partidul Socialist),
în Vechiul Regat. În acest peisaj politic nou
se manifestã partidele din provinciile nouunite cu Þara: Partidul Naþional Român din
Transilvania, cel cu a cãrui activitate, de pânã
la Marea Unire, viaþa lui Octavian Goga se
interferase, lãsând urme, Partidul Þãrãnesc
din Basarabia, Partidul Democrat al Unirii
din Bucovina.
În perioada 1920-1923, aceste partide au
fuzionat cu partide din Vechiul Regat, sudura
producându-se la unele profund, organic, la
altele superficial ºi artificial, ceea ce, de
asemenea, a lãsat urme pozitive sau negative
în viaþa politicã interbelicã.
În noul context democratic al þãrii ºi al
Europei apar partide ale minoritãþilor
naþionale, cu ai cãror reprezentanþi, Goga, în
numele românilor din Transilvania, avusese
confruntãri dramatice prin articolele din
presã, prin poezii ºi drama Domnul Notar.
S-au înfiinþat în aceastã perioadã: Partidul
Maghiar, Partidul German, Uniunea Evreilor
Pãmânteni ºi altele, unele în opoziþie directã
cu patriotismul românilor ºi manifestând
atitudini iredentiste care genereazã ºi
alimenteazã riposta unor politicieni, printre
care ºi Octavian Goga. N-a întârziat nici
apariþia partidelor extremiste, de stânga 
Partidul Comunist Român, de dreapta  Liga
Apãrãrii Naþional-Creºtine, Legiunea
Arhanghelului Mihail (cu toate
transformãrile ºi denumirile cunoscute:
Garda de fier sau Partidul Totul pentru
Þarã).
Într-un asemenea peisaj politic, Goga ºi
mulþi alþii erau preocupaþi de douã probleme:
pericolul pãtrunderii comunismului la noi,
sprijinit de elemente alogene din presa de
stânga, ºi pierderea identitãþii noastre
naþionale sub presiuni economice, financiare
ºi ideologice, în spatele cãrora el identifica
multe elemente strãine, adepte ale aºa-zisului
internaþionalism socialist sau proletar.
În acest context istoric ºi ideologic, plin
de contradicþii în toatã Europa, în climatul
politic în care în Rãsãrit se impunea tot mai
ameninþãtor comunismul din U.R.S.S., iar în
Apus se afirma agresiv fascismul ºi
hitlerismul, Goga ºi-a urmat drumul sãu
politic cu încredere în regele Carol al II-lea,
într-o Românie debusolatã, confuzã, hãrþuitã
ºi primejduitã la graniþele sale din toate
pãrþile.
Pentru definirea exactã a acestei
dimensiuni a personalitãþii lui Octavian
Goga, e bine sã þinem seama de vorbele
cronicarului care ne spun cã nu vremurile
sunt sub om, ci bietul om sub vremuri ...
*
* *
Dupã Eminescu publicistul, Octavian
Goga a fost socotit de numeroºi exegeþi cel
mai de seamã gazetar român. Vocaþia sa
publicisticã se împleteºte organic cu vocaþia
liricã, narativã, dramaturgicã  poetul de la
Rãºinari reuºind sã determine un stil nou, viu
ºi sugestiv, apropiat de fondul aperceptiv al
cititorilor sãi.
Fireºte, articolele sale, atât de avântate
ºi de inspirate, cunosc o evoluþie sinuoasã ºi
contradictorie, urcuºuri ºi coborâºuri morale,
atitudini umaniste luminoase sau reacþii
încãrcate de prejudecãþi ºi atitudini
intolerante, acuzate de xenofobie. Cum
observa criticul Ion Chinezu, articolele lui
Goga de dinainte de primul rãzboi mondial,
mai cu seamã cele apãrute în revista Þara
noastrã de la Sibiu ºi în ziarul Epoca, de la
Bucureºti, din perioada neutralitãþii,
constituie o adevãratã arhivã moralã a
epocii cãci toate tipurile caracteristice ale
vremii, toate fazele necãjitei noastre vieþi îºi

gãsesc comentariul just ºi plin de acuitate în
aceste articole de prestigioasã prestanþã, când
grave, când sprintene ºi totdeauna de
incomparabilã eleganþã stilisticã1.
Publicistica lui Octavian Goga axatã pe
marile probleme ale românismului: originea
noastrã romanã, continuitatea neîntreruptã pe
aceste plaiuri carpato-danubiano-pontice,
unitatea tuturor românilor ºi necesitatea unirii
lor într-un stat naþional, lupta împotriva
dominaþiei austro-ungare, îºi trãgea seva
argumentelor din corifeii ªcolii Ardelene, din
marii gazetari ai Transilvaniei: Gheorghe
Bariþ, Mureºenii, Iosif Vulcan, Ioan Slavici,
G. Coºbuc  al cãror scris îl cunoaºte încã de
pe bãncile ºcolii, când ºi începe sã facã
publicisticã la ziarul Tribuna din Sibiu, pe
care o va continua la revista Luceafãrul, la
ziarele: Tribuna ºi Românul de la Arad, Þara
noastrã, Epoca, Viaþa româneascã, România.
Prin întreaga sa publicisticã, Octavian
Goga vrea sã resuscite valorile morale ale
neamului umilit în umbra istoriei, cu umeri
gârbovi de povara nedreptãþilor naþionale
ºi sociale, sã le cheme la luptã pentru
împlinirea unui vis milenar de a cãrui jale
ne-au rãposat ºi moºii ºi pãrinþii. Am folosit
anume metafore din poezia lui pentru a defini
universul tematic al publicisticii, pentru cã
între toate genurile ºi speciile literare
abordate de Goga existã o perfectã
comuniune de gânduri ºi simþiri, exprimate
în metafore obsedante ºi în cuvinte-cheie care
lasã impresia cã-i aparþin în exclusivitate.
În paginile publicisticii sale, el
mãrturiseºte un excepþional talent de
evocator ºi prozator, de portretist care
concurã cu un mare romancier. Goga tinde
prin publicistica sa sã creeze, sã formeze ºi
sã educe opinia publicã, acþiune patrioticã
la care solicitã prezenþa întregii prese
româneºti într-o aprigã confruntare cu presa
socotitã de el antiromâneascã ºi comunistã,
pe care o desemna, cu o conotaþie negativã
presa din Sãrindari.
Dupã fãurirea statului naþional unitar
român, Goga se dedicã tot mai mult
publicisticii, vieþii politice curente ºi va fi
ministru al Instrucþiunii ºi Cultelor în
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guvernul Vaida, între 5 decembrie 1919 ºi
15 martie 1920. Între 18 martie ºi 13 iunie
1920 e ministru de stat în guvernul Averescu,
iar între 13 iunie 1920 ºi 17 decembrie 1921
devine ministru al Cultelor ºi Artelor în
acelaºi guvern. De aici înainte va scrie tot
mai rar versuri, fiind absorbit de intensa viaþã
politicã ºi de publicisticã. Departe de a boci
ivirea marelui ziarist ºi orator  scria ªerban
Cioculescu în 1938  cu preþul «morþii
poetului», noi socotim cã e o adevãratã
binefacere, mai ales dupã ce poetul ºi-a rostit
mesajul.
La 30 martie 1926 va fi numit ministru
de interne în guvernul Averescu, în care va
rãmâne pânã la 4 iunie 1927. Peste un an, în
1928, va fi ales vicepreºedinte al Partidului
Poporului, condus de generalul Averescu. La
12 martie 1932 se desparte de, acum,
mareºalul Averescu, înfiinþând Partidul
Naþional-Agrar. La 14 iulie 1933, prin
fuzionarea acestui partid cu Liga Apãrãrii
Naþional-Creºtine, apare Partidul NaþionalCreºtin, sub conducerea lui Goga ºi A.C.
Cuza, devenind o formaþiune de extremã
dreaptã, cu orientãri xenofobe. Dupã
alegerile din 20 decembrie 1937, regele Carol
al II-lea îi solicitã pe liderii acestui partid sã
formeze guvernul. Goga acceptã la 28
decembrie, deºi partidul obþinuse la alegeri
numai 9,8% din voturi. Programul
guvernului urmãrea îndeplinirea lozincii:
România, a românilor, care deriva din
tripticul: Hristos, Rege, Naþiune.
Un alt principiu era acela al românizãrii
sprijinit pe valorificarea energiilor româneºti,
pe proporþionalitatea numericã în sens etnic,
pe care intenþionau sã o introducã în toate
întreprinderile particulare ºi la înscrierea în
instituþiile de învãþãmânt superior. Programul
lor de guvernare afecta grav drepturile
minoritãþilor ºi libertatea presei.
Guvernul Goga n-a durat decât 44 de zile,
cãci în noaptea de 10 spre 11 februarie 1938,
regele Carol al II-lea îl demite trecând la
instaurarea dictaturii regale. Pentru durata lui,
ªerban Cioculescu l-a denumit, în râs,
guvernul scarlatinei.
Toate articolele scrise de Goga pe aceste
teme s-au dovedit zadarnice. Ne referim la ele
pentru a avea imaginea acelor vremuri tulburi,
confuze, în care idei privitoare la probleme
esenþiale pentru existenþa ºi afirmarea naþiunilor
îmbrãcau forme sau cunoºteau expresii de
naturã xenofobã, nedemocraticã.
Goga le motiva în numele Ideii
Naþionale, singura capabilã sã limpezeascã
mustul care fierbe. În centrul publicisticii

lui Goga se aflã: spiritul naþional, cultura ºi
civilizaþia naþionalã reflectând idealul
naþional, dezvoltarea naþionalã în plan
economic, cultural, politic ºi social. În aceastã
luminã abordeazã rostul scriitorului ºi al
presei care nu trebuie sã facã negustorie cu
ideea naþionalã, ci sã fie o tribunã de luptã,
un plãmân prin care sã respire fiinþa
naþionalã. Nicãieri Goga nu condamnã
global o minoritate. Îi acuzã pe negustorii
de idei antiromâneºti, comuniste,
internaþionaliste, pe cei ce nu-s loiali þãrii.
O spune clar în articolul O chestiune de
familie: Lupta pe care o dãm noi pentru
crearea unei prese oneste ºi civilizate este o
luptã de apãrare naþionalã conºtientã ºi
programaticã. Stãrile de astãzi cu
desfãºurarea lor nu se mai pot tolera dacã nu
vrem sã primejduim un patrimoniu câºtigat
cu atâtea jertfe. Sunt în joc interesele reale
ale þãrii, sunt altarele unde au nãvãlit zarafii
ca sã-ºi facã trebile lor profane. Ar fi o mare
greºealã sã se creadã cã noi ne batem aici cu
domnii Rosenthal sau Honigman ca fericiþi
posidenþi pe pãmântul ospitalier al României,
sau cã ne-am pomenit din bun senin în
postura unui «antisemitism» ieftin ºi
intolerant, cum vor s-o acrediteze cu logica
lor de profitori negustori rãtãciþi în presã. Nu!
Nici «huligani n-am devenit peste noapte,
nici noroacele amintiþilor conchistadori nu
ne tulburã. Este un principiu la mijloc pe care
vrem sã-l trecem în opinia tuturor ca pe un
adevãr organic al existenþei noastre.
În existenþa naþionalã, Goga aºeza satul
ca element fondator al etnicului românesc,
ca depozitar al valorilor noastre spirituale,
þãranul fiind tipul rezumativ al unei rase.
În relaþie organicã, intimã, cu satul ºi
ideea naþionalã, Goga, ca fiu de preot, vede
Biserica Ortodoxã, cerând de la slujitorii
altarului sã fie apostoli ai culturii ºi
îndrumãtori politici ai þãranilor  cum
mãrturisesc atâtea articole din Þara noastrã,
de pildã Chemarea preoþimii noastre,
numeroase poezii ale sale ºi unele personaje
din teatrul sãu.
Din aceastã perspectivã elogiazã el
sântele firi vizionare, precursorii, slujitorii
idealului naþional  Alecsandri, Eminescu,
Coºbuc, St. O. Iosif, Andrei Mureºanu, ca sã
nu mai vorbim de uriaºele figuri istorice:
Horia ºi Avram Iancu.
(Continuare în numãrul urmãtor)
1
Ion Chinezu, Octavian Goga, în Gând
românesc, nr. 5-12, 1938, p. 339.

La sfârºit de veac XIX a fost enunþatã
intenþia moral reparatorie pentru a-i cinsti
memoria celui care a fost fidelul cãuzaº al
Uniunii Principatelor ºi al conducerii spre
fãurirea României moderne. Era actul celor
care, la ceas de luciditate, au purces la o
dreaptã ºi nepãtimaºã judecatã, care le-au
definit binemeritatul loc în istoria poporului
român. Ca atare, aceºtia au considerat cã
omul ºi faptele sale au calitatea de a-i fi
atribuit în forul public un simbol al cinstirii.
În epocã s-a folosit formula a binemeritat
de la Patrie prin care, cei trecuþi în lumea
umbrelor erau rãsplãtiþi cu onorurile
cuvenite. Pentru Cuza aceastã rãsplatã a venit
de la Mãria sa poporul care, la ceasul
despãrþirii, a ºtiut cum sã-l prohodeascã.
Trecerea anilor a permis realizarea acelor
decantãri în care cele bune au devenit
evidente prin menirea de a propulsa România
pe calea propãºirii, a dobândirii
Independenþei de stat, a înfãptuirii
premergãtoarelor etape care sã conducã
naþiunea românã la Marea Unire. Începutul
de secol XX, cu apropiatul moment al
jubileului înfãptuirii Unirii a antrenat la
acþiune pe cei doritori sã aducã în forul public
simboluri ale cinstirii. ªi n-a fost o treabã
uºoarã, tagma linguºitorilor la adresa
prinþului strãin, adus în þarã pentru a îndeplini
dezideratul formulat la punctul 5 al
hotãrârilor adoptate la 1857 de Adunãrile Adhoc, era opozanta unor asemenea iniþiative.
A trebuit ca la ceas de mare cumpãnã dreapta
judecatã sã-i aparþinã tocmai celui care, prin
faptele sale, îºi asumase responsabilitatea de
continuator al celor postulate de generaþia
paºoptistã ca drum al demnitãþii, al afirmãrii
României ca o componentã a Europei. Ca
atare, domnitorul ºi apoi regele Carol I a fost
cel care, printr-un concludent gest, s-a
alãturat celor care, la Iaºi, acþionau pentru a
ridica un monument al Unirii dedicat cinstirii
lui Alexandru Ioan I Cuza ºi principalilor lui
colaboratori. Contribuþia sa materialã la
promovarea acelui monument a avut menirea
de a înlãtura manifestãrile slugarnicilor
linguºitori, de care ºi atunci aveam parte. ªi
momentul Iaºi n-a fost singular. De fapt, el
fusese precedat de fapta de bine a lui Stroe
Belloescu care, în localitatea Griviþa din
actualul jud. Vaslui, ridicase de la 1904 un
monument având în compunere bustul dãltuit
în piatrã albã. Un alt exemplu l-a constituit
fapta þãranilor din Cetate, judeþul Dolj, care,
la 1903, au declanºat acþiunea de a avea în
localitatea lor un asemenea simbol, realizare
a anului 1905. În deceniile care au urmat alte
ºi alte simboluri dedicate domnului Unirii
au ajuns în forul public. Amintim în acest
sens realizarea sculptorului Theodor Vidali,
bustul Alexandru Ioan I Cuza amplasat în
satul Rãcãciuni, judeþul Bacãu, în anul 1912,
precum ºi pe cea a locuitorilor din oraºul
Alexandria care l-au angajat pe sculptorul
Ioan Iordãnescu sã realizeze un monument
amplasat în Grãdina Publicã ºi dezvelit la
24 ianuarie 1915. Dupã bune decenii, la
Ploieºti, iniþiativa declanºatã la început de
veac, în 1903, ºi-a avut rezolvarea în anul
1959 când, la 24 ianuarie, în curtea liceului
Alexandru Ioan I Cuza a fost dezvelit
bustul patronului acestui aºezãmânt, realizare
a sculptorului Theodor Vidali. Ampla acþiune
de a reuni pe Câmpia Libertãþii de la Blaj o
suitã de simboluri evocatoare ale
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Disciplinã muzeisticã sau argument turistic?
Lector univ.drd.
Corina BISTRICEANU
Facultatea de
Sociologie-Psihologie
Obiectivitatea cunoaºterii  sau
mortificarea lumii prin ºtiinþã
ªtiinþele societãþii ºi ale omului,
sociologia, antropologia, pedagogia,
psihologia, desigur, etnologia, ºi-au
consolidat recent statutul ºtiinþific. Mai
exact, în momentul în care realitatea la care
se referã (umanitatea, în diferitele sale
ipostaze) a putut fi conceputã ca ,,obiect,
fie el de studiu (caz fericit, care a constituit
chiar premisa ºtiinþelor la care ne referim),
de manevrare (cãci atunci au înmugurit
tentaþiile ºi orgoliile ,,utilizãrii, manipulãrii
formelor de existenþã umanã) sau de
tranzacþie (de ce nu, rentabilitatea a înlocuit
criteriul moral-religios în a oferi variante
de finalitate existenþei umane).
La fel s-a întâmplat ºi în cazul unor
ºtiinþe deja consacrate, precum istoria, al
cãrei ideal devine, de asemenea,
obiectivitatea. Dacã înainte istoria era un
mod subiectiv de înþelegere a lumii prin
întâmplãrile sale semnificative  cãrora le
dãdeau sens cei care le observau, istoricii,
istorisitorii  o datã cu modernitatea ea îºi
descoperã ambiþia luciditãþii reci,
,,obiective. Astãzi, totuºi, se descoperã
imposibilitatea efectivã a acestei obiectivãri
excesive. În acest sens, un istoric preþuit
astãzi, Lucian Boia, afirma existenþa în
paralel a douã tipuri de cunoaºtere istoricã:
o istorie realã (,,trecutul în desfãºurarea sa
obiectivã) ºi ,,discursul despre trecut,
adicã istoria subiectivã, interpretatã,
mitificatã1. Distincþia ar justifica idealul
obiectivitãþii absolute a disciplinei. Acelaºi
autor recunoaºte, însã, rãspicat, inexistenþa
unei istorii pur ºi simplu obiective. Ea nu
numai cã nu existã, dar nici nu este posibilã.

