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Cei care vor sã dãrâme acest
mit pentru a se simþi mai liberi ºi
mai europeni nu ºtiu ce fac, iar
dacã ºtiu, e pãcatul lor
Acad. Eugen SIMION
Pagina 8

Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

În preajma integrãrii în Uniunea Europeanã

Criteriul interesului naþional
în confruntare
cu criteriile de convergenþã
ºi exigenþele
unei economii de piaþã funcþionale

 Anomalii în utilizarea pârghiilor economice.
 A privatiza, fãrã a rezulta eficienþã economicã, nu e un criteriu al statutului

economiei de piaþã. Care sã fie oare eficienþa privatizãrilor ºi a politicilor industriale
dacã PIB-ul real a cunoscut o scãdere continuã, fiind ºi azi sub nivelul celui din
1989?
 Politica de creditare promovatã dupã 1990 nu a fost acel vector capabil sã
constituie element de dezvoltare, ci de falimentare.
 În condiþiile mondializãrii, fãrâmiþarea unitãþilor economice, practicatã în
România fãrã discernãmânt, a dus la ineficienþã, la reducerea gradului de concentrare
ºi putere economicã, la imposibilitatea de a dialoga de la egal la egal cu companiile
mari din alte þãri, în domeniul respectiv.

Problema fundamentalã
pentru România rãmâne nu
atât închiderea capitolelor, cât
atingerea criteriilor economice,
care þin de accelerarea
privatizãrii, dar ºi de eficienþã,
restructurare, creºtere realã,
pozitivã, care sã ridice
standardele de viaþã. Nimeni
din vechii ºi actualii membri,
deºi diferenþiaþi puternic

economic, nu ar dori primirea
altor membri care sã le aplatizeze
parametrii economico-sociali.
Criteriile de analizã comparatã prin utilizarea indicatorilor
macroeconomici ne permit sã
evaluãm gradul de dezvoltare
economicã ºi cât de aproape sau
departe suntem de parametrii ce
ar trebui atinºi ºi cât de
concertate trebuie sã fie

eforturile pe cele mai diferite
planuri.
Criteriile de convergenþã
analizate prin prisma
diferiþilor indicatori ne permit
o evaluare a diferenþelor sau
decalajelor ce caracterizeazã
perioada de tranziþie acordatã
României, necesarã înscrierii
în cursa apropierii de
standardele UE.

Conf.univ.dr. Nedelea Chira PÃRÃLUÞÃ
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Alma Mater

are ca menire cultivarea înþelepciunii
Prof.univ.dr. Mihaela MINULESCU
Decanul Facultãþii de Sociologie-Psihologie
De multe ori, ordinea lumii în care vieþuim
depinde de ordinea lumii noastre interioare.
Alma Mater are ca menire cultivarea acestei
ordini interioare, a înþelepciunii.
Dacã studenþii se vor lãsa cuprinºi în
drumurile deschise de cursurile pe care le oferã
Alma Mater, Mama Sufletului, râul nãvalnic viaþa îi va învãþa sã-ºi disciplineze energiile,
sã-ºi îndrume apele pentru a rodi cu mãsurã.
Existã o parabolã care mi-este foarte dragã,
parabola înþeleptului care, prin meditaþie,
reuºeºete sã-ºi instaureze pacea ºi ordinea în
propriul suflet ºi numai astfel reuºeºte mai apoi
sã aducã ploaia în cetatea arsã ºi pustiitã de
secetã, de discordie ºi lipsã de speranþã.
Povestea este o metaforã pentru menirea
oricãruia dintre noi, profesori ºi studenþi ai
Almei Mater. Treptat, cu fiecare nou curs al
fiecãrei discipline, studenþii vor învãþa sã
aducã sens în viaþa lor ºi vor observa cum,
treptat, acest sens va rodi ºi în jurul lor, în
familie, în grupul de prieteni, în ceea ce pot
realiza în social.
De aceea, universitatea ºi facultatea,
profesorii ei s-au strãduit sã lãrgeascã gama
de comunicare ºi oferte în fiecare an
universitar. În acest nou an pe studenþi îi
aºteaptã cursuri, seminare moderne,
laboratoare aplicative, precum ºi cercuri
formative pe specialitãþi, în care se vor putea
forma competenþe în plus faþã de cele
prevãzute în planul de învãþãmânt. Din
aceastã toamnã, am construit ºi sunt acreditate

de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºapte
masterate, prin care încercãm sã rãspundem
nevoii de schimbare socialã contemporanã,
oferind specializãri în profesii cerute de
societatea prezentã ºi a viitorului. De
asemenea, avem în intenþie organizarea a
douã programe de ªcoli de varã, precum ºi
o ofertã bogatã de practicã de specialitate.
Profesorii facultãþii au fãcut efortul sã
punã la dispoziþie cursuri ºi materiale
didactice (programe de C.D., Caiete de
seminarii etc., Note de curs în Biblioteca
virtualã). Quasi-totalitatea disciplinelor din

Însemnãri la
început de an
universitar
planul de învãþãmânt sunt acoperite de
cursuri tipãrite ºi de sintezele acestora. Astfel,
prelegerea profesorului se va putea centra pe
dezbateri ºi problematizare, pe discutarea
unora dintre aspectele mai dificil de înþeles
sau mai complexe. Seminariile au crescut
semnificativ în latura lor aplicativã prin
prezentarea unor studii de caz.
Universitatea face în continuare eforturi
pentru a pune la dispoziþia studenþilor ºi
profesorilor tehnicã ºi tehnologie modernã
ºi pentru a creºte viteza de comunicare dintre
noi cu ajutorul Internetului.