Cãci obiectivitatea presupune devitalizarea
realitãþii, un studiu de ,,naturã moartã, a cãrui
valoare este datã de imobilismul ,,materialului
cunoaºterii. În concepþia lui Lucian Blaga,
criteriile care deosebeau cunoaºterea pozitivã de
cea miticã erau tocmai rãceala, înstrãinarea de
realitatea cunoscutã, experienþa devitalizantã.2
În cunoaºterea miticã, nu existã diferenþiere netã
între subiect ºi obiect. Relaþia de cunoaºtere este
una de împãrtãºire a sensurilor, de o parte ºi de
alta, este o relaþie de comprehensiune  ºi, dacã
Blaga se referea la cunoaºtere în general, la
ºtiinþele naturii preponderent, acest lucru este
cu atât mai valabil în cadrul ºtiinþelor socioumane. În acest domeniu al cunoaºterii, revelaþia
reciprocã a subiectivitãþilor duce la adevãrata
înþelegere a lumii.

cadrul cãrora o realitate etnicã cãpãta consistenþa
unui model ºi, în aceeaºi mãsurã, generalitate. Ea
este perceputã, astãzi, în lucrãrile de profil, ca o
etapã ce urmeazã etnografiei, limitatã la strângerea
datelor culturii etnice, dar care premerge
antroplogiei, ultima instanþã de pronunþare
ºtiinþificã ºi care ,,pune rezultatele investigaþiei
etnologice în slujba unei cunoaºteri generale a
omului3. Etnologiei i se rezervã, aºadar, rolul de
a sintetiza materialul etnografic, pentru a-l dizolva
apoi într-o generalitate polimorfã, supusã ochiului
antropologic. Conform teoriei structuraliste a lui
Radcliffe-Brown, ,,fiinþa umanã ca persoanã este
un complex de relaþii sociale [ ] Mai întâi, preciza
el, consider ca parte a structurii sociale toate relaþiile
sociale de la persoanã la persoanã. [ ] În al doilea
rând, include în structura socialã diferenþierea

Opinii în Opinia
Etnologia  ºtiinþã de export
Paradoxal, din chiar momentul creãrii ºtiinþelor
sociale, realitatea lor de referinþã a început sã fie
periclitatã, atacatã, mãcinatã de paradigma
individualistã a noului umanism, creaþia spiritului
revoluþionar dezlãnþuit în secolele XVIII-XIX,
promotor al eliberãrii individului de servituþile
tradiþionale faþã de familie, neam, religie etc. Dacã,
iniþial, ele s-au constituit ca bastion de apãrare
împotriva obiectualizãrii, ca apãrãtoare ale
concepþiei tradiþionale asupra socialului ºi
umanului ca realitate în sine, supraindividualã,
una câte una au capitulat în faþa revoltei individului,
eºuând în explicaþii particularizatoare, care ,,uitã
cã voinþa ºi conºtiinþa socialã fac, de cele mai multe
ori, abstracþie de voinþa ºi conºtiinþa particularindividualã.
Etnologia, ca ºtiinþã a popoarelor, a marilor
comunitãþi integratoare, în cadrul cãrora (ca ºi în
cadrul familiilor) indivizii apar ºi dispar în afarã ºi
indiferent de voinþa lor sau chiar, de tot mai multe
ori în ultima vreme, în pofida acesteia, ºi-a atins
apogeul prin marile descrieri monografice, în

indivizilor ºi claselor dupã rolul lor social. Socialul
sau etnicul este, prin urmare, redus la relaþionarea
ºi diferenþierea indivizilor. Observãm cã,
introducând criteriile potrivite, putem aranja în
sertarele structurii generalizatoare antropologice
orice formã etnicã, egalizând, uniformizând, de
fapt, în numele unor diferenþieri superioare,
globale. Ca etapã premergãtoare, însã, etnologia
valorificã potenþialul culturilor locale, înainte de
ºi în vederea integrãrii lor în ,,circuitul universal.
Tot mai mult iatã, etnologia se transformã
într-o recomandare turisticã. Specificul cultural tinde
sã devinã marfã de consum în cadrul industriilor,
convertindu-se într-o categorie incertã, extrem de
relativã, precum pitorescul sau exotismul. Culturile
etnice, atâtea câte mai existã, sunt periclitate de
aceastã percepþie turisticã a lor, ce anuleazã cea dintâi
dintre caracterele unei evoluþii paideumatice, care
este pãstrarea autenticitãþii. De fapt, specificul
cultural are astãzi douã categorii în care poate fi
înþeles de populaþiile moderne: exotismul ºi
barbarismul. Ceea ce este pitoresc, colorat,
spectaculos ºi distractiv face obiectul recentei

industrii a turismului. Ceea ce nu ne distreazã,
ceea ce ne indispune sau lezeazã principiile
industriei respective este barbar. În asemenea
ordine a cunoaºterii, etnologia, ca ºi sociologia,
devine o ºtiinþã muzeisticã, ce se ocupã cu
realitãþi perisabile, pe cale de dispariþie, sau
cu entitãþi exotice, strãine prin excelenþã.
Vechii greci îi denumeau ca barbari nu
doar pe cei nãscuþi ºi trãitori în afara spaþiului
geografic ºi politic al cetãþilor greceºti, ci pe
cei care nu gândeau greceºte ºi care nu
vorbeau greaca, deci se plasau spiritual în
afara paideumei specifice acestei limbi. Nu
era o categorie valoricã relativã la gradul de
civilizaþie, de progres tehnologic al vreunei
populaþii sau persoane, ci o valoare absolutã,
datã de identificarea sau nu cu tipul cultural
grec. Astãzi, acest termen, ca multe altele
încãpute tot mai greu în bagajul din ce în ce
mai sumar al urmaºilor vechilor barbari, este
folosit în limbajul comun pentru a înfiera
primitivismul, asociat de multe ori cu ceea
ce se interpreteazã prin prisma criteriilor
moderne ca cruzime, oprimare, reprimare ºi
alte moduri de nerespectare a noilor drepturi
(fie cã acestea se referã la oameni, animale,
spaþii fizico-geografice º.a.). Dacã vechii
greci numeau barbarie ceea ce era exterior
specificului culturii lor, astãzi am ajuns sã
înþelegem prin barbarie tocmai acest specific
al culturilor.
1
Mitificarea, la Lucian Boia, înseamnã
proiectarea mentalitãþilor, credinþelor,
trãirilor ºi experienþelor prezente asupra unor
fapte trecute. În fapt, ea ar trebui sã solicite
un parcurs invers, de la experienþele primare,
ancestrale, fundamentale cãtre cele prezente.
În fapt, este un traseu cu dublu sens: vechile
simboluri se reflectã în subiectivul colectiv
al generaþiilor actuale, care le rãsfrânge
înspre întregul orizont al cunoaºterii,
incluzând cu precãdere, bineînþeles, istoria.
2
V. Lucian Blaga,
3
P. Bönte, M. Izard, Dicþionar de etnologie
ºi antropologie, Polirom, 1999, p. 10.

revoluþionarilor
premergãtori
ºi
participanþilor la revoluþia de la 1848 a
integrat ºi creaþia sculptorului Constantin
Lucaci, bustul monumental Alexandru Ioan
Cuza, lucrare turnatã în bronz ºi dezvelitã la
14 mai 1973. În ultimul deceniu al secolului
trecut, s-a alãturat pe faleza oraºului Cãlãraºi
lucrãri evocatoare ale unor ilustre
personalitãþi ale patrimoniului istoric al
României ºi bustul modelat de sculptorul
Horia Flãmându, lucrare turnatã, în bronz ºi
dezvelitã în anul 1991.
Pentru Capitala României au fost
exprimate intenþiile pe tot parcursul veacului
al XX-lea, varii motive trimiþând aceste
deziderate spre viitoare certe preocupãri de
a aduce în forul public un semnificativ
monument Alexandru Ioan Cuza. Au fost
chiar declanºate concursuri, discuþii referitoare
la amplasamente, toate soldate cu trimiterea
spre acel viitor mâine. ªi iatã-ne acum, totuºi
s-a reuºit sã fie depãºitã etapa tergiversãrilor.
La 20 martie 2004, zi care marcheazã
împlinirea a 184 de ani de la naºterea, la Huºi,
a lui Alexandru Ioan Cuza cãruia
comportamentul, onestitatea, convingerile
patriotice l-au propulsat, prin voinþa celor douã
Adunãri Elective, la 5 ºi respectiv 24 ianuarie

1859 la onoranta, dar ºi greaua misiune de a
domni peste Principatele Române. Acestea
trebuiau sã fie pentru Europa noul stat
România, cu nobila voinþã de a-ºi asuma
responsabilitãþile care, prin tenacitate
reformatoare, sã o propulseze spre
independenþa ºi înfãptuirile menite sã
pregãteascã viitoarea treaptã a desãvârºirii
statului naþional român.(...)
Suntem datori sã evocãm sumar în aceastã
prezentare pe sculptorul Paul Vasilescu, nãscut
la 31 august 1936, la Sãrãþeanca, jud. Buzãu,
studii de sculpturã Bucureºti, debut în 1962,
participant la expoziþii colective din þarã ºi
strãinãtate, precum ºi în expoziþii de grup ºi
personale din þarã ºi strãinãtate. Pentru
realizãrile sale, în anii 1968, 1971, 1976 a
obþinut premii, în cariera didacticã universitarã
având realizate numeroase lucrãri, multe
integrate în forul public. Amintim în acest
sens: Mihail Kogãlniceanu, Stejarul de la
Borzeºti, Victorie, Maternitate, Ioan
Andreescu, Mircea cel Bãtrân (colaborare cu
Mihai Buculei), Nicolae Bãlcescu, Avram
Iancu, Andrei ªaguna, Ion I.C.Brãtianu.
În cazul monumentalei statui de la
Bucureºti, realizatã cu fondurile Ministerului
Culturii ºi al Cultelor ºi cu concursul altor
factori decizionali ºi tehnici, lucrarea,
inspiratã de imagologia oficialã a anilor
domniei, îl redã în deplinã demnitate, purtând
uniforma militarã de galã. Cutezanþa omului
faptelor de bine este sugeratã de modelajul
artistului ºi cãruia bronzul definitivãrii i-a
conferit mãreþia necesarã.
La momentul solemn din 20 martie 2004,
prin cuvântãrile rostite de acad. prof. dr.
Rãzvan Theodorescu, ministrul Culturii ºi al
Cultelor, dr. Ion Iliescu, preºedintele
României, ºi de Prea Fericitul Pãrinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au fost
relevate deceniile de preocupare, finalizate
acum, de ridicare în Capitala României a
monumentului Alexandru Ioan I Cuza ca act
de cinstire, dar ºi menit a fi, moralmente,
reparator al unor nedrepte judecãþi anterioare.
Referitor la amplasamentul în zona verde
care delimiteazã aleea Patriarhiei (eronat
definitã în nomenclatorul strãzilor: Mitropoliei)
ca motivare a faptului cã se va afla la numai
câþiva paºi de vatra fostei construcþii monahale
care a gãzduit lucrãrile Adunãrii Elective a Þãrii
Româneºti care, la 24 ianuarie 1859, l-a
desemnat prin vot în unanimitate ca ales la
tronul acestui principat, formulãm urmãtoarea
opinie. Nu credem cã artistului i-a fost desemnat
de la bun început acest amplasament ºi, ca atare,
lucrarea a conceput-o ca dominantã pentru o
piaþã. Actuala bretea a carosabilului va avea
menirea doar de a-l bãga pe privitor sub
masivitatea statuii. Ne întrebãm de ce n-a fost
conferit spaþiul din zona verde a Pieþii Unirii.
Probabil cã ºi în acest caz, ca în multe altele, ºi
acest simbol va mai poposi ºi pe alte
amplasamente. Democratic, la noi ºi aiurea este
ca printr-o amplasare de machete 1/1 sã fie
încercate mai multe variante ºi respectiv
adoptatã cea care, printr-o testare a opiniei
publice, a întrunit majoritatea opþiunilor...
* Fragmente din articolul apãrut în
ziarul Cronica Românã din 22 martie
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În conjunctura din urmã cu o jumãtate de veac,
corifei ai literaturii române au propagat

Cultul marii culturi

formatã în anii de neîntreruptã legãturã cu tot ce
omenirea dãduse mai frumos, mai armonios.
Atunci când îl ascultam pe Tudor Vianu vorbind
despre cel pe care îl socotea pe bunã dreptate
unul dintre cei mai informaþi ºi mai învãþaþi
scriitori români ai epocii noastre, nu bãnuiam
cã abia vor trece trei luni ºi pe patul unui spital
din Bucureºti, tot din pricina unei suferinþe a
inimii, Tudor Vianu avea sã închidã pentru
totdeauna ochii. Anul 1964 se desfãºura sub cele
mai triste auspicii, rãpind culturii noastre doi
dintre cei mai de seamã reprezentanþi ai sãi care
prin însãºi prezenþa lor, constituiau o garanþie a
continuitãþii spiritului românesc mai presus de
toate furtunile care se abãtuserã asupra culturii
naþionale ºi care nu cunoºteau nici o limitã,
mergând de la lichidarea fizicã la scoaterea în
afara societãþii.

ne-am ales cu oarecare greutate domeniul, am
arãtat oarecare mobilitate în aspiraþiile noastre.
Am simþit nevoia sã sistematizãm din nou
întregul domeniu al culturii, sã punem o piatrã
în fiecare punct al tematicii ei. Iar mai înainte,
când evocã preþuirea de care tânãrul Mihai
Ralea s-a bucurat din partea lui G. Ibrãileanu,
una dintre cele mai de seamã conºtiinþe critice
ale þãrii noastre, Tudor Vianu definea astfel
cheia de boltã a acestei preþuiri neabãtute: Dau
amândoi, cot la cot, aceleaºi lupte literare ºi
ideologice printre care cea mai de seamã este
aceea în legãturã cu specificul naþional în
literaturã, pe care amândoi îl afirmã ca o
condiþie indispensabilã a oricãrei creaþii
artistice valabile. Sã reamintim cã Tudor
Vianu afirma primatul specificului naþional, în
1956, anii când se ducea o luptã acerbã
împotriva a tot ceea ce era naþional, considerat
o expresie a unui spirit reacþionar, retrograd,

publicã a celui ce închinase ani de zile studierii
vieþii ºi operei lui Eminescu, dându-ne ºi pe acest
tãrâm pagini nemuritoare. Atunci, în ziua de 9
iunie 1964, când a citit cu acelaºi patos, cu
aceleaºi fulminante accentuãri, cu aceleaºi
înãlþãri ale glasului, textul comunicãrii însoþind
totul cu rotirea mâinii care nu o datã se mai oprea
sã aºeze pãrul tinereºte zburlit  am asistat la o
adevãratã apoteozã cãlinescianã. Moment
sublim al prezenþei lui G. Cãlinescu  cel ce se
ºtia condamnat, dar nu voia sã fie înfrânt  în
viaþa societãþii româneºti, expresia unei
consecvenþe fundamentale, a unei credinþe de
la care nu s-a abãtut nici o clipã, aceastã zi a
însemnat o nouã biruinþã a spiritului românesc.
Alãturi de G. Cãlinescu a vorbit atunci Mihai
Ralea. De-a dreptul emoþionant a fost faptul cã
Tudor Vianu, care nu ºi-a dezminþit niciodatã
exemplara lui conºtiinciozitate scrisese cu mult
înainte comunicarea pe care o trimisese

magistrului. Chemarea în care au crezut,
misiunea pe care ºi-au asumat-o a fost aceea
de a construi, aici, pe acest pãmânt, în aceastã
þarã, pentru cei din jurul lor, pentru cei ce
veneau în urma lor, o culturã româneascã nouã,
dar care niciodatã sã nu se îndepãrteze de
specificul ºi spiritul ei.
Lui Ion Marin Sadoveanu îi datorãm
imediat dupã primul rãzboi mondial, trecerea
criticii ºi eseisticii noastre teatrale de pe tãrâmul
unui amatorism luminat de intenþii generoase,
în acela al unei profesiuni caracterizatã printro viziune care unea cunoaºterea profundã a
ceea ce a fost ºi s-a sedimentat istoric cu ceea
ce era nou ºi îºi dovedea viabilitatea artisticã.
Cronica de teatru pãrãseºte tãrâmul impresiilor
sentimentale, subiective ºi nu o datã dictatã de
gesturi de prietenie ºi devine o analizã criticã,
profundã, intelectualã care încadra textul în
evoluþia genului ºi îi stabilea coordonatele

George Cãlinescu

Ion Marin Sadoveanu

Tudor Vianu

Mihai Ralea

La nici trei luni dupã aceea, un filosof ºi
sociolog, Mihai Ralea, prieten al lui Tudor
Vianu ca ºi al lui Ion Marin Sadoveanu, a trecut
întru cele veºnice, moartea aflându-l în una din
nenumãratele sale cãlãtorii, care nu-i lipsiserã
nici înainte de 1944, dar crescuserã într-o
progresie geometricã dupã aceea. Cu opt ani
înainte, când Mihai Ralea împlinea 60 de ani,
Tudor Vianu avea sã rosteascã o cuvântare
vibrantã la ºedinþa Academiei din acea vreme.
Comunicarea lui Tudor Vianu nu reprezenta
doar un prilej de consideraþii protocolare, de
înºiruire a unor epitete convenþionale, ci
constituia o situare în timp ºi în spaþiu a omului
ºi a operei, o definire a generaþiei lor în
structurile sociale, morale ºi intelectuale ale
istoriei noastre. Mãrturisea atunci Tudor Vianu:
Acel ce vã vorbeºte a fost colegul de studii al
lui Mihai Ralea, prietenul lui din primii ani ai
tinereþii, tovarãºul lui nedespãrþit în toate
împrejurãrile vieþii. Se temea ca aceastã
apropiere sufleteascã ce atunci, în 1956, era
veche de 41 de ani, sã nu aºeze o stavilã în
calea unei priviri obiective. Citind astãzi
aceastã cuvântare ne dãm seama cã prietenia
nu-l fãcuse pe Tudor Vianu sã aboleascã
adevãrul, ci sã rememoreze un drum intelectual
care avea aceleaºi idealuri spirituale, îi fãcuse
sã trãiascã aceleaºi întrebãri. Pagini de
caracterizare criticã substanþialã a operei
sãrbãtoritului se însoþesc cu rememorãri  deloc
anecdotice  care aveau în vedere itinerariul
spiritual al generaþiei lor nãscutã în ultimul
deceniu al secolului al XIX-lea: Am fost
oamenii unei rãscruci, aºezaþi între douã lumi
(...). Am avut profesori eminenþi ºi scriitori
admirabili. În mediul culturii noastre înaintate
am putut afla ce-i lipseºte þãrii ºi ce trebuie sã
cucerim pentru ea. Dragostea noastrã de þarã a
fost adeseori chinuitã, ca toate iubirile cele
mari. Aºezaþi între douã lumi, între vechea lume
a injustiþiei ºi aceea care se desemna la orizont,

burghez care trebuia stârpit din conºtiinþa
tuturor ca fiind ceva nociv pentru spiritul
revoluþionar ºi internaþionalist al socialismului.
Nu-i un simplu amãnunt. Tudor Vianu trasa
drumul unei generaþii din care fãceau parte
împreunã cu prietenii sãi: Ion Marin
Sadoveanu, Mihai Ralea.
Cum spuneam, toþi trei s-au nãscut în
ultimul deceniu al secolului al XIX-lea: Ion
Marin Sadoveanu în 1893, Mihai Ralea în
1896, Tudor Vianu în 1897. O datã cu ei,
generaþia care începuse sã desluºeascã
drumurile societãþii româneºti în primele douã
decenii ale secolului douãzeci, cunoscând din
tinereþe ceea ce avea sã fie prima conflagraþie
mondialã îºi încheia  practic  drumul
pãmântesc ºi rolul covârºitor pe care l-a avut
în înnoirea structurilor culturii româneºti:
Lucian Blaga, Gheorghe I. Brãtianu, Nae
Ionescu, Gib Mihãescu, Camil Petrescu, Victor
Ion Popa, Cezar Petrescu, Ionel Teodoreanu
plecaserã toþi din aceastã lume, unii destul de
devreme, înainte de a-ºi fi încheiat opera, toþi
înainte de vreme.
În anul 1964, când cei trei se stingeau din
viaþã, G. Cãlinescu, criticul, istoricul literar ºi
scriitorul, cel ce a dus pe culmi cele trei domenii
în care geniul sãu s-a manifestat, trãia retras din
pricina unei boli istovitoare ºi mutilante, în
modesta lui casã din strada Vlãdescu, ultimele
luni ale vieþii lui îndârjindu-se sã scrie Cronica
optimistului din Contemporanul ºi  mai ales
 þinând sã fie prezent cu o comunicare ce a
stârnit entuziasmul tuturor celor prezenþi în sala
micã a Palatului la a 75-a aniversare a morþii lui
Eminescu. Mi-a spus cã va face tot ce-i stã în
putinþã pentru a-ºi ascunde diformitatea trupului
chiar cu riscul unor nebãnuite ºi tenace dureri,
numai pentru a veni ºi a spune public ultimul
sãu cuvânt despre Eminescu: acela cã poetul a
fost un geniu nepereche. Frumoasã,
emoþionantã, simbolicã, aceastã ultimã apariþie

Academiei ºi care a fost cititã ca un omagiu adus
poetului, dar ºi celui care, de asemenea, dãduse
atâtea admirabile pagini despre filosofia
scriitorului naþional. G. Cãlinescu fãcea parte
din generaþia lor, dar afarã de Mihai Ralea nu
fusese legat spiritual de cei doi. Pe Ion Marin
Sadoveanu îl ignorase pur ºi simplu, iar pe Tudor
Vianu îl atacase indirect, dar vehement la o
ºedinþã a Academiei din 1961, ceea ce îi
pricinuise autorului Artei prozatorilor români
o mâhnire profundã, cum mi-a mãrturisit într-o
lungã plimbare, în vara lui 1961, la Poiana
Þapului. G. Cãlinescu moare ºi el în ziua de 12
martie 1965. Mai rãmânea, din generaþia lor,
doar cel mai vârstnic, Perpessicius, cu ochii
aproape secãtuiþi de zilele ºi nopþile în care, cu
o uitare de sine, descifrase manuscrisele
eminesciene, ridicând din temelii acest
monument nepereche: ediþia ce-i poartã numele.
Pânã în 1971, anul morþii sale, nu s-a retras de
pe meterezele cãrþii unde stãtuse ca un iubitor
apãrãtor ºi propagator al frumosului, decenii dea rândul.
Dar plecarea celor trei, Ion Marin
Sadoveanu, Tudor Vianu, Mihai Ralea, în urmã
cu patruzeci de ani, nu reprezintã doar una
dintre acele nefericite coincidenþe biologice,
ci ne face sã ne gândim la ceea ce au reprezentat
aceºti exponenþi ai unei generaþii care se afirma
imediat dupã primul rãzboi mondial, având
conºtiinþa cã din acel moment cultura
româneascã va trebui sã fie alta, radical alta,
conectatã la marile curente de gândire ºi de
sensibilitate ale literaturii, artei ºi gândirii
europene. Oameni de culturã universalã, ei
înºiºi, au înþeles cã o adevãratã revoluþie
creatoare nu se poate realiza prin spectaculoase
gesturi iconoclaste, prin dispreþul faþã de ceea
ce s-a creat înaintea lor. Nici un act din
îndelungata lor activitate nu are un caracter
insurecþional, nici o atitudine a lor nu vãdeºte
fronda juvenilã sau dispreþul suveran al

actuale. Orator înnãscut ºi desãvârºit, Ion Marin
Sadoveanu a fost cel ce a inaugurat la noi
conferinþele experimentale, una din
modalitãþile care au contribuit esenþial la
formarea a ceea ce se numeºte cultura
teatralã, realitate al cãrei întemeietor a fost.
Când în 1956 au fost reluate ºi Ion Marin
Sadoveanu, din nou director al Teatrului
Naþional din Bucureºti, a apãrut pe scena sãlii
Comedia (teatrul Odeon de astãzi), sãli
arhipline îi urmãreau într-o tãcere religioasã
incursiunile în lumea teatrului de demult, a
originilor lui. Iar la sfârºit îl ovaþionau ca pe
un virtuos. ªi era un virtuos al verbului plin de
miez ºi de substanþã, încãrcat de cunoºtinþe,
alcãtuit într-o limbã româneascã exemplarã.
Dar conferinþele de la sala Dalles, de la
Biblioteca Institutului Român pentru Relaþiile
Culturale cu Strãinãtatea din Bulevardul
Dacia, unde am început sã-l înþelegem pe
ostracizatul Richard Wagner?
Ion Marin Sadoveanu a fost romancier.
Romancier în adevãratul înþeles al cuvântului
care nu s-a grãbit, dând la ivealã acea capodoperã
a literaturii române Sfârºit de veac în
Bucureºti, numai când totul a fost închegat,
finisat, ºlefuit pânã în cele mai mici amãnunte.
Romanul a apãrut în martie 1944, când lumea
româneascã era copleºitã de desfãºurarea
rãzboiului la hotarele þãrii noastre ºi de aceea,
deºi critica a fost elogioasã, romanul avea sã
intre mai târziu în conºtiinþa publicã. O datã cu
Sfârºit de veac în Bucureºti, epoca de culme
a romanului românesc începutã în 1920 cu Ion
de Liviu Rebreanu se încheia în tonuri majore,
somptuoase. Iar Ion Sântu, apãrut treisprezece
ani mai târziu  în ciuda unor inegalitãþi  rãmâne
unul din romanele româneºti reprezentative.
Tudor Vianu a fost spirit constructiv prin
excelenþã. Câte construcþii n-a înãlþat, fiind
pionier pe multe tãrâmuri, dar ducând la
perfecþiune ceea ce a început; de la filosofia

Valeriu RÂPEANU
În dimineaþa zilei de 2 februarie 1964, dupã
ce scrisese în agenda unde însemna laconic
faptele cotidiene, cu litere minuscule ce se
alcãtuiau în cuvinte rotunjite de arta unui
caligraf  noapte liniºtitã  dupã atâtea nopþi
ºi zile de neliniºtitoare suferinþi ale inimii, Ion
Marin Sadoveanu a fost doborât într-o clipã.
Singur, în apartamentul de la cel de-al treilea
etaj al blocului din strada Aristide Briand, 20,
ce fusese ridicat pe locul celebrului de tristã
amintire Carlton, prãbuºit la cutremurul din
noiembrie 1940, Ion Marin Sadoveanu n-a fost
vegheat în clipa când a trecut pe tãrâmul nefiinþei
decât de cãrþile sale. De ceea ce rãmãsese din
impunãtoarea sa bibliotecã, adunatã cu
voluptatea care îi caracteriza fiecare act al vieþii,
cu o pasiune niciodatã istovitã ºi cu o competenþã
desãvârºitã în lungile sale peregrinãri studioase:
risipitã în 1950 atunci când fusese evacuat din
apartamentul sãu ºi când inspectorul de la
spaþiul locativ îi spusese: casele sunt pentru
oameni nu pentru cãrþi, bibliotecã pe care ºia sporit-o ºi în anii de restriºte. Trecuse doar
de câteva luni pragul vârstei de 70 de ani, care
nu rãmãsese neobservat aducându-i bucuria
unor articole elogioase, a unor interviuri chiar
ºi a unei decoraþii cum nu mai primise de un
sfert de veac, atunci din mâinile lui Carol al IIlea care înþelegea sã-l rãsplãteascã pentru scurta
sa trecere ministerialã într-unul din efemerele
guverne care se succedau între 1938-1940.
Demnitate care avea sã-i aducã o cascadã de
neplãceri dupã 1944 (epurare din Uniunea
Scriitorilor, eliminarea de la Teatrul Naþional
ºi câte altele) ºi o continuã spaimã cã va fi
arestat, care n-a fãcut decât sã-i accentueze
suferinþele cardiace.
În dimineaþa zilei când a fost constatatã
moartea lui Ion Marin Sadoveanu, prietenul meu
Iulius Þundrea, redactorul ºef al emisiunilor
culturale ale Radiodifuziunii Române, m-a sunat
la telefon aducându-mi trista veste ºi spunândumi cã din dispoziþia lui Ion Pas, preºedintele
Radio  Televiziunii Române, o emisiune
omagialã va fi difuzatã în cursul acelei zile la
care trebuie sã vorbeascã Tudor Vianu ºi
subsemnatul. În cabinã am ascultat înregistrarea
cuvântului imprimat de Tudor Vianu. Textul a
fost publicat în revista Luceafãrul ºi îl aflãm
în cel de-al treilea volum al seriei Operelor
marelui cãrturar (p. 522-523). Mã despart de
Ion Marin Sadoveanu ca de prietenul întregii
mele vieþi. Scriu ºi rostesc aceste cuvinte în
oraºul cu multele lui strãzi, pieþe ºi grãdini pe
care le-am strãbãtut alãturi de el de nenumãrate
ori, pe care le voi strãbate singur de aici înainte.
De 14 ani îl auzisem pe Tudor Vianu la cursurile
ºi seminarele din primii doi ani ai Facultãþii de
Litere din Bucureºti, îi urmãrisem conferinþele
publice ºi comunicãrile academice, îl
condusesem de nenumãrate ori spre casã. Îi ºtiam
timbrul ºi modulaþiile vocii când cãpãta accente
vibrante, de un patetism în care emoþia nu mai
putea fi zãgãzuitã ca atunci când ne vorbea
despre Goethe, dar îl ascultasem între patru
ochi întristat de nedreptãþile care i se fãceau
sau indignat de loviturile pe care un poet
sãrbãtorit la Ateneul Român le dãdea cuiva care
nu se mai putea apãra pentru cã murise. Ca un
martir. Dar acum, ascultându-l rostind frazele
lui de o frumuseþe tragicã, mi se pãrea cã
vorbeºte un alt Tudor Vianu. Vocea îi era
doborâtã de durere, auzeai cã tot ce spune este
trãit cu o asemenea intensitate sufleteascã încât
nimic nu mai putea sã fie disimulat. Omul acesta
care ne apãruse tuturor celor ce îl vãzusem ºi îl
ascultasem ca expresia însãºi a spiritului
olimpian, întruchipând echilibrul clasic era acum
un om prãbuºit sufleteºte la moartea celui cu
care fusese prieten în zile bune ºi în zile rele, pe
care nimic nu-i despãrþise, nu-i fãcuse sã se afle
în raporturi de adversitate care comunicau la cea
mai înaltã tensiune ideaticã, fiind plãmãdiþi din
aceeaºi nobilã ºi inalterabilã materie umanã.
Totul îi apropia pe plan spiritual: aceeaºi credinþã
în idealul clasic al omului, acelaºi cult al
valorilor perene pe care n-au obosit sã-l propage,
fãcând pãrtaºi pe cât mai mulþi la aceastã credinþã

culturii, la esteticã ºi la stilisticã. Profesor prin
excelenþã, om al catedrei care transmitea
cunoºtinþele, lipsit de orice gesticulaþie
spectaculoasã, urmãrind limpezimea ºi
temeinicia comunicãrii, Tudor Vianu te fãcea
partenerul unor cãlãtorii minunate în timp ºi în
spaþiu fãrã sã-þi creeze complexe.
Opera lui este alcãtuitã din lucrãri care ºiau dovedit rezistenþa în faþa timpului. A citit ºi a
meditat, a ascultat ºi a privit, a comunicat prin
scris ºi prin viu grai, nu a refuzat nimic din ceea
ce reprezenta pentru el o bucurie. Umanist ºi
enciclopedist, Tudor Vianu ai reprezentat unul
din pilonii formãrii conºtiinþei culturii româneºti,
în spirit european, ai stabilirii unei scãri a valorilor raportatã la permanenþele universale ºi nu
la cele conjuncturale. Idealul clasic a fost farul
gândirii sale, valoarea esteticã, modul în care
frumosul ne relevã frumuseþi stilistice, iar gândul
ce se converteºte în artã a reprezentat demersul
sãu consecvent neîntrecut pânã astãzi.
La prima vedere un epicureu  cum îl
caracteriza G. Cãlinescu  mai preocupat de
succesul public ºi de demnitãþi, Mihai Ralea a
fost la rândul sãu un constructor pe tãrâm literar
nu numai prin articolele ºi cronicile sale, ci ºi
prin eseurile lui (Tudor Vianu, în comunicarea
din care am citat, spune cã eseul ca gen
pãtrunde în cultura noastrã prin Mihai Ralea),
prin contribuþia la orientarea revistei Viaþa
Româneascã, prin acea explicare a omului
ºi prin aºezarea la temelia aprecierii a noþiunii
de valoare. Profesoratul a fost una din vocaþiile
lui. Filosofia ºi sociologia româneascã nu pot
fi concepute fãrã contribuþiile substanþiale ale
lui Mihai Ralea.
Au trecut cu toþii pragul lui 23 august 1944.
Mihai Ralea a îndeplinit funcþii de ambasador
în SUA între 1946-1948 (ca ºi Tudor Vianu la
Belgrad în aceeaºi perioadã), a deþinut
demnitãþi care mai de care mai onorifice. În
1963 îmi numãra nu mai puþin de 11.
Ion Marin Sadoveanu a revenit greu în
viaþa literarã, cuvântul decisiv pentru
reintegrarea lui l-a avut Petru Dumitru. Tudor
Vianu, dupã o perioadã de marginalizare este
ales în 1955 membru al Academiei Române
ºi începe o carierã internaþionalã, la
UNESCO, participând la conferinþe,
colocvii, conferenþiind. Li se imputã astãzi
colaborarea cu regimul, texte mai puþin
fericite scrise de ei, pasaje care le-au fost
introduse în unele conferinþe ºi cãrþi. Dar cei
ce le reproºeazã aceasta, am impresia cã fiind
contemporani cu ei, trãind o datã cu ei, n-au
avut nici un fel de deschidere cãtre lumea
culturii, nu i-au ascultat niciodatã, nu i-au
citit atunci. N-au fost în sãlile în care
vorbeau, nu i-au ascultat la Radio, nu le-au
frecventat cursurile, nu le-au citit articolele
ca sã vadã ce însemna prezenþa lor, sã
înþeleagã cum i-am înþeles noi, sã facã
diferenþa între ce se scria ºi cum se scria
atunci ºi ce scriau ºi cum scriau cei amintiþi.
Sã înþeleagã strãdania lor de a propaga prin
toate mijloacele operele reprezentative ale
culturii universale ºi româneºti. Acceptând
chiar unele imixtiuni, fãcând toate aceste
concesii cu conºtiinþa cã numai astfel pot sã
propage tineretului  ºi nu numai lui  cultul
marii culturi, sã-i ofere modele care prin
prezenþa lor sã creeze acele contraforþe
morale în faþa invaziei de culturã sovieticã
ºi de culturã românã de tip nou.
Gesturile lor, ale lui Tudor Vianu, Ion Marin
Sadoveanu, Petru Comarnescu, Vladimir
Streinu, ªerban Cioculescu Perpessicius, C.
Noica, Anton Dimitriu au fost gesturi de
adevãratã rezistenþã spiritualã datoritã cãrora
nu doar am supravieþuit aºa cum se spune, ci
am afirmat primatul culturii universale ºi
româneºti care ºi-a manifestat perenitatea în
timp ºi peste orice timpuri. De aceea, în acest
an, când se împlinesc patru decenii de când cei
trei nu mai sunt printre noi, sã ne gândim ce au
însemnat cât au fost printre noi, pentru noi ºi
pentru cei ce vor veni dupã noi. Sã ne gândim
cã viaþa nu le-a fost seninã, cã au fost puºi în
faþa unor dileme dureroase, dar ºi-au continuat
cu tenacitate opera ºi acþiunea lor culturalã.