Sã scriem corect româneºte!

scriitorul fusese în tratamentul a trei
cunoscuþi doctori din acea vreme care i-au
descoperit în cele din urmã, un flegmon în
gât, care a trebuit operat. Avea atunci 47
de ani. Boala s-a agravat pânã când, la
începutul anului 1944, organismul robust
pe seama cãruia scriitorul punea înfrângerea
perioadelor dificile n-a mai rezistat. Acum,
când avem toate probele din Jurnale ºi din
scrisori, când mãrturiile contemporanilor
vin sã arate cã din 1943 era evident cã omul
activ, mereu prezent, cu un acut simþ al
datoriei nu numai faþã de scrisul sãu, ci ºi
faþã de treburile obºteºti a cãror conducere
i se încredinþa, se retrãgea nu pentru a se
odihni, ci fiindcã boala înainta tenace ºi nu
mai putea fi zãgãzuitã, nu mai existã nici
un dubiu asupra morþii lui Liviu Rebreanu.

limba românã este folositã, în vremea de
acum, în mass-media, monitorizând
principalele posturi de radio ºi de
televiziune. Aceastã monitorizare a fost
urmatã de o dezbatere, desfãºuratã în luna
martie, sub înaltul patronaj al Academiei
Române (despre aceastã dezbatere, veþi
afla mai multe într-un articol viitor ce va
apãrea în Opinia naþionalã).
Încã de la înfiinþare, Academia Românã
a acordat o atenþie deosebitã cultivãrii limbii
naþionale, cultivãrii florii sufletului etnic al
românismului, cum atât de frumos definea
graiul strãmoºesc Mihai Eminescu. Orice
român trebuie sã respecte, atât în scriere,
cât ºi în rostire, normele adoptate de
Academia Românã ºi concretizate în douã
lucrãri: Dicþionarul ortografic, ortoepic ºi
morfologic al limbii române ºi Îndreptarul
ortografic, ortoepic ºi de punctuaþie (ultima
ediþie, a V-a). Acestea sunt singurele lucrãri
la care trebuie sã apelãm atunci când vrem
sã aflãm cum se scrie sau cum se pronunþã
un anumit cuvânt.
Dupã Revoluþia din Decembrie 1989,
Academia Românã s-a reorganizat, iar
conducerea de atunci a iniþiat o revizuire
ortograficã, fiind vorba despre unele
îndreptãri ale ortografiei limbii române,
pentru eliminarea unor exagerãri impuse
acesteia în anul 1953 (am citat din Raportul preºedintelui Academiei Române, prezentat în Adunarea generalã a Academiei
Române din ianuarie 1991).

(Continuare în pag. 3)

(Continuare în pag. 3)

Lector univ. dr. Valeriu MARINESCU
Este o tristã realitate cã mulþi români
fac astãzi greºeli de scriere, iar principala
cauzã trebuie cãutatã, paradoxal, în anii de
ºcoalã, unde, din cauza formalismului
didactic, predarea regulilor ortografice are,
de multe ori, un caracter predominant
teoretic, în dauna aplicaþiilor practice. Pe

de altã parte, românii greºesc ºi sub
influenþa mijloacelor de comunicare în
masã (revistele, ziarele, chiar
televiziunea), unde, din pãcate, de multe
ori normele ortografice sunt încãlcate. Nu
întâmplãtor, Consiliul Naþional al
Audiovizualului a analizat modul în care

Încetaþi sã-l mai puneþi sub semnul întrebãrii pe Liviu Rebreanu
Mulþumiþi-vã sã-l admiraþi !
Valeriu RÂPEANU
În urmã cu ºaizeci de ani, mai precis
într-o noapte de la sfârºitul lui august 1944,
înceta din viaþã la proprietatea sa din Valea
Mare, aflatã în apropierea oraºului Piteºti,
scriitorul care avusese un rol crucial în
istoria literaturii române: Liviu Rebreanu.
Cãdea rãpus la capãtul unei suferinþe care
îl încercase, îl neliniºtise, îl chinuise, iar în
ultimul an îl þinuse departe de lume,
suferinþã pe care el o nesocotise petrecând
ore ºi ore la masa de scris într-o încordatã
luptã cu pagina care se alcãtuia cu greutate
ºi de care se despãrþea ca un veºnic
nemulþumit ce era de scrisul sãu. Cu Liviu
Rebreanu nu trecea în nefiinþã doar autorul
unor opere nemuritoare, ci cel care a fost
ctitorul romanului românesc modern,
cum îl numea Tudor Vianu în Arta
prozatorilor români, în acord cu ceea ce
G. Cãlinescu spunea în încheierea capitolului
ce I-l dedicã în Istoria literaturii române:
 Liviu Rebreanu este un mare scriitor ºi pe
drept cuvânt creatorul romanului românesc
modern cu mult asupra a ceea ce epoca lui
produsese. Iar în 1941, într-o cronicã
radiofonicã încã nepublicatã în volum,
Perpessicius în stilul sãu caracteristic avea
sã spunã în acelaºi timp ºi în acelaºi ton cu
cei doi confraþi: Cãci nu trebuieºte
niciodatã uitat: vârsta adevãratã a
romanului românesc abia dacã are
douãzeci ºi ceva de primãveri din ziua
binecuvântatã când Liviu Rebreanu a
despicat cu toiagul aprigului Ion stânca

zgârcitã pânã atunci a romanului. ªi-am
putea continua citând ce au spus cei mai de
seamã critici ai acestei þãri, ceea ce au
confirmat generaþii de cititori care s-au
aplecat asupra cãrþilor lui ºi le-au receptat,
le-au însuºit sufleteºte mai presus de fluxul

ºi refluxul istoriei, de tot ceea ce unii au
spus rãu despre el în timpul vieþii ºi chiar 
Doamne iartã-i  când corpul abia îi fusese
aºezat în pãmântul þãrii lui. Pãmântul cãruia
el, cel dintâi prin opere literare emblematice,
i-a conferit o valoare de arhetip tragic, de
permanenþã a istoriei sufleteºti a poporului
nostru, de referinþã sufleteascã ºi moralã a
tuturor actelor vieþii ºi morþii, a celor ce au

trãit, în ritmul impus de aceastã realitate
fundamentalã care domina vãzutul ºi
nevãzutul, cunoscutul ºi necunoscutul,
inima ºi raþiunea, sufletul ºi mintea,
conºtientul ºi inconºtientul, iubirea ºi ura.
Pentru cã viaþa lui Liviu Rebreanu nu a
stat sub zodia seninãtãþii ºi a unei treceri
în nefiinþã dupã care asupra numelui sã
se pogoare liniºtea cuvenitã. ªi pentru cã
se împlinesc ºaizeci de ani de la încetarea
lui din viaþã nu ne putem opri, sã vorbim
 cu strângere de inimã  despre ceea ce

am numit altãdatã A doua moarte a lui
Liviu Rebreanu. Murea în împrejurãri
tulburi ºi din multe puncte de vedere
incerte pentru þarã. O sãptãmânã doar
trecuse de când noi întorsesem armele. Se
afla, cum am spus, acolo la Valea Mare,
copleºit de boalã ºi de neliniºtile pe care
toþi le aveau ºtiind ce s-a întâmplat,
neºtiind ce are sã se întâmple.