Sãrãcia din România ºi mirajul muncii în strãinãtate
Un recent studiu al Comisiei Europene pentru îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã ºi de muncã constata cã românii ºi bulgarii sunt cei
mai sãraci, frustraþi ºi stresaþi dintre cetãþenii Europei. Cã românii sunt
cei mai sãraci se ºtia. Rezulta clar ºi din raportul specialiºtilor din Comisia
guvernamentalã Anti-Sãrãcie, care evalua totuºi, sãrãcia ca pe un fenomen
aflat pe o traiectorie descendentã în anul 2003, faþã de 2002, deºi chiar ºi
acum un sfert din populaþia þãrii trãieºte sub pragul sãrãciei.
Poate de aici ºi mistuitoarea lor dorinþã de a emigra, de a pleca sã
lucreze în strãinãtate, lipsa locului de muncã fiind sursa principalã a
stresului care le macinã sãnãtatea. De aici ºi realitatea pusã în evidenþã
în acelaºi studiu cã, în realizarea unui standard de viaþã bun, pentru
români esenþiale sunt slujba, partenerul de viaþã ºi locuinþa, în timp ce
pentru olandezi, de pildã, elementele cele mai importante sunt timpul
liber, prietenii ºi capacitatea de a fi de folos altora.
O altã concluzie ºocantã formulatã în acelaºi studiu remarcã faptul
cã 59,1 % dintre românii care au o slujbã sunt stresaþi sistematic, fiind
probabil prea obosiþi, precizându-se cã doar grecii sunt mai stresaþi decât
românii, în timp ce în celelalte þãri din Uniunea Europeanã acest procent
se situeazã sub 50 la sutã.
În lista celor ºapte bunuri esenþiale pentru asigurarea unui standard
de viaþã european, care include televizorul ºi autoturismul, dar nu ºi
computerul ºi cuptorul cu microunde, românii se aflã pe ultimul loc, pe

aceastã scarã, lipsindu-le 2,92 la sutã din aceste bunuri. Cât de mare este
decalajul acesta între România ºi majoritatea þãrilor din Uniunea Europeanã,
se poate vedea din gradul de deprivare, care alterneazã între 0,22 % în
Malta ºi 1,99 la sutã în Portugalia. Poate aºa se ºi explicã faptul cã românii
ºi bulgarii sunt cei mai nemulþumiþi în ceea ce priveºte condiþiile de viaþã,
mai exact doar 42 la sutã dintre români sunt mulþumiþi, în vreme ce în
statele U.E. gradul de satisfacþie trece de 85 la sutã.
Cele mai mari frustrãri ale românilor sunt generate de sistemul de sãnãtate
(doar 23 la sutã sunt mulþumiþi) ºi de veniturile realizate (numai 27 la sutã se
declarã mulþumiþi). Singurele surse aducãtoare de mulþumiri sunt familia,
casa ºi vecinii (peste 80 la sutã din români sunt mulþumiþi la aceste capitole).
Evaluãrile privind calitatea vieþii românilor aratã cã aceºtia sunt de 9
ori mai sãraci decât cetãþenii U.E. Raportul Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii
claseazã România pe penultimul loc între þãrile candidate la UE, din punctul
de vedere al accesului la medicamente (dupã Bulgaria, Polonia ºi Cehia).
Acelaºi loc dezolant îl ocupãm ºi în ceea ce priveºte speranþa de viaþã.
În schimb, România are ºi ea un atu  este þara cu cele mai multe ºcoli
de manechine, are de trei ori mai multe sindicate (5038) decât media þãrilor
din U.E., fiind campioanã în folosirea muncii la negru, astfel cã din 10 milioane
de persoane considerate active, doar 4 milioane sunt angajate legal.
Mirajul muncii în strãinãtate este întreþinut, promovat chiar de autoritãþi,
care se mândresc cu o ratã a ºomajului de 7,6%, mult mai micã decât în

Spania ºi în Franþa sau în alte þãri europene, realizatã într-o perioadã de
restructurare a economiei naþionale. Se omite însã faptul cã în exodul de
români plecaþi în strãinãtate sunt fie ºomeri, fie angajaþi cu salarii de mizerie.
Astfel, plantaþiile de cãpºuni din Spania, ºantierele de construcþii din Israel
ºi din alte câteva þãri, spitalele din Germania, cererea de asistente, companiile
specializate în informaticã din Canada ºi S.U.A. au adunat douã milioane
de români, care, în disperare au renunþat la venitul minim garantat, preferând
drumul presãrat cu riscuri al emigraþiei. S-a ajuns ca o familie de români
din zece sã aibã pe cineva la muncã în strãinãtate.
Banii trimiºi acasã de cei ce lucreazã în strãinãtate sunt bine-veniþi,
îmblânzind parcã ºi spectrul sãrãciei. Nu întâmplãtor poate, premierul îi îndemna
pe români sã plece la muncã în strãinãtate, în întâlnirile cu locuitorii judeþului
Mehedinþi, încercând sã demonstreze influenþa pozitivã a locurilor de muncã
din afarã asupra bugetului de stat ºi a economiei naþionale. Chiar dacã ºi în
strãinãtate mulþi dintre conaþionalii plecaþi ajung sã lucreze la negru, dar fãrã
aceastã soluþie ºomajul ar lua proporþii îngrijorãtoare. Nu este sub demnitatea
nimãnui sã lucreze în strãinãtate, ºi alte þãri au recurs la o asemenea soluþie,
atunci când s-a impus un ritm accelerat de creºtere economicã, spaniolii,
irlandezii, portughezii, polonezii ºi ei cunoscând povara grea a sãrãciei, au recurs
la exportul forþei de muncã. Deci, existã un precedent. Ca atare, sã ne consolãm.
Între argumentele invocate se aflã liberalizarea pieþei forþei de muncã,
ce va face ca, în curând, distincþia dintre locurile de muncã interne ºi cele

externe sã se diminueze foarte mult, asigurarea veniturilor personale
de cãtre cei plecaþi din þarã, capacitatea de a susþine familia ºi de a face
investiþii în þarã ºi chiar schimbarea mentalitãþii faþã de muncã,
influenþând acest proces.
Teama de a nu-ºi pierde slujba l-a îndemnat pe tânãrul român, care
a scãpat ca prin minune dintr-unul din trenurile sinucigaºe din Madrid,
sã alerge spre autobuzul care-l ducea la serviciu, în loc sã-ºi caute rudele,
prietenii, sã vadã ce s-a întâmplat, exprimã o schimbare de mentalitate,
nu? Era vorba de un tânãr intelectual, fost actor la Sf. Gheorghe, al
cãrui exemplu a fost mult mediatizat, care avea un salariu cu mult sub
cel decent ºi care nu putea cu nici un preþ sã rateze aceastã ºansã.
Se face însã abstracþie de o altã realitate, ºi anume de faptul cã cea
mai afectatã categorie socialã de sãrãcie sunt copiii  o treime din totalul
copiilor din România  ºi tinerii cu vârsta pânã la 24 de ani. Or, în
programele anti-sãrãcie, mãsuri care sã garanteze diminuarea acestui flagel
degradant, care le marcheazã viaþa, reprezentând sursa unei traume psihice
de duratã, sã le acorde o protecþie socialã specialã, nu sunt prea consistente,
aceºtia îngroºând rândurile generaþiei de sacrificiu. Poate vor fi ºi ei
îndemnaþi sã meargã la muncã în strãinãtate. Ar fi o singurã alternativã,
deocamdatã, certã, în aºteptarea ºcolilor de reconversie profesionalã, apte
sã ofere mai multã flexibilitate pe piaþa muncii.

Adela DEAC
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PROFESORII NOªTRI ªI CÃRÞILE LOR
Remarcabilã cuprindere practicã ºi
teoreticã a tehnologiilor moderne

Prof. univ dr. docent Aron POPA

Mihaela Minulescu
Psihodiagnoza modernã.

Chestionarele de personalitate

Viaþa social-economicã ºi toate tipurile de
sisteme productive sunt dominate de configuraþia,
conþinutul ºi rolul tehnologiilor diseminate în
operaþii, activitãþi ºi acþiuni ce vizeazã obþinerea
de produse, bunuri ºi servicii.
În practicã, mulþimea disciplinelor ºtiinþifice
ºi a tehnologiilor se aflã sub incidenþa dezvoltãrii
ºi influenþãrii reciproce prin reformulãri generate
de noutãþi. Factorul intensitate a schimbãrilor
este variabil, în mod obiectiv, între grupe de
ºtiinþe ºi tehnologii.
În ultima parte a secolului XX, tehnologiile
au produs chiar mutaþii ontologice, respectiv
au determinat unele modificãri ale structurii ºi
condiþiei umane.
Noile tehnologii, prin implicaþiile lor,
influenþeazã deja practicile social-istorice,
afectând atât viitorul individual, cât ºi cel colectiv.
Tehnologiile se regãsesc în diferite activitãþi ºi arii
social-productive, cum sunt: transporturi,
comunicaþii, management, cercetare etc., având
semnificaþie algoritmicã de maniere, proceduri, fel
de a executa, trasee, traiectorii, fel de derulare º.a.
Studiul tehnologiilor cu referire la domeniul
clasic, modern ºi cel neconvenþional determinã

necesitatea precizãrii conþinutului noþiunii de
tehnologie.
În gândirea economico-ºtiinþificã sunt deja
emise o mulþime de formulãri ale cuvântului
tehnologie, majoritatea încãrcate de
semnificaþii actualizate, teoretice ºi practice.
Manualul d-nei Maria Gâf-Deac are rol
preponderent de cuprindere practicã ºi teoreticã
a cunoºtinþelor tehnologice. Cartea constituie
o relatare modernã, în viziune originalã, a
temelor ºi subiectelor actuale în sfera
preocupãrilor productiv-economice din lumea
contemporanã în România ºi pe plan mondial.
În acest context, prin manualul universitar
de faþã, studiul tehnologiilor, cu accent pe cele
moderne ºi neconvenþionale, se realizeazã în
manierã cu totul nouã în România, prin
examinarea originalã efectuatã de cãtre autoare
a elementelor aparþinând ºtiinþei procedeelor
ºi mijloacelor de transformare a materialelor,
energiei ºi informaþiilor în produse sau servicii.
Într-un cadru academic de excepþie, aºa
cum este cel oferit de Universitatea Spiru Haret
în mod generos, se identificã remarcabila
ocazie  deopotrivã pentru profesori ºi studenþi
 de afirmare constructivã ºi profesionistã în
sistemul cãutãrilor ºtiinþifice.

Frescã din Albumul Mânãstirea Horezu

Invitaþie pentru studenþi
Lucrarea corespunde programei analitice
aferente disciplinei Tehnologii moderne ºi se
adreseazã studenþilor de la facultãþile Finanþe ºi
Bãnci ºi Management Financiar-Contabil,
cercetãtorilor, proiectanþilor, managerilor de firme
ºi din diferite instituþii productiv-economice,
elaboratorilor de strategii, precum ºi tuturor
acelora care deþin ºi exploateazã tehnologii.

UN CREZ DE NECLINTIT

Liana-Rodica Repeþeanu
La litterature francaise
du XIX e
,
siecle par les textes

Florian Tãnãsescu
Doctrine ºi instituþii politice

Este, probabil, un fapt întâmplãtor cã o lucrare
remarcabilã, precum Gh. Brãtianu, filosof al
istoriei, apare la Grupul Editorial Litera
Internaþional, cu sediul central la Chiºinãu, în
Republica Moldova. Dar o întâmplare plinã de
semnificaþii. ªtiut fiind cã istoricul român de
talie europeanã, Gheorghe I. Brãtianu, a fost
condamnat, dupã invazia trupelor sovietice în
România, ºi a murit în închisoarea de la Sighet,
la numai 55 de ani, pentru faptul de a fi
demonstrat, în lucrãri de înaltã þinutã ºtiinþificã
ºi cu argumente ºi astãzi de necontestat,
caracterul românesc al Basarabiei strãbune ºi
drepturile inalienabile ale României asupra
acestui þinut, rupt din trupul Moldovei lui
ªtefan cel Mare în anul 1812, ca preþ al
înþelegerilor vremelnice, survenite între douã
dintre imperiile cotropitoare cu care se
învecinau români. Potrivit mãrturiei
cardinalului Alexandru Todea, încarcerat ºi el
la Sighet, unde l-a întâlnit pe Gh. I. Brãtianu,
istoricul s-a îmbolnãvit grav la începutul anului
1953, ºi a murit, prin agravarea bolii, în celula
71, în chiar ziua onomastricã de 23 aprilie 1953.
Aºadar, Gh. I. Brãtianu a murit la Sighet
neclintit în credinþa lui despre caracterul
românesc al þinuturilor cotropite, iar acest gest
suprem de rezistenþã ºi de rectitudine moralã,
dus pânã la sacrificiul de sine, este, cred, cel
mai înalt act de nobleþe ca filosof al istoriei.
De altminteri, majoritatea scrierilor sale,
între care La Moldavie et ses frontieres
historiques (Bucureºti, 1940), La Bessarabie.
Droits nationaux et historiques (Bucureºti,
1943), Origines et formation de lunité
roumaine (Bucureºti, 1943), Chestiunea Mãrii
Negre. I ºi II. Curs þinut la Universitatea din
Bucureºti în anii 1941-1942 ºi 1942-1943 sunt
lucrãri de referinþã bibliograficã prin unitatea
ºi rezistenþa demonstraþiei, prin caracterul lor
de sintezã a cercetãrilor, dar ºi prin perspectiva
deschisã de ele asupra sensurilor ºi ideilor
directoare ale fenomenelor istorice.

Tocmai aceastã trãsãturã, þinând de filosofia
istoriei, este cercetatã în cartea de faþã ºi întâiul
merit al autorului, Pamfil Nichiþelea, cadru
didactic la Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism
a Universitãþii Spiru Haret, este de a fi efectuat
analiza exhaustivã a lucrãrilor lui Gheorghe
Brãtianu din care a extras aspecte cu caracter
teoretic, filosofic, referitoare la gândirea,
concepþia ºi metodele istoricului. Astfel încât
ipoteza de la care a pornit aceastã lucrare a
devenit certitudine, în sensul cã opera lui Gh. I.
Brãtianu degajã datele unei viziuni teoretice
de ordin general  filosofic, care se
concretizeazã, în dese rânduri, în unele idei ºi
concepte elaborate ºi aplicate ca atare. El a
reflectat continuu asupra obiectului sãu de
studiu, asupra procesului cercetãrii istoriei ºi
semnificaþiilor acesteia, asupra multiplelor
aspecte metodologice ºi gnoseologice ale ºtiinþei
istorice. Pe baza acestei conchizii apare
limpede faptul cã Gh. I. Brãtianu îºi continuã
maeºtrii  A.D.Xenopol, B.P.Hasdeu, Nicolae
Iorga, Vasile Pârvan  ºi poate fi revendicat
asemenea lor inclusiv de istoria filosofiei.
Iar asemenea concluzii sunt cu atât mai
interesante ºi suscitã o reflecþie de anvergurã
cu cât ele se întemeiazã pe o amplã cercetare
analiticã, incluzând deopotrivã lucrãri de amplã
sintezã, dar ºi studii, raportate, dãri de seamã,
însemnãri ce oferã puncte de sprijin pentru
schiþarea concepþiei istorico-filosofice de care
Gh. I. Brãtianu a fost cãlãuzit. Sprijinul cel mai
bun, în acest vast demers de reconstituire a
concepþiei istoricului filosof, vine din faptul cã
scrisul lui Gh. I. Brãtianu depãºeºte condiþia
tradiþionalã a istoricului, se sprijinã pe reflecþia
profundã asupra evenimentelor înfãþiºate, astfel
încât, în ultima analizã, el vorbeºte mai degrabã
ca un metaistoric. Pe bunã dreptate subliniazã
Pamfil Nichiþelea cã tocmai aceastã
capacitate a reflexivitãþii, la care se adaugã
interesul pentru cercetarea multidisciplinarã,
pentru istoria «totalã» ºi metoda comparativã

aveau sã-l conducã pe istoricul român la un
mod propriu de a gândi istoria ºi la formularea
unei noi perspective de interpretare a
trecutului. Toate acestea formeazã un tip de
filosofie a istoriei, aceea a teoriei sintezei, care
era în spiritul direcþiilor înnoitoare ale vremii
ºi care rãmâne ºi azi una din tendinþele
dominante ale gândirii istorice.
Toate cele cinci capitole ale lucrãrii ºi
îndeosebi cel de al treilea (Teoria sintezei în
concepþia lui Gheorghe I. Brãtianu) oferã
argumente în sprijinul concluziilor de mai sus.
Argumente cãrora Pamfil Nichiþelea ºtie sã le
confere atât forþa demonstraþiei riguroase, cât
ºi o anume sensibilitate. Graþie acestor însuºiri,
Gh. Brãtianu, filosof al istoriei se citeºte cu
interes ºi cu plãcere.

EXPOZIÞIA
MICLEA

la Muzeul Naþional Cotroceni

Ion Miclea se prezintã publicului Muzeului Naþional Cotroceni cu o expoziþie intitulatã Cãrþile
ºi fotografiile mele. Este o restituire dupã 4 ani de la plecarea lui dintre noi. Ioan Grigorescu,
cel care l-a prezentat pe artist, l-a numit Omul cu ochi de vrãjitor:
Sunt tot mai convins cã artistul posedã un al treilea ochi. Existã oameni care, privind o datã cu
noi viaþa, observã întotdeauna ceva în plus, insesizabil ºi totuºi esenþial. Avem nevoie de ochiul lor
pentru a descoperi dimensiunea emoþionalã a lucrurilor, miºcarea ce ne-a scãpat, culoarea pe care
n-am surprins-o, tonalitatea neperceputã. Pentru Ion Miclea, cel de-al treilea ochi este obiectivul
fotografic. E ochiul unui vrãjitor stãpân pe fracþiunea infinitesimalã de timp când vârful arãtãtorului
primeºte ordinul de a apãsa pe declanºator. Un declic mai scurt decât clipa, ºi ochiul lui a reþinut
imagini surprizã din spectacolul vieþii.
Pentru Miclea , fotografia este o stare de spirit. Este viaþã. Este gând.
Arghezi ºi Cãlinescu nu ne-ar fi rãmas în ipostazele lor cele mai elocvente fãrã ochiul de
vrãjitor al lui Miclea. ªi dacã cuvântul este în stare sã clinteascã pietrele, cartoanele lui Miclea
capãtã peste timp duritate de piatrã.
S-a spus despre el cã este un artist sensibil ºi pãtimaº care fotografiazã cu inima.
Ion Miclea s-a nãscut la 20 noiembrie 1931 la Cluj. ªi-a dat licenþa la Facultatea de Chimie
a Universitãþii din Cluj în anul 1954 ºi a intrat prin concurs la ziarul Fãclia, unde îºi începe
cariera de jurnalist, reporter ºi fotograf. Pasiunea din adolescenþã devine o profesie în care se
realizeazã cu strãlucire. În anul 1960 este angajat prin concurs de George Ivaºcu la Contemporanul,
unde lucreazã pânã în 1990, când pãrãseºte redacþia, continuând sã lucreze pe cont propriu.
Realizeazã nenumãrate reportaje ºi în 1963 publicã primul sãu album cu Eroii fabulelor, cu
un comentariu în versuri al poetului Ion Brad.
Urmeazã albume importante de istorie ºi arheologie româneascã: Dulce Bucovinã, Dobrogea,
Columna , România  pãmânturi eterne, Civilizaþie milenarã, Strãmoºii românilor, Iaºii Marilor
Iubiri, Brâncuºi la Târgu  Jiu, România Antiqua.
Tezaure transilvane, Delta Dunãrii. Cãlãtoreºte mult ºi fiecare cãlãtorie devine un album de
impresii despre þãri ºi civilizaþii, despre oraºe ºi oameni: Elada, Persepolis, Egiptul faraonilor,
Castelele Rinului, Africa, Statele Unite ale Americii, Pekin, Paris, Roma, Istanbul, Leningrad
(Sankt  Petersburg).

Ion Miclea ºi-a propus sã traducã pentru noi în limbajul artei fotografice frumuseþea
ºi intensitatea imaginilor de marmurã peste care au trecut secolele. A fãcut-o, alegând
contraste puternice, jocuri de alb ºi negru, nuanþe de trecere între luminã ºi întuneric.
Omul unei arte moderne selecteazã ºi alterneazã imaginile care, într-o viziune
contemporanã, ne par cele mai sugestive ºi mai nepieritoare.
O carte plinã de imagini ne rãmâne întotdeauna la îndemânã ºi putem sã revenim
mereu la ea în ceasurile noastre de rãgaz.

Zaharia Stancu

Mihai IORDÃNESCU

PROTOCOLUL DE COLABORARE
ÎNTRE TEXT, CONTEXT ªI SUBTEXT

Andreea Vlãdescu
Spirit european în confruntãri
dramaturgice autohtone

Mariana Elena Balu
STATISTICÃ pentru marketing ºi
comerþ exterior

Într-un stat democratic, cum este ºi
România, fiecare echipã guvernamentalã
are dreptul sã încheie alianþe, înþelegeri,
protocoale de colaborare pe oricare dintre
temele ce i se pare cã slujesc interesele
fundamentale ale þãrii. Pentru cã într-un
stat democratic, electoratul este cel care
urmeazã sã aprobe sau, dimpotrivã, sã
sancþioneze
drastic
iniþiativele
guvernamentale, în funcþie de reuºita sau
nereuºita lor. Dar pânã la momentul unei
asemenea decizii, în fiecare stat
democratic au loc analize ºi dezbateri
menite sã punã în luminã textul, contextul,
dar ºi subtextul respectivelor alianþe,
consecinþele lor imediate ºi cele pe termen
lung. Aici, rolul mass-media este capital
ºi tocmai de aceea mijloacele de informare
în masã sunt considerate ca reprezentând
o mare putere în stat. Cu precãdere o
putere moralã. Pentru cã, altminteri, în
planul corecþiilor operaþionale, nu
întotdeauna factorii de putere acordã
atenþia cuvenitã intervenþiilor presei.
Din toatã aceastã perspectivã îmi permit
sã remarc faptul cã între actualul guvern al
României ºi Uniunea Democratã a
Maghiarilor din România (UDMR) a fost
încheiat un nou protocol de colaborare
pentru anul 2004. În virtutea acestei
înþelegeri, guvernul actual îºi asigurã
majoritatea parlamentarã, care-i permite sãºi punã în aplicare legalã hotãrârile

adoptate, iar UDMR îºi pune de asemenea
în aplicare cele mai multe dintre obiectivele
sale. ªi cum asemenea protocoale de
colaborare funcþioneazã de circa zece ani,
învãþãmântul desfãºurat exclusiv în limba
maghiarã  ca principal obiectiv al UDMR
 înregistreazã astãzi în România o
amploare necunoscutã de nici o minoritate
lingvisticã dintr-o þarã europeanã. Astfel a
ajuns România sã fie consideratã ca lider
european sub raportul asigurãrii
învãþãmântului de toate gradele în limbile
minoritãþilor sale.
Recent, prin noul protocol de colaborare
dintre guvernul român ºi UDMR, s-a
preconizat încã o miºcare în acest sens. La
cererea UDMR, nu însã ºi a Universitãþii
de Medicinã ºi Farmacie din Tg. Mureº, aici

Însemnãri
va funcþiona, începând cu anul viitor de
învãþãmânt, o secþie cu predare exclusiv în
limba maghiarã, unde vor fi primiþi ca
studenþi numai tineri maghiari, pe un numãr
de locuri dinainte stabilit. Astfel încât este
posibil ca, la concursul de admitere organizat
pentru aceastã secþie maghiarã, reuºita sã fie
obþinutã cu o medie mult inferioarã celei a
candidaþilor de la secþia românã. Nici acest
aspect, sã zicem, n-ar ºoca prea mult câtã
vreme România este cunoscutã pentru
marile ei discriminãri pozitive acordate
minoritãþilor lingvistice ºi graþie cãrora
minoritarii ajung sã aibã drepturi mai multe,
mai mari ºi mai sigure decât au românii.
Imoral mi se pare a fi, în primul rând,
un alt aspect: anume faptul cã nici UDMR
ºi nici guvernul român nu suflã o vorbã
despre costurile reale ale acestei înþelegeri
protocolare. Sã fie asemenea costuri de-a
dreptul exorbitante? Este foarte posibil.
Oricine este familiarizat cu structura
învãþãmântului superior ºtie cã înfiinþarea
unei secþii noi, într-o altã limbã de predare,
cere, în mod obligatoriu, înfiinþarea de
catedre speciale autonome, organizarea de
laboratoare pentru noul profil, editarea de
manuale, tratate ºi alte lucrãri universitare

în limba respectivã. Iar în cazul special al
Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie din
Tg. Mureº, se mai adaugã ºi cerinþa
înfiinþãrii unei clinici medicale, în care vor
fi internaþi numai bolnavi de limbã
maghiarã, de vreme ce rolul acestei clinici
este sã asigure practica la patul bolnavului
pentru studenþii maghiari. Aºadar, per total,
avem echivalentul în costuri a douã
universitãþi în loc de una.
Cine plãteºte aceste costuri? Este vorba
de vreun ajutor extern? Contribuie cu ceva
fonduri ºi statul ungar? Sau toate asemenea
imense cheltuieli revin exclusiv statului
român? A nu oferi rãspuns unor asemenea
întrebãri legitime înseamnã a te situa pe
poziþii imorale. ªi nedemocratice. Aºadar,
incompatibile cu un stat de drept.

De data aceasta obiectivul aparatului fotografic al lui Ion Miclea e þintit spre trecutul
îndepãrtat
Temelia albumului nu este timpul cu scurgerea lui neîntreruptã, ci spaþiul
þãrii noastre cu strãvechea ºi indestructibila lui unitate.
Instruindu-ne, Albumul ne aduce aminte de ceea ce noi înºine eram odinioarã. Imaginile
lui Ion Miclea ne încântã ºi ne emoþioneazã.

C. Daicoviciu

Mihai IORDÃNESCU

Imagini din albumul Columna
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Consultaþie pentru studenþi

Lucrarea de licenþã
Selectarea temei
Alegerea temei unei lucrãri de licenþã este o opþiune care
trebuie formulatã cu maturitate ºi discernãmânt, din ea
rezultând perspectivele de succes  în cazul unei alegeri
inspirate, sau eventualele eºecuri  în cazul unei alegeri
inoportune, neadecvate.
Tema lucrãrii de licenþã se alege dintr-o listã (tematica
lucrãrii de licenþã), care cuprinde mai multe teme orientative
propuse de cadrele de specialitate din cadrul unei facultãþi.
Tematica este stabilitã de cadrele didactice, iar dupã aprobare
se aduce la cunoºtinþã studenþilor prin diverse mijloace: afiºare,
comunicare, broºuri, ziare sau reviste, editate de facultate etc.
Selectarea unei teme dintr-o listã prestabilitã prezintã avantajul
obþinerii mai rapide a structurãrii temei, a formulãrii titlului
lucrãrii de licenþã, precum ºi avantajul acceptãrii din partea
celor abilitaþi sa aprobe opþiunile studenþilor.
De asemenea, tema poate fi o propunere care vine din partea
studentului. Adoptarea unei formulãri proprii a temei lucrãrii
se adreseazã, în principal, studenþilor care ºi-au construit o
sferã de preocupãri de studiu ºi de cercetare stiinþificã, pentru
care doresc o recunoaºtere profesionalã. O astfel de decizie
solicitã studentului responsabilitãþi suplimentare, pentru cã
propunerea temei trebuie sã convingã factorii de decizie asupra
fezabilitãþii acesteia.
Opþiunea proprie a studentului pentru un anumit titlu al
lucrãrii poate fi consideratã fundamentatã, dacã respectã
urmãtoarele criterii de validare:
a) relevanþa temei, atât din punct de vedere teoretic, cât ºi
practic - orientarea temei abordate cãtre problemele de fond
ale domeniului ales;
b) actualitatea temei - orientarea temei cãtre aspectele
prioritare ale cercetãrii ºi practicii economice dintr-o anumitã
perioadã de timp, cãtre aspectele de bazã pentru prezentul ºi
viitorul domeniului studiat;
c) specificitatea temei - posibilitatea delimitãrii clare, în
vederea tratãrii adecvate;
d) concordanþa între exigenþele temei ºi posibilitãþile
autorului de a le rãspunde în mod adecvat - presupune
concordanþa temei alese cu profilul de învãþãmânt în cadrul
cãruia studentul s-a pregãtit. Acest criteriu este respectat dacã
tema pentru care s-a optat prezintã complexitatea unei cercetãri
individuale, iar eforturile de realizare permit finalizarea în
termenul stabilit.
Este recomandat ca tema lucrãrii de licenþã sã fie aleasã
dintre materiile de specialitate studiate în timpul anilor
universitari sau din domeniul în care absolventul doreºte sã
profeseze în viitor. Alegerea temei este o decizie proprie a
absolventului ºi trebuie sã reprezinte una dintre problemele
esenþiale ale domeniului sau sectorului ales de cãtre autorul
lucrãrii.
Studentul sau absolventul poate opta pentru o anumitã temã
pe care a abordat-o ºi a susþinut-o în anii universitari, în
activitatea ºtiinþificã: sesiuni de comunicãri ºi simpozioane,
lucrãri elaborate la seminarii, referate, diverse studii de caz,
participarea la activitãþi practice, în þarã ºi/sau strãinãtate,
sondaje, experienþe etc.
Opþiunea autorului pentru o anumitã temã trebuie sã aibã
anumite motivaþii, sã rezulte din convingerea studentului cã
aceasta este cea mai bunã alegere ºi sã deþinã cel puþin
cunoºtinþe minime asupra domeniului din care face parte tema.
Cu alte cuvinte, tema se alege în funcþie de anumiþi factori:
 specializarea obþinutã în ultimii ani de studii;
 activitatea desfãºuratã deja sau preconizatã a fi
desfãºuratã de student dupã absolvire;
 cadrul didactic coordonator;
 aptitudinile personale ale studentului;
 posibilitãþile existente de studiu sau posibilitãþile de
documentare teoreticã ºi practicã;
 temele din lista propusã;
 preferinþa studentului pentru un capitol sau domeniu
studiat.
Tema trebuie sã þinã seama de specificul instituþiei de
învãþãmânt superior absolvitã ºi, implicit, de specializarea
urmatã de student ºi pe care ºi-a însuºit-o în ultimul / ultimii
ani de studenþie.
Este indicat ca tema sã se aleagã împreunã cu cadrul
didactic coordonator, deoarece colaborarea în vederea
realizãrii lucrãrii de licenþã trebuie sã fie cât mai eficientã ºi
armonioasã, deci întâi se alege coordonatorul. Studentul
poate propune o temã sau o poate alege împreunã cu
coordonatorul. Tema poate fi rezultatul experienþei din perioada
de practicã, iar studiul de caz se va referi la locul unde studentul
a efectuat practica.
Tema poate fi sugeratã de coordonator, dar într-un asemenea
mod încât sã îl determine pe student sã creadã cã el a venit cu
propunerea.
De asemenea, cunoºtinþele din domeniu, înclinaþiile ºi
aptitudinile studentului-autor sunt semnificative, acesta
trebuind sã aleagã o temã care îi permite sã îºi punã în valoare
toate cunoºtinþele ºi deprinderile însuºite, dar ºi aptitudinile,
talentul ºi celelalte calitãþi personale.
Tema aleasã poate fi un subiect de care autorul a fost
interesat, care i-a plãcut ºi l-a studiat în profunzime, dar poate
fi ceva mai nou care necesitã o documentare prealabilã, cum
ar fi: problematici care fac obiectul aderãrii la Uniunea
Europeanã; analiza factorilor care favorizeazã corupþia ºi a
posibilitãþilor de diminuare ºi/ sau eradicare a acestora etc.
Lucrarea trebuie sã cuprindã tot ce e mai bun ºi tot ce
poate oferi studentul, iar tema trebuie sã prezinte o realã
importanþã teoreticã ºi practicã, eventual o noutate în domeniu.
Studentul trebuie sã trateze cu multã seriozitate tema aleasã
pentru lucrare, sã analizeze toate implicaþiile generate de
aceastã temã, deoarece dupã anunþarea ei nu este recomandatã
modificarea temei. Oricum, ar fi o pierdere de timp sã înceapã
studiul pentru o temã, apoi sã o abandoneze ºi sã înceapã iar
de la zero. Tema are o mare influenþã asupra succesului sau
insuccesului la susþinerea lucrãrii de licenþã.
Autorul trebuie sã þinã cont ºi de documentaþia pe care o
are sau la care poate avea acces, dar ºi de faptul cã trebuie
sã stãpâneascã foarte bine termenii de specialitate, dar ºi
idei, teze etc.

Coordonatorul ºtiinþific
Coordonatorul poate fi ales dintre cadrele didactice
cunoscute cu care studentul a avut o relaþie de colaborare, a
lucrat la diferite proiecte împreunã, deci deja existã o relaþie
bazatã pe respect, pe comunicare armonioasã, organizatã într-un
spirit de echipã. Coordonatorul ales poate fi cel cu care
studentul a participat activ la pregãtirea ºi computerizarea unor

Oportunitatea unei preocupãri

materiale editate anterior. Astfel de activitãþi, precum ºi
participarea la sesiuni de comunicãri ºtiinþifice, simpozioane,
mese rotunde au rolul de a ajuta la elaborarea lucrãrii de licenþã
ºi la susþinerea ei cu succes.
Coordonatorul lucrãrii de licenþã poate fi cel care a predat
cursurile la disciplina cea mai bine însuºitã sau la care studentul
a asistat cu plãcere, deci faþã de care studentul manifestã
admiraþie, recunoºtinþã ºi respect.
Cadrul didactic ales coordonator trebuie sã aibã o reputaþie
bunã, sã fie recunoscut ºi respectat pentru activitatea sa
didacticã ºi ºtiinþificã, sã aibã o activitate curentã în mediul
didactic-ºtiinþific, sã fie bine informat ºi sã-i poatã oferi
studentului noutãþile din domeniul cercetat.
Coordonatorul poate fi cadru didactic din unitatea de
învãþãmânt la care studentul urmeazã cursurile sau în alta, poate
avea activitate în þarã ºi/sau în strãinãtate. Dar indiferent de
unde este ºi unde îºi desfãºoarã activitatea cadrul didactic, între
acesta ºi student trebuie sã se stabileascã întâlniri, sã se dezvolte
o colaborare sistematicã ºi eficientã.
Se pot alege chiar doi coordonatori, astfel fiind creatã
posibilitatea existenþei unei echipe de lucru compacte, care sã
acopere o arie mai largã de cunoºtinþe, ducând la elaborarea
unei lucrãri mai complexe.
Coordonatorul ºtiinþific are un rol deosebit de important
atât în alegerea temei, cât ºi în elaborarea lucrãrii de licenþã.
De regulã, alegerea coordonatorului ºtiinþific este condiþionatã,
în mod esenþial, de relaþia sau de comunicarea pe care
absolventul a avut-o cu profesorul universitar respectiv, pe
parcursul studiilor. O datã ales, coordonatorul ºtiinþific îndrumã
ºi controleazã derularea întregului proces de elaborare a lucrãrii
de licenþã.
Este recomandat sã existe un program de consultaþii al
coordonatorului stabilit,comunicat direct ºi afiºat pentru ca
studentul sã poatã obþine îndrumãrile necesare în timp util ºi
permanent. Trebuie sã se evite situaþiile în care lucrarea nu
poate fi finalizatã conform graficului cuprins în calendar.