Activitatea de cercetare este structuratã
pe teme reale. Studenþii care lucreazã îºi pot
selecta o temã curentã în organizaþiile din
care fac parte ºi astfel sã studieze, cerceteze
ºi sã rezolve probleme reale cu sprijinul
profesorilor facultãþii.
Cuvântul de ordine pentru acest nou an
propun sã fie CALITATE. Calitate în actul
de predare, calitate în actul de învãþare,
calitate în cercetare. Personal mã voi strãdui
sã atribuim facultãþii virtuþile unui autentic
Centru de excelenþã, compatibil cu
standardele cele mai ridicate europene.
Calitate înseamnã sã aprofundezi ºi sã-þi
lãrgeºti ºi posibilitãþile de expresie. Avem în
vedere pentru acest an universitar încurajarea
celor care scriu printr-un Cenaclu, încurajarea
celor care deseneazã sau picteazã sau fac
graficã pe calculator prin expoziþii deschise
ºi vernisate în incinta facultãþii noastre.
Studenþii atraºi de muzicã trebuie sã ºtie cã
existã deja un cor studenþesc, care a pregãtit
anul trecut un minunat program de colinde.
Cei care vor sã se exprime scriind eseuri sau
articole trebuie sã afle cã existã de doi ani
revista studenþilor facultãþii noastre care ºi-a
creat un renume, Exist. Ea este dublatã de un
an de încã o revistã studenþeascã, Exit! În plus,
pot fi organizate meciuri de fotbal, drumeþii.
Totul este ca aceºti ani de studenþie sã
poatã fi trãiþi din plin. Sunt ani de graþie în
care se pot încerca puterile, descoperi ceea
ce place, care este sensul sau sensurile
propriei vieþi.
În aceºti ani, studenþii învaþã sã comunice
ºi sã lege prietenii trainice pe care sã se poatã
sprijini întreaga viaþã. Noi, profesorii le
suntem alãturi. O datã cu ei ne redescoperim
ºi noi energiile, o datã cu un nou an
universitar totul prinde viaþã ºi sens.
Acum, la debutul anului universitar
2004-2005, urez tuturor studenþilor, bobocilor
în primul rând, Cale privilegiatã ºi aventuri
minunate pe drumurile cunoaºterii!

Liviu Rebreanu cãtre Ion Petrovici, 14
iunie 1944
Pentru Liviu Rebreanu la toate
neliniºtile, la toate incertitudinile, la tot ceea
ce istoria precipitase într-o dupã-amiazã se
adãuga ºi faptul cã boala care-l încerca de
mai bine de un deceniu, de care vorbeºte în
Jurnalele ºi în Corespondenþa sa cunoºtea
o agravare alarmantã. În cel din urmã
volum, 22, al ediþiei de Opere (tipãrit de
Academia Românã, Fundaþia Naþionalã
pentru ªtiinþã ºi Artã, Institutul de Istorie
ºi Teorie Literarã G. Cãlinescu ºi Muzeul
Judeþean Bistriþa-Nãsãud, datoritã
confratelui Niculae Gheran, cel ce a zidit o
viaþã de om pe altarul tipãririi operei lui
Liviu Rebreanu ºi cunoaºterii vieþii lui),
aflãm douã scrisori cãtre filosoful Ion
Petrovici, ministru al Culturii Naþionale ºi
Cultelor între 5 decembrie 1941 ºi 23 august
1944. Liviu Rebreanu, în acea vreme
directorul Teatrului Naþional îi spunea
ministrului Ion Petrovici: În sfârºit, dupã
aproape trei luni de zbuciumãri grele, iatãmã înviat din morþi. A fost o încercare asprã
din care am scãpat ca prin urechile acului
ºi mai cu seamã graþie rezistenþei
organismului meu. Cu câteva zile mai
înainte îi comunicase unui prieten: Acum,
dupã ce am trecut hopul cel greu ºi am ajuns
într-o convalescenþã care sper sã mã
restabileascã deplin. Suferea de practic
doisprezece ani. Pentru cã tot în acest volum
aflãm o scrisoare din 21.02.1932 cãtre
prietenul sãu Corneliu Moldovan scuzânduse cã nu poate lua parte la o ºedinþã
importantã a Societãþii Scriitorilor Români.
O boalã stupidã mã þine în pat de câteva
zile ºi nici nu ºtiu altele de-aici încolo. Iar
N. Gheran completeazã în notã, arãtând cã
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Sesiuni ºtiinþifice de comunicãri

ale cadrelor didactice ºi ale studenþilor

La Facultatea de Medicinã
Veterinarã:

La facultãþile:
Management Financiar-Contabil,
Marketing ºi Comerþ Exterior,
Finanþe ºi Bãnci