în organizarea activitãþii de elaborare a lucrãrii ºi sã-l îndrume
la fiecare pas. Este foarte important ca iniþiativa ºi capaciatea
de creaþie a autorului sã nu fie ignorate, ci stimulate.
Coordonatorul nu trebuie sã îi dea de-a gata autorului pãrþi
din lucrare, dar poate sã-i sugereze acestuia accesul la diferite
surse de informaþii, sã-i insufle anumite puncte de vedere, sã-l
ajute când are dificultãþi, dar întreaga lucrare trebuie sã treacã
prin filtrul gândirii studentului ºi sã fie realizatã de acesta.
Coordonatorul ºtiinþific orienteazã demersul de cercetare
al studentului, valideazã opþiunile tematice, recomandã cãile
de urmat ºi soluþiile de adoptat pe parcursul elaborarii lucrãrii
de licenþã. De asemenea, el controleazã modul de desfãºurare
al elaborãrii lucrãrii, asigurând mobilizarea potenþialului de
cercetare al autorului pentru realizarea unei contribuþii proprii.
Activitatea de îndrumare a coordonatorului poate fi
sintetizatã astfel:
 sã întocmeascã, împreunã cu autorul planul lucrãrii, iar
pe baza acestuia calendarul cu toate etapele de documentare ºi
cu termenele de realizare;
 sã controleze periodic modul în care studentul a respectat
planul de lucru;
 sã verifice structura lucrãrii întocmite de student, realizând
corecturile necesare ºi sugerându-i acestuia modalitãþile de
îmbunãtãþire;
 sã verifice calitatea pãrþilor componente ale lucrãrii, fãcând
observaþii de corectare sau de refacere;
 sã avizeze forma finalã a lucrãrii de licenþã ºi sã o propunã
spre susþinere, numai dacã aceasta rãspunde tuturor exigenþelor.
În ceea ce priveºte obligaþiile studentului sau
absolventului, acestea se pot rezuma astfel:
 sã ia legãtura cu profesorul îndrumãtor ºi sã-i prezinte
tema aleasã pentru lucrarea de licenþã ºi motivaþiile cu privire
la tema respectivã;
 sã elaboreze, împreunã cu profesorul universitar, planul
lucrãrii pe care trebuie sã-l respecte;
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Lucrarea de licenþã poate fi definitã ca fiind lucrarea scrisã care
înglobeazã toate cunoºtinþele acumulate, priceperile ºi deprinderile
însuºite în perioada de instruire, elaboratã sub îndrumarea
profesorului coordonator ºi care poartã amprenta personalã a
gândirii, a aptitudinilor, talentului ºi inteligenþei tânãrului
absolvent, întocmitã la terminarea studiilor universitare.
Scopul final al lucrãrii de licenþã este de a impresiona prin
stil ºi mod de prezentare convingãtoare, de a obþine nota
maximã, dar ºi recunoaºterea profesionalã a autorului, iar
aceasta nu trebuie deloc neglijatã când se alege coordonatorul
lucrãrii.
Atunci când un student îºi alege coordonatorul nu trebuie sã
uite cã succesul sau insuccesul sãu îi poate aparþine lui, dar ºi
profesorului.
Pentru înlesnirea dialogului studenþi  cadre didactice ºi
pentru o cât mai bunã informare, se poate pune la dispoziþia
celor interesaþi un site pe Internet, care poate fi consultat în
orice moment ºi în orice problemã.
Tot ce s-a spus pânã acum nu are scopul de a diminua rolul
profesorului în activitatea didacticã, ci, dimpotrivã, de a
accentua importanþa acestuia, care trebuie sã fie un bun
specialist, coordonator ºi pedagog. Profesorul trebuie sã caute
ºi sã gãseascã continuu modalitãþi de motivare internã ºi externã
pentru a menþine viu interesul studenþilor pentru studiu, dar ºi
pentru elaborarea unei lucrãri de licenþã interesantã. Astfel, el
trebuie sã dirijeze în aºa fel activitatea didacticã încât studentul
sã nu aibã impresia cã i se impune studiul, ci cã el are iniþiativa
ºi cã vrea sã realizeze de bunã voie acea activitate, cã îi place
ce face, cã se simte motivat în munca sa.
Din considerentele arãtate, rezultã cã acceptarea de cãtre
un coordonator ºtiinþific a îndrumãrii unei anumite lucrãri de
licenþã nu înseamnã acordarea a priori a girului sãu asupra
rezultatelor obþinute de autorul lucrãrii la finele perioadei de
elaborare. Avizarea ºi notarea de cãtre coordonatorul ºtiinþific,
a versiunii finale a lucrãrii de licenþã se bazeazã pe o evaluare
exigentã, de ansamblu, a conþinutului ºi formei acesteia; pentru
studenþii mai puþin apþi sã elaboreze o lucrare corespunzãtoare,
este de preferat ca ea sã fie respinsã de coordonatorul ºtiinþific,
decât sã se ajungã la situaþia, evident mai neplãcutã, de a fi
respinsã de membrii comisiei cu ocazia susþinerii publice.

Relaþia dintre autorul lucrãrii
ºi coordonatorul ºtiinþific
Aºa cum am precizat anterior, relaþia dintre autorul lucrãrii
de licenþã ºi coordonatorul ºtiinþific trebuie sã se axeze, în
primul rând, pe o bunã comunicare bazatã pe respect reciproc.
Rezultã cã relaþia dintre autor ºi coordonator trebuie sã se
bazeze pe respect, pe dialogul deschis, pe înþelegere,
colaborare, iar orgoliul ºi prejudecãþile trebuie sã lipseascã.
Aceastã legãturã are o importanþã deosebitã, condiþionând
în mod direct calitatea lucrãrii de licenþã ºi, implicit, rezultatul
obþinut de cãtre absolvent dupã susþinere.
Relaþia dintre coordonatorul ºtiinþific ºi autorul lucrãrii are
drept scop sprijinirea acestuia din urmã în activitatea de
cercetare ºtiinþificã. Profesorul îndrumãtor nu trebuie privit
de cãtre student ca un eventual coautor al lucrãrii, rolul lui
limitându-se la a-l îndruma cum sã-ºi organizeze munca ºi sã
lucreze individual.
Cadrul didactic trebuie sã-l ajute pe student în alegerea
temei, a surselor de date, a bibliografiei, în stabilirea planului,

 sã stabileascã, de comun acord cu profesorul, modalitãþile
de investigare ce se vor utiliza în vederea documentãrii;
 sã propunã unitatea în cadrul cãreia urmeazã sã se
desfãºoare documentarea pentru partea practicã a lucrãrii de
licenþã;
 sã prezinte, la termenele stabilite, documentaþia efectuatã
conform planului ºi calendarului lucrãrii;
 sã þinã cont de îndrumãrile profesorului coordonator;
 sã predea coordonatorului ºtiinþific pe suport de hârtie ºi/
sau suport magnetic un exemplar din lucrarea de licenþã, în
vederea corectãrii, avizãrii, notãrii ºi propunerii spre susþinere
în faþa comisiei de examen.
Autorul trebuie sã aibã în vedere cã elaborarea unei lucrãri
de licenþã reprezintã un proiect de cercetare cu caracter
personal, care are, în acelaºi timp, rolul de a realiza formarea
ºi perfecþionarea profesionalã a acestuia. Se poate sintetiza cã
elaborarea unei lucrãri de licenþã are un dublu scop: de a
demonstra competenþele profesionale ale viitorului absolvent
ºi de a permite realizarea unei activitãþi de cercetare individualã,
generatoare de experienþe relevante ºi de noi orizonturi
ºtiinþifice.
Coordonatorul ºi autorul lucrãrii trebuie sã se consulte în
soluþionarea diferitelor probleme apãrute pe perioada
elaborãrii lucrãrii, sã discute fiecare parte a lucrãrii de licenþã
pe mãsura elaborãrii lor, sã stabileascã de comun acord cum
sã îmbunãtãþeascã ºi sã perfecþioneze lucrarea.
Disfuncþionalitãþile intervenite în elaborarea lucrãrii de
licenþã pot fi evitate prin stabilirea unor obiective clare, bine
definite ºi urmãrirea lor constantã, pentru a verifica îndeplinirea
lor. Coordonatorul îi poate atrage atenþia studentului când este
necesar cã nu trebuie sã se abatã de la obiectivele propuse.
Autorul trebuie sã fie deschis la orice sugestie, propunere
venite din partea coordonatorului. Eventualele dezacorduri,
neînþelegeri trebuie rezolvate pe cale amiabilã ºi nici o clipã
nu trebuie date la o parte respectul, dreptatea, adevãrul ºi
corectitudinea.
Orgoliul, subiectivismul, prejudecãþile, interesele meschine,
nedreptatea etc. nu au ce cãuta în relaþia autor-coordonator,
iar fiecare neîmplinire trebuie discutatã ºi eliminatã prompt.
Coordonatorul trebuie sã-l ajute pe student sã se cunoascã,
sã se autoevalueze singur, sã fie conºtient de calitãþile ºi
defectele sale, de modul cum îºi poate exploata la maximum
cunoºtinþele, punctele forte, dar ºi cum sã îºi umple golurile
tematice, informaþiile, cum sã reducã punctele slabe.
Cunoscându-se pe sine, va ajunge sã-i cunoascã ºi pe ceilalþi
ºi astfel va ºti cum sã construiascã un dialog, cum sã îºi susþinã
ideile.
Susþinând lucrarea se va prezenta pe sine: Dubito ergo
cogito. Cogito ergo sum (Mã îndoiesc, deci cuget. Cuget,
deci exist)  (Descartes René).
Coordonatorul trebuie sã îl determine pe student sã-ºi
utilizeze la maximum cunoºtinþele, aptitudinile, inteligenþa,
puterea minþii ºi forþa creatoare. De asemenea, profesorul trebuie
ca prin pregãtirea pentru licenþã sã-l pregãteascã ºi pentru viaþã
pe student.
Coordonatorul trebuie sã-l încurajeze pe toatã durata
elaborãrii ºi susþinerii lucrãrii de licenþã ºi sã-i împãrtãºeascã

din experienþa sa cu ceilalþi studenþi. Astfel, absolventul trebuie
sã înveþe sã se prezinte, sã foloseascã inteligent gestica precum
ºi avantajul pe care i-l oferã vârsta ºi capacitatea gândirii,
psihologia etc.
În cartea sa, din 1937, Gândiþi ºi vã îmbogãþiþi, marele
scriitor ºi educator Napoleon Hill sublinia faptul cã munca de
echipã între spirite asemãnãtoare este cel mai puternic motor
al împlinirii umane.

Calendarul elaborãrii
În vederea elaborãrii lucrãrii de licenþã este necesar ca
studentul sã întocmeascã, de comun acord cu îndrumãtorul
ºtiinþific, un program de lucru, privind etapele de realizare,
documentare ºi susþinere a lucrãrii de licenþã.
Mãsurile esenþiale pe care studentul trebuie sã le aibã în
vedere, pentru elaborarea programului ideal, pot fi sintetizate
astfel:
a) sã foloseascã eficient timpul pe care îl are la dispoziþie;
b) sã planifice ce are de fãcut;
c) sã organizeze ce trebuie fãcut;
d) sã evalueze ceea ce a fãcut.
Datorita cerinþelor complexe pe care trebuie sã le
întruneascã lucrarea de licenþã, programul de elaborare necesitã
un efort îndelungat ºi sistematic, cuprinzând:
 studiu teoretic;
 studiu practic, cu investigaþii pe teren;
 analize, experimente, strategii, precum ºi verificarea
veridicitãþii informaþiilor.
Altfel spus, elaborarea programului ideal are la bazã mai
multe aspecte care trebuie luate în considerare, ºi anume:
 stabilirea problemelor de rezolvat;
 stabilirea prioritãþilor de rezolvare a acestor probleme;
 evitarea supraaglomerãrii programului zilnic;
 fixarea problemelor complexe, atunci când mintea este
mai clarã ºi activã;
 stabilirea de termene-limitã ºi respectarea riguroasã a
acestora.
Un factor esenþial în utilizarea ineficientã a timpului
alocat elaborãrii ºi susþinerii lucrãrii de licenþã este
stresul. Acesta are cauze multiple, dintre care cele mai
importante sunt:
 un eveniment nedorit din familie;
 un eveniment neaºteptat;
 supraîncãrcarea programului zilnic;
 lipsa documentaþiei ºi materialului informativ pentru
elaborarea lucrãrii de licenþã;
 relaþiile cu persoanele cu care studentul intrã în contact
ºi, în special, cu îndrumãtorul lucrãrii;
 condiþiile de studiu.
Stresul duce la neîndeplinirea programului stabilit, deoarece
studentul este preocupat ºi neatent, neputându-se concentra
asupra a ceea ce este important. Pentru a avea un program
ideal, nu trebuie neapãrat înlãturat stresul (este chiar imposibil),
ci doar prevenit.
Pentru ca lucrarea de licenþã sã fie finalizatã în timp optim
ºi pentru a evita intrarea studenþilor în panicã sau în crizã de
timp, este necesar sã se elaboreze, pe baza planului lucrãrii,
un calendar al activitãþii de cercetare, elaborare, corectare ºi
susþinere a lucrãrii de licenþã, care sã cuprindã termenele pânã
la care trebuie întocmitã fiecare parte, respectiv capitol,
subcapitol al lucrãrii.
Þinând cont cã un program se referã la planul de activitate
în care sunt precizate etapele pentru o anumitã perioadã,
programul ideal nu este unul standard, ci el este personalizat,
þinând cont de prioritãþile fiecãruia, de preocupãrile ºi de
activitãþile cotidiene, de capacitatea de însuºire a cunoºtinþelor,
de capacitatea de prelucrare ºi de sintetizare, de aptitudinile
ºi înclinaþiile fiecãrui autor, dar nu în ultimul rând ºi de
programul coordonatorului.
Programul pentru elaborarea lucrãrii mai trebuie sã þinã
cont de orarul ºcolar, de alþi factori personali, sociali ºi familiali,
sã nu existe perioade supraîncãrcate ºi perioade cu goluri în
activitate.
Pentru ca lucrarea de licenþã sã fie finalizatã în timp optim
ºi pentru a evita intrarea studenþilor în panicã sau în crizã de
timp, este necesar sã se elaboreze, pe baza planului lucrãrii,
un calendar al activitãþii de cercetare, elaborare, corectare ºi
susþinere a lucrãrii de licenþã, care sã cuprindã termenele pânã
la care trebuie întocmitã fiecare parte, respectiv capitol,
subcapitol al lucrãrii.
Studentul trebuie sã se încadreze în termenele stabilite
pentru prezentarea pãrþilor din lucrare coordonatorului, iar
în final, sã depunã ºi sã susþinã lucrarea, conform datelor
stabilite de conducerea universitãþii.
Respectarea termenelor scadente are un rol important
atât în activitatea de elaborare ºi susþinere a lucrãrii de
licenþã, cât ºi în aceea ºi de verificare a capacitãþii de a fi
punctual a studentului. Acesta trebuie sã înveþe cã a fi
punctual este o mare calitate doritã de toþi oamenii ºi cã el
trebuie sã profite astfel încât sã transforme punctualitatea
într-un avantaj al sãu.
Calendarul elaborãrii este etapa ulterioarã stabilirii
planului lucrãrii. Acesta are un rol important pentru a
evita perioadele de timp aglomerate. Acesta presupune
fixarea unor date pentru realizarea documentãrii,
elaborãrii fiecãrui capitol din lucrare, inclusiv perioadele
la care, de comun acord cu coordonatorul, se va verifica
fiecare capitol.
Calendarul trebuie elaborat dupã stabilirea obiectivelor,
dupã ce s-a schiþat planul întregii activitãþi necesare
elaborãrii lucrãrii, þinând cont ºi de perioada necesarã
refacerii pãrþilor verificate. De asemenea, în schiþarea
timpului pot fi întâlnite suprapuneri de activitãþi, cum ar fi
documentarea teoreticã  în bibliotecã - ºi documentarea
pe teren sau verificarea unei pãrþi din lucrare de cãtre cadrul
didactic ºi documentarea studentului pentru elaborarea
urmãtoarei pãrþi.
Este important sã se respecte calendarul odatã fixat ºi sã
nu existe modificãri majore, fiind admise totuºi anumite
schimbãri, pentru ca lucrarea de licenþã sã fie încheiatã la
termenul de scadenþã propus ºi sã aibã consistenþa ºi coerenþa
preconizate.
În încheiere, îl citãm pe Octavian Goga: Din muguri amari
înfloresc potire grele de nectar.
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Filme la tvRM

Pornind de la scrisori ºi telefoane primite la tvRM

Joi, 1 aprilie 2004, ora 19

Marina militarã în rãzboiul din Golf
Un documentar document ... Un film valoros pentru
imaginile filmate în mijlocul acþiunii. Acest film clarificã
rolul ºi importanþa prezenþei marinei militare în conflictul
armat din Golf.
Sâmbãtã, 3 aprilie 2004, ora 21

GLISSANDO
Producþie a Casei de filme Trei  Centrul de producþie
cinematograficã Bucureºti, 1983.
Adaptare liberã a nuvelei Omul din vis de Cezar
Petrescu.
Scenariul ºi regia. Mircea Daneliuc
Din distribuþie: ªtefan Iordache, Tora Vasilescu, Ion
Fiscuteanu
Pornind de la o sursã literarã mai puþin cunoscutã,
autorul reconstituie istoria alienãrii unui împãtimit al
jocurilor de noroc, obsedat  în egalã mãsurã  de imaginea
unui bãrbat al cãrui chip îl însoþeºte halucinant. Joc
permanent între vis ºi realitate, povestit cinematografic
de iconoclastul ºi  încã de pe atunci  controversatul
regizor Mircea Daneliuc, filmul îi prilejuieºte lui ªtefan
Iordache unul dintre rolurile sale de referinþã.

La un post de televiziune strãin, din acest secol  XXI, se
discuta recent despre comunicare, ca instrument principal, în
epoca post-modernã, a globalizãrii, de bunã înþelegere între
oameni ºi de progres al speciei umane pe toate planurile.
Cu acest prilej, un invitat de marcã sublinia faptul cã limbile
naþionale, ca ºi limbajele ºtiinþelor ºi ale tehnologiilor, ...ca ºi
limbajele non-verbale vor cunoaºte un proces de înflorire
paralel cu unul de standardizare. Ideea standardizãrii nu e
nouã  se arãta la acea discuþie  iar multe þãri ºi-au actualizat
ºi diversificat dicþionarele, codurile de maniere,
îndreptarele de tot felul. Ca acestea sã evidenþieze cât mai
precis înþelesurile, sã scoatã la luminã conotaþiile cuvintelor,
gesturilor, comportamentelor în funcþie de context. În funcþie
de contextul faptic, evenimenþial dar, neapãrat, în funcþie de
contextul social ºi de cel cultural. Prea multe ºi prea diferite
interpretãri posibile pentru unul ºi acelaºi mesaj pot isca
neînþelegeri, conflicte, uneori grave, pot ajuta nu la buna
înþelegere între oameni ºi la solidarizarea indivizilor, ci la
izolarea ºi însingurarea lor. În aceste condiþii, comunicarea nu
se realizeazã. Oricât de bune ar fi intenþiile emiþãtorului, el
va constata, mai devreme sau mai târziu, cã nu reuºeºte sã
transmitã nimic nimãnui, cã aparentul ºi amãgitorul dialog
mascheazã un întristãtor ºi ineficace monolog. (Ne-am cucerit
libertatea cuvântului  se spunea în emisiune  dar ºtim,
oare, ce sã facem cu ea ? ...Eu vorbesc, tu vorbeºti, ..noi

vorbim... dar cine ne ascultã ? Sau: ne aude cineva ? Cine ? ªi ce
face acela cu ceea ce -noi credem cã- i-am spus ?)
Scrisori ºi telefoane primite la tvRM ne aratã cã aici existã
paznici de comori. Dintre ei, cu ajutorul telespectatorilor de
toate vârstele, îi prezentãm succint doar pe trei dintre deþinãtorii
dovediþi ai secretelor comunicãrii.
Doru Enache sau Not yet but soon. De curând, s-a încheiat
la tvRM cursul de englezã intitulat Not yet but soon. Firesc ºi
atrãgãtor (cântând la chitarã, recitând, fãcând observaþii pline de
nobile învãþãminte, dar ºi de umor), în mai bine de 50 de întâlniri
televizate (ºi reluate la cerere), Doru Enache a predat lecþii de
limba englezã pentru începãtori. English for Beginners. Sau, cum
zâmbea cu bunãvoinþã un telespectator, Doru Enache for
Beginners  pentru cã, argumenta acesta, nu poþi învãþa pe
nimeni nici ce ºtii, nici ce vrei, ci numai cine eºti. ªi dacã cel
cãruia i te adresezi te place ºi te vrea ca model, atunci ºi numai
atunci el sau ea va înþelege ce anume vrei tu sã ºtie ºi, ajutat de
tine, va învãþa. -
Tot din scrisori ºi telefoane am reþinut întrebarea: Pe când
un curs de englezã în continuare, pentru absolvenþii lui Not
yet but soon ?
Deocamdatã îi transmitem, negru pe alb, lui Doru Enache
felicitãrile ºi mulþumirile dumneavoastrã, stimaþi telespectatori,
împreunã cu ale noastre, iar rãspunsul la întrebarea pe care ne-aþi
pus-o vi-l dãm ...not yet but soon (nu încã, dar în curând).

Valeriu Marinescu: Vorbiþi, scrieþi româneºte !
Exerciþii ºi teste, agreate în egalã mãsurã de elevi, studenþi,
specialiºti în diferite domenii, ca ºi de pensionari (mai ales
de bunici), lucrul cu mintea ºi cu inima pentru vorbirea ºi
scrierea corectã (pentru adoptarea unui standard de care
depinde adevãrata comunicare), o legãturã puternicã ºi stabilã
cu telespectatorii cãrora li se adreseazã fãrã emfazã, de la
egal la egal, dar atent la punctele nevralgice din folosirea
cotidianã a limbii - aceasta este atmosfera creatã de Valeriu
Marinescu în ciclul de emisiuni TV, intitulat Vorbiþi, scrieþi
româneºte !
Nicolae Dumitru: Ora melomanului
Un selecþioner desãvârºit al talentelor autentice, în persoana
producãtorului ºi realizatorului de emisiuni TV Dumitru Cucu,
ºi-a ales ca prezentator ºi moderator al emisiunilor pentru
melomani, transmise în direct lunea, un pianist ºi
comentator de excepþie numit Nicolae Dumitru.
Sã transmiþi în direct la televiziune muzicã clasicã, muzicã
de operã, operetã, reprezintã de obicei o piatrã de încercare
pentru întreaga echipã tehnicã, de la operatorul de sunet la
regizor. Sã explici simplu ºi doct muzica, sã dezvãlui cu
eleganþã ºi farmec înþelesurile ºi profunzimile fascinante,
culturale ºi emoþionale, ale mesajului muzical  iatã dovada
certã a talentului ºi a unei spiritualitãþi la fel de fascinante.
Eugenia Grosu POPESCU

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
29 martie 2004
6:00 Camera 008 (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Alexandru Ganci
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept civil (4). Conþinutul raportului juridic civil.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
11:00 Drept constituþional (4/1). Evoluþia constituþionalã a României
1944  1989. Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Uglean
11:20 Drept roman (19). Succesiuni (II). Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
11:50 Drept financiar public (2). Bugetul public naþional ºi procedura
bugetarã. Autor: lector univ. dr. Radu Stancu
12:25 Drept penal (6). Aplicarea legii penale în spaþiu 2.
Autor: prof.univ.dr. Gheorghe Nistoreanu
13:00 Drept penal (5). Formele infracþiunii. Autor: conf.univ.dr. Ion Griga
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Drept civil (12). Dreptul de moºtenire.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu
15:10 Drept financiar (7/2). Impozitul pe venit. Impozitarea
nerezidenþilor. Autor: prof.univ.dr. Ioan Condor
16:00 Drept roman (20). Succesiuni (III). Autor: conf.univ.dr. ªtefan Cocoº
16:30 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
17:00 Portret simfonic  China (film documentar)
17:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Gherghina Stancu,
Nicolae Mihai  Gruia, Maria Ghinea, Gelu Voicu.
Realizator: Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic. Ordonanþã de adjudecare
18:30 Actualitãþi
19:00 Ora melomanului. Bijuterii muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Dincolo de arenã. Despre lumea tenisului cu Ilie Nãstase.
Emisiune în direct, de Mugur Popovici
21:00 Academica: Culturã fãrã tranziþie. Starea bibliotecilor publice.
Invitaþi: prof.univ. Gheorghe Buluþã, prof.dr. Vasile Molan.
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 (12). Dreptul de moºtenire.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)
01:00 Drept penal (5). Formele infracþiunii.
Autor: conf.univ.dr. Ion Griga (r)
01:50 Drept financiar (7/2). Impozitul pe venit. Impozitarea
nerezidenþilor. Autor: prof.univ.dr. Ioan Condor (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Drept civil (4). Conþinutul raportului juridic civil.
Autor: prof.univ.dr. Corneliu Turianu (r)

MARÞI
30 martie 2004
6:00 Camera 008 (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Alexandru Ganci
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Bazele contabilitãþii (19). Conturi rectificative.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin
10:35 Bazele informaticii (6). Suporturi de memorare.
Autor: conf.univ.dr. Mareº Daniel
11:10 Geografia economiei mondiale (1). Geografia agriculturii
mondiale. Autor: prof.univ.dr Nicu Aur
12:15 Biroticã (7). Inserarea ºi formatarea tabelelor în documentul Word.
Autor: asistent univ.dr. Mihai Gabriel
12:45 Bazele informaticii (17). Microsoft Excel (III).
Autor: lector univ.dr. Silviu Bârzã
13:20 Drept comercial (2). Faptele de comerþ. Noþiuni, caracteristici,
categorii. Autor: lector univ.dr. Olia Maria Corsiuc
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria economicã a României (3). Formarea sistemului de credit.
Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
15:10 Cercetãri de marketing (7). Analiza statisticã a informaþiilor obþinute din cercetãri de marketing. Autor: conf.univ.dr. Manuela Epure
16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu (r)
17:00 Porto Franco (film documentar)
17:30 Videoteca muzicii populare. ªapte care cu nuiele.
Interpreþi: Gheorghe Ciobanu, Angela Mirea, Maria Popa,
Georgeta Tilã. Realizator: Dumitru Cucu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Drome (film documentar)
20:00 Fairplay. În vizor echipa naþionalã de fotbal, cu
Anghel Iordãnescu ºi Mircea Sandu. Talk-show pe probleme
de actualitate ale sportului. Realizator: Mugur Popovici
21:00 Academica: Învãþãmânt.Realizatori: prof.univ.dr. Nicolae Radu
ºi Ilie Ciurescu
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore

00:20 Bazele contabilitãþii (19). Conturi rectificative.
Autor: lector univ.dr. Marinicã Dobrin (r)
00:50 Bazele informaticii (6). Suporturi de memorare.
Autor: conf.univ.dr. Mareº Daniel (r)
01:20 Geografia economiei mondiale (1). Geografia agriculturii
mondiale. Autor: prof.univ.dr Nicu Aur (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Istoria economicã a României (3). Formarea sistemului de credit.
Autor: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã (r)

MIERCURI
31 martie 2004
6:00 Camera 008 (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Alexandru Ganci
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Psihologie socialã (13). Evoluþia relaþiilor dintre tehnicã ºi oameni (IV).
Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu
10:30 Teoria comunicãrii (8). Opinia publicã.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia
11:20 Conceperea ºi elaborarea ziarului (8). Folosirea ilustraþiei
ºi culorii în presã. Autor: lector univ. Mihai Cernat
11:45 Epistemologie (1). Forme de bazã ale inferenþei ºtiinþifice.
Autor: prof.univ.dr. Acsinte Dobre
12:20 Logicã generalã (6). Cuantificarea în context neaxiomatic.
Autor: lector univ. Gabriel Iliescu
13:00 Genuri ziaristice (4). Lecþie introductivã.
Autor: lector univ. Marin Stoian
13:40 Publicisticã radio (3). Principalele etape în apariþia ºi dezvoltarea
radioului. Autor: lector univ.drd. Sofia Georgescu
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Informaticã pentru sociologie (1). Introducere.
Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu
14:40 Logicã ºi metalogicã (1). Logica propoziþiilor. Limbajul. Sintaxa.
Metode de decizie. Autor: prof.univ.dr. Cornel Popa
16:00 Preluare Deutsche Welle. Jurnal european
16:30 Lumea de mâine. Cãlãtorie în ADN.
Invitat: prof.dr. Lucian Gavrilã. 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. Elita liceenilor craioveni la întâlnirea cu tvRM.
Realizatori: Alina Motoc ºi Mugur Popovici
20:00 Repere româneºti. Emisiune de Silvia Frimu
20:30 Gala muzicii culte. Tineri în concert. 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 (13). Evoluþia relaþiilor dintre tehnicã ºi oameni (IV).
Autor: prof.univ.dr Nicolae Radu (r)
00:45 Epistemologie (1). Forme de bazã ale inferenþei ºtiinþifice.
Autor: prof.univ.dr. Acsinte Dobre (r)
01:20 Logicã generalã (6). Cuantificarea în context neaxiomatic.
Autor: lector univ. Gabriel Iliescu (r)
01:55 Informaticã pentru sociologie (1). Introducere.
Autor: conf.univ.dr. Constantin Dochiþoiu (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Teoria comunicãrii (8). Opinia publicã.
Autor: conf.univ.dr. Sultana Craia (r)

JOI
1 aprilie 2004
6:00 Camera 008 (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Alexandru Ganci
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Istoria literaturii române (3). Cãlãtori români în veacul romantic.
Paºoptiºtii. Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
10:55 Teoria literaturii (7). Stilul. Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu
11:30 Limba latinã (1). Introducere în studiul limbii latine.
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga
12:05 Limba românã (1/3). Foneticã ºi ortografie.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma
12:30 Limba spaniolã (curs practic) (9). Sintaxa limbii spaniole.
Autor: conf.univ.dr. Ileana Scipione
12:55 Literatura românã (4/1). Cultura românã în context european.
Autor: prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
13:35 Cultura ºi civilizaþia hispanicã (1). Introducere.
Autor: prof.univ.dr. Elena Bãlan
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Istoria literaturii române (9). Mitropoliþii cãrturari.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu
14:35 Lingvisticã generalã (3). Dihotomii conceptuale.
Autor: prof.univ.dr. Zamfira Mihail
15:15 Istoriografie ºi civilizaþie francezã (1). Vestigii ale vieþii ºi
civilizaþiei franceze. Autor: lector univ.dr. Liana Repeþeanu

16:00 Preluare Deutsche Welle. Mâine este astãzi  magazin ºtiinþific
16:30 Resursele umane ale României în perspectiva integrãrii în UE
17:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Maria Costin Murgoci,
Mitriþã Creþu, Oana Lianu (nai). Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Curier juridic
18:30 Actualitãþi
19:00 Film documentar cinematografic. Puºcaºii marini în rãzboiul
din Golf (Franþa)
20:00 Cele mai frumoase grãdini din lume (film documentar)
21:00 Academica. Realizator: conf.univ.dr. Eugen Ghiorghiþã
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau
23:50 24 de ore
00:20 Teoria literaturii (7). Stilul. Autor: lector univ.dr. Valeriu Marinescu (r)
00:50 Limba latinã (1). Introducere în studiul limbii latine.
Autor: conf.univ.dr. Liviu Franga (r)
01:20 Limba românã (1/3). Foneticã ºi ortografie.
Autor: prof.univ.dr. Ion Toma (r)
01:55 Cultura ºi civilizaþia hispanicã (1). Introducere.
Autor: prof.univ.dr. Elena Bãlan (r)
02:30 Show-ul de noapte. Emisiune de George Nicolau (r)
05:00 Istoria literaturii române (9). Mitropoliþii cãrturari.
Autor: lector univ.dr. Luiza Marinescu (r)

VINERI
2 aprilie 2004
6:00 Camera 008 (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Alexandru Ganci
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Paºi spre NATO  transmisiune directã de la Bruxelles
14:00 ªtiri tvRM
14:10 Lansare de carte: Marele ºoc la finele secolului XX
de Vladimir Tismãneanu  transmisiune directã
16:00 Preluare Deutsche Welle. Arte 21
16:30 Forum IT. În parcul IT. Emisiune în direct de Cãtãlin Grosu
17:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Gelu Voicu (fluier), Tina Militaru,
Ion Brânduºoiu, Maria Olteanu, Florin Ologeanu, Viorica Mira,
Maria Militaru, Marcu Nicolici, Aurelia Colibã.
Emisiune de Theodora Popescu
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
18:30 Actualitãþi
19:00 Starea de drept. România în NATO. Emisiune de Nicolae Mardari
21:00 Academica. Poluarea ºi protecþia mediului.
Emisiune de Constantin Pintilie
22:00 Presa pe diagonalã. Emisiune în direct, realizatã de Cãtãlina Enache
22:30 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Paraschiv Oprea,
Nicolae Niþescu, Carmen Rãdulescu, ªtefania Rareº.
Emisiune de Ionela Prodan (r)
23:30 Creatoarea de modã (film documentar)
23:50 24 de ore
00:20 Program nocturn

SÂMBÃTÃ
3 aprilie 2004
6:00 Camera 008 (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Alexandru Ganci
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. Florica Jinga, Aurelia Colibã,
Ilie Dragomir, Lucica Boboc, Aurel Serafim, Maria Bosneanu,
Irina Someºan, Mihai Mihalache, Niculina Stoican.
Realizator: Theodora Popescu
11:00 ªcoala de sâmbãtã Laboratoarele vacanþei.
Emisiune de Cãtãlin Grosu

Opinia

naþionalã

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

12:00 Agricultura, încotro? Calitatea materialului biologic ºi a
seminþelor. Emisiune în direct, de prof.univ.dr. Constantin Pintilie
13:00 Lumea de mâine. Cãlãtorie în ADN. Invitat: prof.dr. Lucian
Gavrilã. Realizator: Alexandru Mironov (r)
14:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
15:00 Societate ºi culturã. Calendarul lunii aprilie.
Realizator: Ion Dodu Bãlan
16:00 Caleidoscop. Emisiune de Ion Bucheru
17:00 Trãieºte-þi arta! Participã: Magda Catone.
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 Grecia (film documentar)
20:00 Gala muzicii culte. Recital extraordinar de pian
cu Vicenzo Ballio  Italia. Emisiune de Mihai Darie
21:00 Film artistic românesc. Glissando  prefaþã cu Silvia Kerim
(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. Laura Lavric, Tiþa ªtefan,
Domniþa Sãbãduº  Pop, Cristina Boian, Ileana Melian,
Mariana Ionescu, Victoriþa Lãcãtuºu, Mioara Velicu.
Emisiune de Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program nocturn
05:00 Cursuri universitare