O îmbinare beneficã
a demersului didactic cu cel
de cercetare ºtiinþificã
Într-o ambianþã de autenticã rigoare
academicã, a 12-a Sesiune ºtiinþificã a
cadrelor didactice ºi studenþilor de la
Facultatea de Medicinã Veterinarã a
beneficiat de o organizare remarcabilã.
Comunicãrile au fost prezentate în
convingãtoare imagini video.
Ca un corolar al activitãþii ºtiinþifice,
cele 43 de comunicãri au fost susþinute într-un
mod inedit. Dincolo de cele trei comunicãri
susþinute de prestigioase cadre didactice
ale facultãþii în plenul lucrãrilor, au fost
prezentate, sub formã de postere, 33 de
lucrãri ºtiinþifice, majoritatea temelor
abordate fiind din domeniul disciplinelor
clinice, ceea ce reflectã preocuparea
prioritarã pentru cercetarea practicãaplicativã; 28 de comunicãri au avut ca
autori cadre didactice din Facultatea de
Medicinã Veterinarã, iar 5 au aparþinut
unor cercetãtori ºi profesori de la institute
de profil din cercetare ºi de la alte unitãþi
de învãþãmânt superior. Patru lucrãri au
fost elaborate în cadrul cercului ºtiinþific
studenþesc de la disciplinele Control ºi
igiena alimentelor de origine animalã ºi
de la Biochimie, conduse de conf. univ.
dr. Sergiu Meica ºi ºef de lucrãri dr.
Cristina Diaconescu.
Remarcând aceastã laborioasã
activitate, prof. univ. dr. doc. Grigore
Posea, prorector al Universitãþii Spiru
Haret pentru activitatea de cercetare
ºtiinþificã, a subliniat faptul cã Facultatea
de Medicinã Veterinarã este printre primele
care ºi-a integrat adevãrul axiomatic cã
cercetarea ºtiinþificã este o componentã
esenþialã a activitãþii universitare, iar
actuala sesiune ºtiinþificã  organizatã cu
rigurozitate - demonstreazã cu putere o
astfel de percepþie beneficã deopotrivã
pentru cadrele didactice ºi pentru studenþi.
Faptul cã alãturi de profesori au participat
ºi studenþi în activitatea de cercetare este
cu atât mai îmbucurãtor, exprimând un
reper valoros ºi pentru calitatea procesului
de formare a viitorilor specialiºti în
domeniul medicinii veterinare - a conchis
domnia sa.
Definind lucrãrile Sesiunii ºtiinþifice ca
pe un moment de bilanþ al activitãþii
ºtiinþifice desfãºurate de cadrele didactice
ºi studenþii facultãþii, prof. univ. dr. Toma
Coman, decanul Facultãþii de Medicinã
Veterinarã -, a remarcat semnificaþia
intrinsecã a cercetãrii care, pentru
specialistul în medicinã veterinarã are
ample rezonanþe, însuºi statutul sãu
profesional implicând permanent demersul
de explorare ºi investigare a noutãþilor
ºtiinþifice ce apar în acest domeniu, de
valorificare a lor pe plan didactic, dar mai
ales pragmatic, în stabilirea cu o mai mare
exactitate a diagnosticului, precum ºi a
unui eficient tratament. Aceasta este ºi
raþiunea pentru care studenþii facultãþii
noastre încep încã din anii I ºi II sã
desfãºoare o bogatã activitate ºtiinþificã,
în cadrul unor structuri special create 
cercurile ºtiinþifice studenþeºti - care-i ajutã
sã pãtrundã în universul cercetãrii, sã facã
primii paºi în însuºirea unei metodologii
adecvate, de investigare ºi explorare a unor
teme impuse de viaþã. Sunt create astfel
premise favorabile pentru dezvoltarea
aptitudinilor de cercetãtor  a subliniat
decanul.
Convingerea cã fac o activitate absolut
utilã pentru performanþa viitoarei lor
profesii de medici veterinari i-a îndemnat
pe studenþi sã-ºi asume teme de mare
actualitate. În acest cadru a fost remarcatã
activitatea Cercului ºtiinþific de la
disciplina Nutriþie, condus de doamna
Violeta Simion, ºef de lucrãri, în cadrul
cãreia studenþii din anul II au prezentat ºi
dezbãtut cu competenþã rezultatele

dobândite în activitatea de cercetare vizând
cãile de folosire a substanþelor nepoluante
în hrana animalelor pentru realizarea unei
zootehnii ecologice.
De fapt, în anul universitar 2003-2004,
activitatea de cercetare ºtiinþificã a cãpãtat
noi valenþe, ea fiind structuratã pe douã
coordonate distincte: cercetare pe bazã de
proiecte de cercetare ºi activitate ºtiinþificã
desfãºuratã în colective interdisciplinare;
tematica acestora se poate constitui în
proiecte de cercetare ce le dau dreptul sã
participe la concursuri de granturi.
Avându-se în vedere experienþa dobânditã
în realizarea Programului de cercetare
BIOTECH, majoritatea fondurilor alocate
fiind destinate dotãrii cu aparaturã
modernã, conducerea Facultãþii de
Medicinã Veterinarã a decis sã extindã
modalitatea de cercetare pe bazã de
granturi de profil, în colaborare cu alte
unitãþi de cercetare-proiectare din þarã ºi
cu unitãþi de învãþãmânt superior din
strãinãtate (inclusiv SUA) în cadrul
Programului european P.C.6, finanþat de
Uniunea Europeanã ºi Guvernul României.
Una din ideile-forþã care s-a degajat din
comunicãrile prezentate constã în faptul cã
registrul
temelor
abordate
au
corespondenþe în preocupãrile reale
existente în domeniu ºi urmãresc cu
precãdere nu numai sã constate anumite
fenomene ºi tendinþe în evoluþia medicinii
veterinare, ci ºi sã propunã noi soluþii.
Deci, totul este subordonat unor scopuri
bine fundamentate. Astfel, propunându-ºi
sã defineascã cât de extinsã este utilizarea
laserelor de micã putere în medicina
veterinarã, comunicarea, ai cãrei autori
sunt profesorii T. Coman, Iuliana Gruia,
Roxana Savastru, Mihaela Cãlin,
Nicoleta Herescu, T. Petruþ, G.
Grigorescu, Adriana Pãdure, prezentatã
prin proiecþii pe un mare ecran de cãtre
prof. univ. dr. Toma Coman, a pus în
evidenþã faptul cã existenþa unui numãr
limitat de lucrãri vizând folosirea laserelor
de micã putere, lipsa investigaþiilor
ºtiinþifice în acest domeniu încã mai
constituie probleme care-ºi cautã
rezolvarea.
Complementar acestor observaþii,
raportul prezentat de prof. univ. dr. H.
Rãducãnescu privind Actualitãþi ºi
mecanisme
imunologice
ºi
imunopatologice ale dezvoltãrii tumorilor,
a ajuns la concluzia cã accentul pus pe
varietatea acestor mecanisme ne
îndepãrteazã uneori de realitate, deºi au
fost identificate ºi mijloace de contracarare
a tumorilor.
Dar efortul de a se ajunge la certitudini,
la soluþii  alternative în diagnosticarea ºi
tratarea unor afecþiuni - a fost dominant în
activitatea de cercetare, indiferent dacã ea
se desfãºura la Clinica Facultãþii de
Medicinã Veterinarã a Universitãþii Spiru
Haret , la Clinica de Reproducþie,
Obstetricã ºi Ginecologie a Facultãþii de
Medicinã Veterinarã din Bucureºti, în
ferme de animale, la o fabricã de preparate
din carne din Tulcea sau într-una din
pieþele Capitalei. Astfel, comunicarea
elaboratã de Maria Gruia, T. Coman, Al.
Mihai, Al. Sallay a propus, ca alternativã
în tratamentul de cancer la animale de
companie, fototerapia dinamicã, iar în
comunicarea susþinutã de Sofia Coman,
B. Bãcescu ºi N. Bercaru, s-a propus o
nouã terapie aplicatã zonei afectate, care
a determinat dispariþia simptomelor ºi a
leziunilor cutanate.
Iatã câteva aspecte ale acestei Sesiuni
ºtiinþifice care au demonstrat consistenþa
activitãþii de cercetare, pasiunea ºi perseverenþa
cu care cadrele didactice ºi studenþii se implicã
în acest captivant domeniu.

Studenþi cu vocaþie
de cercetãtori

La Facultatea de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene:

Relaþiile internaþionale
ºi diplomaþia României
la sfârºitul secolului al XX-lea
ºi începutul secolului al XXI-lea

Lucrãrile Sesiunii ºtiinþifice deschise de
prof. univ. dr. ªtefan Lache, moderate de
conf. univ. dr. Iulian Costache, ºi conf. univ.
dr. Simona-Mirela Miculescu, prorector al
Universitãþii Spiru Haret pentru problemele
relaþiilor internaþionale, care le-a prefaþat,
descoperind noi sensuri ºi semnificaþii ale
procesului de extindere a Uniunii Europene.
Referindu-se la momentul oficial care
a marcat evenimentul deosebit de
spectaculos din întreaga istorie a
construcþiei Uniunii Europene  aderarea
celor zece noi state , domnia sa a precizat
cã proporþiile ºi semnificaþiile sunt atât de
însemnate, încât a devenit imposibil, de
aceastã datã, sã se vorbeascã despre o nouã
lãrgire a Uniunii Europene, ci mai ales
despre o reunificare a Europei. În
concepþia sa, evenimentele legate de
construcþia noii Europe, o Europã unitarã
ºi continentalã, nu au deloc un caracter
senzaþional, integrarea fiind un proces care
nu cultivã senzaþionalul, ºi nici
improvizaþia. Logica acestui proces are în
subsidiar o viziune fundamentatã pe logica
unei durate lungi de timp, în faþa cãreia
succesele imprevizibile sau evenimentele
neprogramate riguros trebuie sã fie
reconfirmate în ansamblul unor evoluþii
durabile. Despre revoluþia adusã de
tehnologiile comunicaþiei, care reprezintã
unul din factorii ce au stimulat vectorul
globalizãrii, se poate spune cã a determinat,
între altele, chiar o accelerare a istoriei.
Care este gradul de compatibilitate
între diplomaþia politicã ºi diplomaþia
economicã  reprezintã traiectoria
rãspunsului, întemeiat pe un amplu studiu,
proiectat ºi grafic cu ajutorul
retroproiectorului, susþinut în comunicarea
cu tema Componenta politicã ºi
componenta comercialã a diplomaþiei
României la început de secol XXI de prof.
univ. dr. Octavian Gh. Botez.
Este evident cã în contextul geopolitic
ºi economic actual ºi de perspectivã la
nivel mondial, România nu-ºi poate
asigura premisele unei securitãþi ºi
dezvoltãri durabile, decât ancoratã în
cadrul unor structuri internaþionale
eficiente ºi competitive, în care sã dispunã
de dreptul suveran de a-ºi promova
propriile interese, fireºte, cu respectarea
intereselor celorlalþi membri ai
organizaþiilor respective  a susþinut lector
univ. dr. Mãdãlina Militaru în
comunicarea intitulatã Comerþul exterior
cu þãrile membre ale UE  fundament
important al politicii externe a României.
O mare bogãþie de informaþii, de
tendinþe ale unor fenomene economicofinanciare a conturat comunicarea intitulatã
Relaþiile financiare internaþionale ale
României în condiþiile extinderii spre Est a
UE, autori prof. univ. dr. Ioan Condor ºi

asist. univ. Doina Drãniceanu,
demonstrând realitatea cã procesul de
extindere implicã cheltuieli importante.
Accente semnificative în definirea mai
clarã a perspectivei integrãrii României în
UE au completat ºi nuanþat dezbaterile,
sporindu-le interesul ºi valoarea.
Consider cã un aspect important al
integrãrii europene priveºte capacitatea
unei economii de a-ºi compatibiliza
funcþionarea cu un alt spaþiu (UE), fãrã
costuri excesive, de o parte ºi de alta  a
subliniat, între altele, conf. univ. dr.
Mariana Baicu în comunicarea vizând
Perspectivele integrãrii României în UE.
Având în vedere fluxul exporturilor ºi
importurilor þãrii noastre cu UE, se poate
aprecia cã  România este de facto
integratã în comerþul comunitar.
Uniunea Europeanã  lider mondial în
2010?  se întreba încercând sã rãspundã
la aceastã interogaþie lector univ. dr.
Cristina Barna. În martie 2000, la
Consiliul European de la Lisabona, liderii
europeni s-au angajat sã transforme
Uniunea Europeanã pânã în anul 2010 în
economia bazatã pe cunoaºterea cea mai
competitivã ºi dinamicã din lume, capabilã
sã asigure o creºtere economicã durabilã,
cu locuri de muncã mai multe ºi mai bune
ºi cu o mare coeziune socialã.
Un studiu comparativ realizat în 30 de
þãri europene, elaborat de conf. univ. dr.
Daniela ªtefãnescu, configureazã imaginea
actualã a învãþãmântului superior în Europa,
ajungându-se la concluzii relevante.
Cercetarea profundã, observaþia
percutantã, dorinþa de a pune în evidenþã
informaþii ºi aspecte tematice inedite le-au
ajutat pe lector univ. Rodica ªtefan sã
convingã cã integrarea europeanã are o
dimensiune lingvisticã aparent secundarã,
dar principiul multilingvismului este o
realitate socio-politicã complexã (limbi
oficiale, minoritare, regionale, de
identificare, de comunicare), iar pe asist.
univ. dr. Ludmila Rotari sã descopere o
situaþie tristã în cadrul comunicãrii
Consideraþii privind unele direcþii de
colaborare româno-ruse în etapa actualã.
Comunicãrile prezentate în aceastã
Sesiune ºtiinþificã au contribuit la o proiecþie
finã, a imaginii relaþiilor internaþionale ºi a
diplomaþiei româneºti la începutul acestui
secol, demonstrând complexitatea procesului
de integrare europeanã, ca ºi a registrului
tematic al cercetãrii în care sunt implicate
cadrele didactice, caracterul interdisciplinar
sporindu-i eficienþa. ªi datoritã actualitãþii
problemelor abordate, valorii ºtiinþifice ºi
ariei de interes, aceste comunicãri vor fi
reunite într-un volum special de Anale, ceea
ce, cu siguranþã, va impulsiona fluxul
informaþional, schimbul de idei, conferindule o nouã deschidere, un larg acces.

Implicarea studenþilor de la facultãþile
cu profil economic ale Universitãþii Spiru
Haret în activitatea de cercetare ºtiinþificã
a devenit de ani de zile o realitate care
întregeºte imaginea procesului de
învãþãmânt, conferindu-i o mai pregnantã
rigoare, ºi consistenþã, performanþã. Iar
sesiunile de comunicãri ºtiinþifice
proiecteazã dimensiunile activitãþii
ºtiinþifice, registrul tematic complex,
oportunitatea subiectelor abordate, curajul
cu care acestea sunt tratate. Este ºi
sentimentul creat de aceastã Sesiune de
comunicãri ºtiinþifice a studenþilor, reuniþi
în plen în Amfiteatrul 105, fiind pur ºi
simplu socotiþi de dascãlii lor, care i-au
ajutat pas cu pas, colegi în activitatea de
investigare ºtiinþificã, de explorare a
fenomenelor economice specifice
perioadei de tranziþie la economia
funcþionalã de piaþã, de integrare
europeanã.
Deschizând lucrãrile sesiunii, prof.
univ. dr. Constantin MECU, prorector,
pentru învãþãmântul economic ºi
învãþãmântul cu frecvenþã redusã, a
subliniat faptul cã la Universitatea Spiru
Haret activitatea de cercetare ºtiinþificã
constituie realmente parte integrantã a
procesului de învãþãmânt, acordându-i-se
de la înfiinþare importanþa ce derivã din
aceastã sintagmã. Nici nu poate fi conceput
un învãþãmânt de calitate, eficient, fãrã o
activitate de cercetare ºtiinþificã armonios
integratã în actul instructiv-educativ.
Pregãtim specialiºti pentru anumite
sectoare  agenþi economici, sistemul
financiar, de asigurãri, pentru ministere ,
care, cunoscând în profunzime
metodologia de cercetare specificã
economiei vor putea cu atât mai uºor ºi
mai pertinent rãspunde unor întrebãri
fundamentale pe care fenomenele vieþii
reale le ridicã. De altfel, ºi la angajare, în
curriculum
vitae,
cunoaºterea
metodologiei cercetãrii în economie se
cere a fi specificatã. Universitatea noastrã
dispune în acest sens de un potenþial
remarcabil de cercetare: în catedre lucreazã
oameni competenþi în domeniul respectiv
de activitate, majoritatea având grade
universitare, doctorate; existã laboratoare
cu dotãri tehnice din cele mai performante;
biblioteci care oferã cãrþi noi ºi reviste.
Existã deci, premise optime pentru o
activitate de cercetare laborioasã, intensã.
Iar pentru studenþi, participarea efectivã la
cercetare este o ºansã.
Menþionând cã, de fapt, ne aflãm în faþa
nucleului creativ al facultãþilor economice,
conf. univ. dr. Ovidiu NANEª, secretar
ºtiinþific al Facultãþii de Management
Financiar  Contabil, a accentuat asupra
caracterului interdisciplinar al sesiunii,
care face cu atât mai necesar dialogul
interactiv, între autorii comunicãrilor ºi
colegii acestora, câºtigul fiind benefic
pentru ambele pãrþi, rezultatele activitãþii
de cercetare putând fi de un real folos ºi în
elaborarea lucrãrilor de licenþã.
De aici poate ºi numãrul mare de
comunicãri ºtiinþifice atestând interesul
pentru o astfel de activitate  119 
susþinute de studenþi cu profesionalism, ºi
siguranþã, în cele ºase secþiuni structurate
pe teme de mare actualitate  Economie
generalã ºi integrare europeanã, Strategii
de marketing adaptate la conjunctura
economicã actualã, Metodele moderne de
contabilitate, Probleme actuale ale
tranziþiei ºi domeniul financiar bancar,
Analizã statistico-economicã, Statisticã ºi
informaticã de gestiune. Diversitatea
temelor abordate în cadrul fiecãrei secþiuni
, Tipologii mondoeconomice: Þãri
dezvoltate cu economie de piaþã, susþinutã
de studenta Cristina Bãlan (Lazãr),
(Secþiunea 1), lucrare care a obþinut
premiul I, Influenþele Euro asupra
sistemului economic românesc, prezentatã
de studenta Angelica Petrov, Comerþul
Român ºi integrarea europeanã, de
Andreea Georgiana Mihãilescu
(Secþiunea a II-a), Turismul Internaþional
al României prin prisma analizei statistice
(Secþiunea V), de Ana Maria Stoica ºi
altele au creat premise optime abordãrii
într-o viziune multidisciplinarã a temelor,
adâncirii investigaþiilor din diferite
perspective, mãrind substanþial spectrul
informaþiilor.
Pentru a obþine cât mai bogate
informaþii ºi a mãri convingerea
participanþilor la dezbateri cã autorii
comunicãrilor ºtiinþifice au realmente
vocaþie de cercetãtori, mulþi dintre studenþi
au structurat elaborarea lucrãrilor, a

concluziilor pe studii de caz, aºa cum a fost
lucrarea Bazele cercetãrii previzionale de
marketing, susþinutã de Ana Maria
Teodorescu (Cristache), care a realizat un
asemenea studiu la firma Alfa Soft
pentru un nou produs ce urma sã fie lansat
pe piaþã sau efectuând testele de produs,
de marcã, de ambalaj ºi construind
imaginea de piaþã, sau de demonstraþie
ºtiinþificã întemeiatã pe argumente culese
de la sursele cele mai autorizate, aºa cum
a fost comunicarea. Cum poate deveni
Bursa de Valori Bucureºti stâlp al
economiei Româneºti?  o întrebare
fundamentalã, pe care ºi-a pus-o studentul
Constantin Petcu care, cu ajutorul
retroproiectorului, a invocat cu siguranþã
etapele unei posibile transformãri,
credibilitatea acestei instituþii, regulile
deontologice, dimensiunea eticã a pieþei de
capital, precondiþiile ºi condiþiile de
revigorare a pieþei de capital, codul
legislativ adecvat, ajungând la concluzia
cã acest proces este posibil, dar nu trebuie
omis adevãrul cã piaþa de capital nu poate
fi mai bunã decât economia realã,
constituind în termeni concreþi o reflectare
a acesteia.
Spiritul uºor polemic, observaþia
criticã, întrebãrile ºi rãspunsurile care au
fost date, uneori nu numai de autorii
comunicãrilor, ci ºi de colegii lor ºi chiar
de profesorii moderatori, fiecare simþinând
nevoia de a contribui la elucidarea unor
probleme, au pigmentat dezbaterile din
secþiuni, ferindu-le de monotonie, dialogul
interactiv afirmându-se din plin. Aceastã
tentã s-a conturat în Secþiunea II, de pildã,
ºi a fost generatã de comunicarea Politica
de produs ºi importanþa adoptãrii ei,
prezentatã de studenta Irina Pãtraºcu
(Tãnase) care, pe exemplul autoturismului
Super Nova, a demonstrat cum a reuºit
acest produs sã pãtrundã pe piaþa Americii
Latine. Paradoxal, a afirmat conf. univ. dr.
Viorica Jelev, un produs care poartã
fatalmente denumirea Nova, ce
semnificã în limba spaniolã Nu merge a
învins concurenþa numai pentru cã a
beneficiat de o bunã promovare de produs?
Dupã ce ºi-a reluat muniþia de
argumente, Irina Pãtraºcu a fost ajutatã de
colega ei Varvara Butler care a explicat cã
nu este un secret faptul cã, fiind foarte
cunoscutã ºi apreciatã pe piaþa latinoamericanã, firma Dacia a salvat în
realitate Super Nova, având un impact
pozitiv asupra acesteia.
Puterea de sintezã, efortul de a ajunge
nu doar la concluzii de ordin teoretic, ci la
posibile ºi utile soluþii date problemelor
abordate au strãbãtut majoritatea
comunicãrilor prezentate. Din aceastã
perspectivã, impresionante au fost lucrãrile
care chiar din temele propuse ºi-au asumat
povara acelor calitãþi, pe care o implicã
aceastã capacitate, aºa cum s-au încumetat
studentele Janina Munteanu, prezentând
comunicarea Anul bursier 2003, Anca
Achim  Evoluþia cheltuielilor socialculturale în România în perioada tranziþiei
la economia de piaþã sau Oana Pârlea 
Marile etape ale construcþiei europene, ca
sã dãm doar câteva exemple.
Urmãrind comunicãrile ºtiinþifice
susþinute de studenþi, întrebãrile pe care ºi
le puneau ºi rãspunsurile pe care clãdeau
propriile puncte de vedere, mi-am întãrit
convingerea cã activitatea de cercetare pe
care o desfãºoarã nu este ceva
conjunctural, un simplu exerciþiu
intelectual, ci reprezintã o alternativã la
specialitatea în care se formeazã.
De altfel, un stimulent care le
motiveazã ºi mai mult implicarea în
studiile ºi investigaþiile ºtiinþifice îl
reprezintã cele 62 de premii ºi menþiuni
în cãrþi ºi cursuri universitare, apãrute
în Editura Fundaþiei România de Mâine,
acordate autorilor celor mai valoroase
comunicãri ºtiinþifice. Pe locul I s-au situat
10 lucrãri susþinute de Cristina Bãlan
(Lazãr)  Tipologii mondoeconomice,
Anca Petronela Vârga  Analiza
fenomenului de emigrare a tineretului între
18 ºi 25 de ani, Valentin Mihai  Acordarea
creditelor bancare externe , Nicolae Rareº
Baicu  Creºterea capitalurilor societãþilor
prin metoda conversiei datoriilor ,
Cristina Marinescu  Creditele de export
în perspectiva integrãrii României în UE ºi
altele. Oricum, felicitãri meritã toþi
studenþii, care au intrat în aceastã veritabilã
competiþie ºtiinþificã, ce se constituie, prin
întreaga organizare ºi desfãºurare, într-un
îndemn încurajator de a participa la
activitatea de cercetare.
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Încetaþi sã-l mai puneþi sub semnul
întrebãrii pe Liviu Rebreanu.
Mulþumiþi-vã sã-l admiraþi !
(Continuare din pag. 1)
În jurul cãreia s-au þesut atâtea legende. Cu
mulþi ani în urmã, în apartamentul din
Bulevardul Gheorghe Marinescu, unde locuia
soþia sa Fanny, fiica Puia ºi ginerele sãu Radu
ºi unde acum se aflã casa memorialã dedicatã
scriitorului, am privit îndelung, comparându-le,
fotografiile lui Liviu Rebreanu din aceastã
ultimã perioadã. Chipul sãu se înnegura ºi
pecetea suferinþei se accentua. S-au petrecut
douã fenomene: unul legat de optimismul
exagerat pe care omul îl manifestã în
momentele în care are iluzia cã a învins o
suferinþã atroce, care nu mai pãrea cã o sã aibã
decât un sfârºit ºi când apar cine ºtie ce
înºelãtoare momente de vindecare, fapt evident
din cele trei scrisori, una cãtre prietenul sãu ºi
cele douã cãtre ministrul Ion Petrovici ºi altul
de realitatea fundamentalã a bolii. Purtat de
starea euforicã explicabilã în aceste momente,
Liviu Rebreanu, care avea pentru conducerea
Teatrului Naþional un înlocuitor ºi care cerea
ca de la 1 iulie 1944 sã se emitã decizia pentru
reluarea activitãþii, a comis ºi imprudenþa sã
facã o cãlãtorie cu automobilul sãu de la Valea
Mare la Pucioasa unde se afla Ion Petrovici.
Ceea ce pentru un organism slãbit peste mãsurã
de luni ºi luni de suferinþã, avea sã fie dacã nu
fatal, cel puþin sã-l aducã ºi mai repede în pragul
prãbuºirii din urmã. Dupã cum ºi contrariul
nu-i mai puþin adevãrat. Ceea ce s-a întâmplat
în noaptea de 23 august 1944, cu toate
incertitudinile ce au urmat, avea de ce sã-l
neliniºteascã pe Liviu Rebreanu. Fusese, deºi
foarte puþin prezent mai ales pe plan publicistic
dar ºi la conducerea efectivã, directorul
cotidianului Viaþa, ziarul oficial al guvernãrii
Ion Antonescu apãrut între 31 martie 1941 ºi
20 august 1944. Director al Teatrului Naþional
din Bucureºti, tot în acea perioadã,
conferenþiase în strãinãtate. Sigur cã aºa cum
se întâmplã nu numai odatã  un asemenea ºoc,
care se grefa pe un organism la ultima limitã a
rezistenþei nu putea sã nu punã în evidenþã
suferinþa atroce ºi sã precipite fatalul sfârºit.
N-a mai avut cum sã vadã cum s-au nãpustit
asupra lui în zilele imediat morþii sale  oroare!
 cei care voiau sã-ºi semneze certificate de
democraþi, de oponenþi antifasciºti care l-au
atacat în mod ignorabil, cu o deºãnþare rar
întâlnitã pe cel datoritã cãruia romanul

românesc trecuse din faza pionieratului în faza
împlinirilor definitive ºi avea în proza
româneascã o importanþã egalã cu Eminescu
în poezie ºi cu Caragiale în teatru. Aºa cum
spuneam, am publicat cu zece ani în urmã o
selecþie din aceste insanitãþi. Nu vrem sã le
repetãm. Ceea ce am vrea sã spunem e altceva.
Faptul cã Liviu Rebreanu fãrã suflare nu era
þinta primului atac concentric. În volumul 22
al Operelor sale, la care ne referim acum,
aflãm ceea ce ºtiam, ceea ce iarãºi nu putea fi
citit, decât cu o strângere de inimã: atacurile
pe care în timpul vieþii le-a îndurat, rãscolindu-se
dosarele tinereþii, înscenãrile justiþiei
maghiare de pânã în 1916, lunile petrecute în
închisoarea de la Vãcãreºti ºi Gyula. Nici unul
din cei ce-l atacau, în primul rând Nichifor
Crainic, Pamfil ªeicaru ºi Stelian Popescu, toþi
trei fãcând caz de patriotismul lor nu ºi-au pus
niciodatã întrebarea cã dosarul prin care voiau
sã-l distrugã pe unul din cei mai mari prozatori
ai României, pe cel ce scrisese Ion, Pãdurea
Spânzuraþilor, Ciuleandra, Crãiºorul
reprezenta o fabricaþie a justiþiei maghiare. Un
fals atât de grosolan încât chiar acuzatorii au
trebuit sã renunþe ºi sã pronunþe nevinovãþia ºi
sã dispunã eliberarea lui.
Acum însã, în ziua de 1 septembrie, când a
început sã se rãspândeascã vestea morþii lui, cei
care ºi-au ascuþit creioanele în ziarele vremii,
de la organul Partidului Naþional Þãrãnesc,
Dreptatea, pânã la cele declarate sau abia
voalate ale Partidului Comunist, nu mai
aparþineau extremei drepte. Stelian Popescu se
afla de câteva luni departe de þarã, la Madrid.
Pamfil ªeicaru ºtiind ce o sã vinã ºi ce îl aºtepta
cu douã sãptãmâni înainte de 23 august 1944,
plecase din þarã, Nichifor Crainic se afla la
Bucureºti de unde, într-o încercare disperatã de
a fugi din þarã, dar din nenorocire eºuatã,
porneºte pe un drum la capãtul cãruia avea sã-l
aºtepte doisprezece ani de temniþã în condiþiuni
îngrozitoare. Ceilalþi aºteptau ºi ei sã ia calea
tribunalelor ºi închisorilor.
Cei ce îl acuzau acum dupã 1 septembrie
1944 se voiau exponenþii democraþiei, ai luptei
împotriva fascismului ºi a tuturor celor care
colaboraserã cu regimul lui Ion Antonescu. ªi
Liviu Rebreanu era victima cea mai sigurã, cea
mai comodã  nu mai trãia!  ºi binevenitã pentru
a-ºi etala convingerile democratice ºi
antifasciste. Tot arsenalul de murdãrii, de epitete
injurioase s-au revãrsat asupra lui Liviu
Rebreanu trecut în nefiinþã. Trebuie sã spunem
rãspicat: campania de denigrare a
intelectualitãþii româneºti a început dupã 23
august 1944 cu Liviu Rebreanu. Ceea ce s-a
întâmplat o datã cu asasinarea postumã a lui
Liviu Rebreanu, ceea ce s-a întâmplat imediat
dupã aceea atestã cã ofensiva nu urmãrea
purificarea de nazism, de hitlerism, ci distrugerea
structurilor de rezistenþã ale spiritualitãþii
româneºti. Liviu Rebreanu a fost în timpul vieþii
victima extremei drepte, iar îndatã ce a murit a
extremei stângi. Nu cred însã cã am meditat la
acest trist spectacol ºi cã vom medita vreodatã.
Ci necontenit ne vom mãcina ºi ne vom distruge
cu voluptate, cã în faþa ochilor noºtri nu va sta
decât setea de demolare cu orice preþ, de
excludere a valorilor autentice. Am vrea sã
spunem aici cã vinile ce i se aduceau
colaboraþionistului Liviu Rebreanu i se
aduceau de oameni care ºtiau cã Viaþa, deºi ziar
oficial  dar în condiþiile severei cenzuri militare
dintre 1940-1944 cum putea sã facã altfel?  a
gãzduit în paginile ei valorile autentice ale
culturii româneºti contemporane, cã acolo au
colaborat numele de primã importanþã ale
generaþiilor afirmate, ca ºi ale tinerelor generaþii.
Cã aici a vãzut lumina tiparului Manifestul

Cercului Literar de la Sibiu, cea mai de seamã
profesie de credinþã colectivã împotriva
literaturii ocazionale ºi pentru autonomia
esteticului din anii rãzboiului. Nimic oficial în
paginile culturale ale ziarului girat de numele
lui Liviu Rebreanu, arãtând larga sa deschidere
cãtre toate orizonturile culturii româneºti. ªi sunt
sigur cã nu va fi deloc inutil, ci dimpotrivã, cât
se poate de util, dacã vrem sã cunoaºtem
adevãrata structurã a culturii româneºti din
perioada 1940-1944, care nu a fost una de
decadenþã, ci o componentã fireascã a celei
începutã în anul ce a urmat Marii Uniri, sã
studiem paginile ziarului Viaþa. O antologie a
ceea ce s-a publicat aici pe tãrâm cultural 
deoarece mulþi autori s-au temut sã-ºi adune în
volum lucrãrile apãrute ca sã nu fie consideraþi
colaboratori ai fascismului, alþii n-au mai avut
când ºi cum sã o facã  ne-