DUMINICÃ
4 aprilie 2004
6:00 Camera 008 (informaþii utile, sfatul medicului, gimnasticã,
revista presei, interviuri, muzicã). Realizator: Alexandru Ganci
9:00 Credinþã ºi viaþã. Duminica Floriilor  transmisiune directã
de la Atena
10:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache ºi Mihaela Matei
11:00 Duminica Floriilor  transmisiune directã de la Vatican
12:00 Agricultura, încotro? Calitatea materialului biologic ºi a seminþelor.
Emisiune de prof.univ.dr. Constantin Pintilie (r)
13:00 Week-end magazin: Film serial: Cãpitanul Vijelie  Frontiera
cu VAR-ul, ep. 11; Stil ºi frumuseþe  rubricã de Irina Haideþ;
Salonul caricaturiºtilor  realizatori: Albert Poch ºi Dumitru Cucu
16:00 Club folk. Formaþia Blackbeers. Emisiune de Mircea Bodolan
17:00 Club internaþional. Japonia  Culturã ºi civilizaþie (II).
Emisiune de Ioana Nitobe
18:00 ªtiri tvRM
18:05 Cafeneaua literarã artisticã. Marele Bucureºti.
În dialog Nicolae Dan Fruntelatã, Corneliu Leu, Mircea Micu,
Ion Grigore ºi Sorin Petre
18:30 Actualitãþi
19:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti Academia Românã;
Cerbul  podoaba Carpaþilor; Matricea vieþii  polenul;
Paºii poetului  Eminescu; Picturã votivã. Realizator: Ion Bucheru
20:00 Cântecul ºi casa lui. Recital Gheorghe Turda.
Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film serial: Arsene Lupin, ep. 19  Bãrbatul cu pãlãria neagrã
(Franþa)
22:00 Program muzical. Realizator: Dumitru Cucu
22:30 Forum IT. Emisiune de Cãtãlin Grosu (r)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Giuvaieruri ale muzicii populare. Laura Lavric, Tiþa ªtefan,
Domniþa Sãbãduº  Pop, Cristina Boian, Ileana Melian,
Mariana Ionescu, Victoriþa Lãcãtuºu, Mioara Velicu.
Realizator Theodora Popescu
00:30 Cursuri universitare
02:20 Program nocturn
05:00 Cursuri universitare
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La Televiziunea România de Mâine:
pledoarie pentru cooperaþia agricolã

Argumente
japoneze

Analiza problemelor care privesc agricultura japonezã poate sã punã numeroase
întrebãri. Ce putem noi învãþa de la japonezi, o þarã cu o suprafaþã agricolã mai micã de
3 ori decât a þãrii noastre, cu soluri a cãror capacitate de producþie este foarte redusã,
fãrã tradiþie etc.? Situaþia din agricultura japonezã meritã sã fie studiatã ºi analizatã cu
multã atenþie, întrucât rezultatele performante obþinute demonstreazã cã pe cele 27
milioane hectare teren arabil cu potenþial de producþie foarte scãzut, se asigurã necesarul
de produse alimentare pentru o populaþie de peste 100.000.000 locuitori, în proporþie de
55% orez, 96% ouã, 82% legume etc.
Între cele douã þãri, România ºi Japonia, existã un program de colaborare privind
organizarea de cooperative agricole, în care guvernul japonez este dispus sã investeascã
pentru realizarea unor unitãþi de producþie în diferite judeþe ale þãrii. Acest program se
desfãºoarã în bune condiþiuni, un mare numãr de specialiºti a fost în Japonia pentru o
documentare asupra modului de organizare a agriculturii; de asemenea, au loc cursuri
de pregãtire pentru specialiºti, care vor lucra în cooperativele agricole care se organizeazã
în comun cu specialiºtii japonezi.
În dorinþa ca telespectatorii ºi cititorii noºtri sã cunoascã particularitãþile agriculturii
japoneze vã prezentãm unele probleme generale de organizare ºi date statistice privind
rezultatele de producþie ºi economice.

1. PROBLEME GENERALE
-Japonia are o populaþie de 125 milioane de locuitori;
-Suprafaþa totalã:
37,79 milioane ha, din care:
 agricol
4,79 milioane ha;
 orezãrii + arabil irigat
2,62 milioane ha;
 arabil zonã de deal + fâneþe +
furaje + pomi
2,17 milioane ha
Orientarea generalã în agricultura japonezã este crearea unor mari unitãþi agricole
pe baza unor concepte moderne care sã permitã intensificarea agriculturii în plan
teritorial ºi creºterea eficienþei conducerii în cooperative.
Trebuie sã subliniem cã rezultatele obþinute în agricultura japonezã au la bazã planurile
guvernamentale întocmite pe perioade de la 5 la 10 ani cu obiective precise, precum:
- 1945-1955 - ieºirea din sãrãcie;
- 1955-1964 - creºterea economicã ºi adaptarea la politica industrialã;
- 1965-1975 - urbanizarea satelor;
- 1975-1984 - diversificarea activitãþilor economice ºi sociale pentru satisfacerea
mai bunã a populaþiei;
- 1985-1994 - adaptarea economiei agrare la cerinþele societãþii cu o populaþie de
vârstã înaintatã;
- 1994-2001 - participarea bãrbaþilor ºi femeilor la actul de conducere (egalitate de
ºanse  problemã rezolvatã în ultimii ani).

2.STRUCTURA CULTURILOR AGRICOLE ªI
PRODUCÞIILE OBÞINUTE
În anul 2000, structura culturilor agricole ºi producþiile obþinute se prezentau astfel:

3. STRUCTURI ORGANIZATORICE ÎN
CREªTEREA ANIMALELOR
1. Ferme de vaci pentru lapte (numãr).  30.700
- numãr de vaci  1.726.000
- numãr mediu de vaci pe fermã  56
- producþie de lapte (3,92 grãsime) vacã/an (kg)  7.692
2. Ferme de taurine pentru carne (numãr):  104.000
- numãr de capete  2.836.000
- numãr mediu de capete pe fermã  27
3. Ferme de porcine (numãr):  9.780
- numãr de porcine  9.612.000
- numãr mediu de capete pe fermã  983
4. Ferme de gãini ouãtoare (numãr):  4.450
- numãr de gãini ouãtoare  137.925.000
- numãr mediu de gãini ouãtoare pe fermã  30.985
5. Ferme de pui pentru carne (numãr):  3.385
- numãr de pui pentru carne  105.658.000
- numãr mediu de pui pentru carne pe fermã  31.215
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În ciclul binecunoscut Agricultura, încotro?, Televiziunea
România de Mâine a transmis o foarte interesantã emisiune cu
tema Cooperaþia agricolã în Japonia, realizatã de prof. univ. dr.
Constantin PINTILIE.
Au participat:
Expert Hiroshi TERUNUMA  Agenþia Niponã pentru
Cooperare Internaþionalã;
Dr. ing. Gheorghe PREDILÃ  Consilier al Ministerului
Agriculturii, preºedintele Uniunii Naþionale a Producãtorilor
Agricoli din România;
Economist Greta POPA  preºedintele Agenþiei Naþionale de
Consultanþã Agricolã;
Dr. ec. Traian LAZÃR  ºeful Secþiei Agrare a Academiei de
ªtiinþe Agricole ºi Silvice.
Din bogãþia informaþiilor prezentate cu acest prilej am reþinut
ºi publicãm îndeosebi principalele concluzii, reflectate, adesea,
în date statistice relevante pentru succesele Japoniei în domeniul
agriculturii, obþinute cu precãdere pe calea cooperaþiei.

4. ORGANIZAREA ªI FUNCÞIONAREA COOPERATIVELOR
AGRICOLE. SISTEMUL INTEGRAT AL AGRICULTURII
În Japonia, patrimoniul agriculturii, pãdurii ºi pescuitului este public ºi privat.
Ponderea sectorului privat este foarte mare în agriculturã ºi trebuie subliniat cã acesta
este organizat integral în COOPERATIVE AGRICOLE.
În aceste condiþii favorabile, activitatea agricolã se desfãºoarã într-un sistem organizat
în cadrul unor planuri guvernamentale, întocmite pe termen scurt (5 ani) ºi pe termen
mai lung (10 ani). Aºa de exemplu, în planul pentru anul 2001 s-au prevãzut patru
obiective principale ºi anume:
- internaþionalizarea relaþiilor ºi a producþiei;
- atragerea ºi menþinerea tinerilor în mediul rural, avându-se în vedere vârsta înaintatã
a celor care lucreazã în agriculturã ºi lipsa succesorilor în preluarea fermelor;
- informatizarea reþelei de producãtori agricoli în centre de informaþii, case ale fermierilor,
birouri, vânzãri en-gross, vânzãtorii en-detail, societãþi comerciale, bãnci etc.;
- eliberarea oamenilor de unele mentalitãþi ºi reguli rigide.
În ceea ce priveºte dimensiunea fermelor, politica adoptatã este de a reduce numãrul celor
mici ºi creºterea dimensiunilor celor mai viabile. Operaþiunea se realizeazã prin pârghii economice.
Aceeaºi politicã se aplicã ºi în cazul cooperativelor agricole.
Cât priveºte tipul agriculturii japoneze, acesta a fost cel feudal ºi se acþioneazã
pentru realizarea agriculturii de tip intensiv, industrial, concentratã în exploataþii ºi
cooperative mari ºi specializate.
În 1960 funcþionau 6 milioane ferme, iar planul pe 2001 prevedea sã se ajungã la 2,5
milioane.
De altfel, cuvântul cheie al celor care conduc agricultura este de la sistemul feudal,
la cel democratic.
Fondurile guvernamentale sunt orientate în principal pentru:
-dezvoltarea infrastructurii de bazã;
-consolidarea terenurilor, îmbunãtãþirea calitãþii acestora;
-dezvoltarea reþelei de depozite pentru condiþionarea ºi pãstrarea producþiei ºi a
centrelor de dezvoltare;
-identificarea de noi sisteme de stabilitate a preþurilor produselor agricole;
-acordarea de împrumuturi avantajoase din fonduri instituþionale, fonduri de
modernizare etc.
-activitãþi eficiente de consiliere a fermelor ºi cooperativelor ºi de o mai bunã
coordonare între birourile de extindere, secþia de cercetare, cooperative, institutele
private, de control al calitãþii alimentelor ºi al solului;
-asigurarea autoaprovizionãrii cu produse agro-alimentare de la 40% din necesar în
prezent la 45% în 2010;
-compensaþii directe pentru fermele din zonele de deal-munte pentru a nu fi pãrãsite;
-dezvoltarea armonioasã a zonei rurale;
-dezvoltarea ºi eficientizarea fermelor cu sere;
-campania chiºan-chisho (asigurarea consumului local din produse locale).
În privinþa cooperativelor agricole, cuvântul de ordine este trecerea de la cooperativa
localã la cooperativa regionalã. Azi funcþioneazã aproape 1000 cooperative cu activitate pe
mai multe localitãþi numite JA-uri (complexe) ºi se va ajunge la 452 cooperative regionale.
De reþinut cã sediile cooperativelor sunt numai în oraºe, sedii mari, funcþionale,
reprezentative, ºi au personal mediu de 198 oameni.
Sunt cooperative cu pânã la 1000 de angajaþi. Mai existã ºi un tip de cooperativã pe
care o denumesc cu unic scop, care vor dispãrea foarte repede (produc un singur produs).
Membrii cooperativelor agricole sunt permanenþi ºi asociaþi ale cãror drepturi ºi
obligaþii sunt prevãzute în legile specifice de înfiinþare ºi în statute.
Sistemul dominant de operare a cooperativelor generale  multiscop este:
-creditare, marketing, aprovizionare, asigurare mutualã;
-consultanþã privind activitatea fermelor ºi cooperativelor (funcþioneazã 17000 consultanþi);
-activitãþi pentru o viaþã mai bunã;
-activitãþi legate de instruirea, pregãtirea, informarea ºi viaþa membrilor;
-respectarea principiilor Alianþei cooperatiste internaþionale în ceea ce priveºte
funcþionarea democraþiei cooperatiste.
Tipurile de cooperative existente sunt urmãtoarele:
-cooperative agricole organizate dupã legea cooperativelor din 1947 ºi îmbunãtãþitã
de douã ori, compuse din fermieri, grupuri de fermieri, asociaþii de fermieri;
-cooperative piscicole
- lege promulgatã în 1946;
- pescari, grupuri de pescari;
-cooperative de prelucrare a peºtelui;
-cooperative de credit;
-cooperative de facilitãþi comune;
-cooperative de asigurare mutualã, contra incendiilor ºi altor dezastre;
-cooperative de întreprindere mixtã;
-asociaþii silvicole;
-asociaþii de credit.
Este de subliniat cã în ultimii ani existã preocupãri privind organizarea tinerilor ºi
femeilor în asociaþii:
Structurile de conducere ºi reprezentare a cooperativelor sunt:
-Uniunea Judeþeanã ºi Uniunea Naþionalã a Cooperativelor Agricole de
Producþie care sunt nonprofit ºi se ocupã de educaþia, pregãtirea profesionalã ºi
instruirea membrilor, coordoneazã activitatea cooperativelor ºi sprijinã formarea,
fuziunea sau desfiinþarea cooperativelor, reprezentarea ºi apãrarea intereselor membrilor,
protecþia socialã, protecþia economicã ºi protecþia proprietãþii.
-Având în vedere statutul de asociaþii nonprofit, uniunile nu pot desfãºura activitãþi
economice ºi din acestã cauzã au înfiinþat prin lege trei federaþii economice, respectiv:
 Federaþia economicã
 Federaþia de credit
 Federaþia mutualã de asigurare.
Federaþia economicã
Are douã mari activitãþi:
-marketing-ul produselor agricole;
-aprovizionarea cooperativelor ºi fermierilor cu materii, materiale ºi alte inputuri.
Federaþia are în componenþã societãþi comerciale care se ocupã de preluarea produselor,
sortare, ambalare, expediere ºi procesare.
Societãþile comerciale aparþin de drept cooperativelor.
Fondurile federaþiei se asigurã din comisioanele plãtite de pieþele cu ridicata  legume
1,7% fructe, 1,5% din valoarea vânzãrilor ºi alte surse.
La rândul ei, Federaþia plãteºte cooperativelor 0,8% din comisionul primit.
-plata produselor cãtre cooperative sau fermieri o realizeazã federaþia economicã
din fonduri proprii sau împrumuturi bancare.
Este o soluþie de luat în seamã, deoarece poate fi adoptatã ºi în legislaþia noastrã.
Fondurile guvernamentale pentru subvenþii, prime, se desfãºoarã prin structurile
acestei federaþii care se autofinanþeazã.
Federaþii de credit
Toate finanþãrile rezultate din creditare se rezolvã prin aceastã federaþie naþionalã ºi
structurile sale judeþene.
Prin lege s-a înfiinþat Banca Norinchukin (similar Banca Agricolã) care finanþeazã
conform legii ºi propriilor norme activitatea de producþie, investiþii, modernizãri etc.
-cooperativele sau fermierii prezintã proiecte care, dacã întrunesc condiþiile, sunt finanþate.
Structura sistemului de finanþare a agriculturii se prezintã astfel:
a) împrumuturi acordate de instituþii financiare guvernamentale folosind fonduri publice;
b) fonduri guvernamentale ºi fonduri acordate de prefecturi;
c) fonduri de la instituþii private;
d) împrumuturi acordate de instituþii financiare private ale cãror dobânzi sunt
subvenþionate de guvern.
Împrumuturi acordate de Corporaþia de finanþare a agriculturii, silviculturii ºi
pescuitului (AFFC).
Scopul este de a oferi împrumuturi pe termen lung cu dobânzi mici, deoarece de la
alte instituþii financiare se obþin mai greu. Este o instituþie guvernamentalã.
Aceastã corporaþie mai acoperã diferenþa de preþ datoratã împrumuturilor cu dobândã
micã (subvenþii) din fond guvernamental.
Fonduri de îmbunãtãþire a managementului fermelor
Sunt programe pe termen scurt ºi mediu de pregãtire a managerilor fermelor pentru care
cei aprobaþi la acest sistem de pregãtire primesc credite cu dobândã foarte micã 0,02-1% pe
termen lung (superîmprumut) pentru cheltuielile necesare familiei pe perioada ºcolarizãrii.

Aceste programe sunt din programul numit Noua politicã în baza Noii directive asupra
hranei ºi aºezãrilor agricole din 1992 a guvernului japonez. Are cel mai lung termen de
rambursare dintre toate împrumuturile (30 ani).
Împrumuturi pentru îmbunãtãþiri agricole
Scopul: îmbunãtãþirea managementului fermelor model, fermelor de pionerat, care
primesc fonduri fãrã dobândã. Aceste fonduri se acordã de prefecturi.
Împrumuturi de modernizare
Fondul s-a înfiinþat în 1961 cu scopul de a susþine îmbunãtãþirea ºi modernizarea
managementului prin promovarea fluxului invers.
Fondurile provin de la instituþii financiare private, iar prefecturile plãtesc dobânda.
Împrumuturi de ajutorare în cazul calamitãþilor naturale:
Fondurile sunt acordate de cooperative ºi instituþiile financiare private, iar Guvernul
subvenþioneazã dobânzile;
Neachitarea împrumutului, deci pierderea suferitã de instituþiile finanþatoare este
suportatã de Guvern.
Sunt diferite forme de împrumut pentru creºterea animalelor, procesarea produselor etc.
Federaþia de asigurãri mutuale
Producþia agricolã ºi produºii sunt asigurate prin intermediul acestei federaþii.
De menþionat cã sistemul de asigurãri este de stat. Motivaþia a fost cã datoritã
condiþiilor geografice, calamitãþile naturale sunt foarte dese ºi foarte puternice ºi statul
este singurul în mãsurã sã despãgubeascã fermierii ºi cooperativele.
Este demn de reþinut cã la aceastã federaþie, structurile judeþene s-au desfiinþat.
Agentul care a fost pãgubit primeºte 70% din valoarea pagubei constatate.
Fondurile care se destinã asigurãrii producþiei (credite) sunt protejate prinSistemul
de asigurãri pentru Garanþii de credit agricol, care se realizeazã prin Asociaþia
Fundaþiilor de credit agricol.
Aceste fundaþii acordã garanþii de credit pentru care percep un comision de 0,29%
pentru împrumutul de modernizare ºi 0,29  1,6% pentru împrumuturi generale.
O deosebitã importanþã se acordã sistemului de stabilizare a preþurilor controlate,
sistemului garantãrii preþului minim ºi altor modalitãþi de susþinere a agriculturii în Japonia.
În concluzie, trebuie sã subliniem cã sunt multe învãþãmintele care se pot trage ºi în
þara noastrã în procesul restructurãrii agriculturii ºi în primul rând cu privire la legiferarea
ºi dezvoltarea sistemului cooperatist în acest domeniu.

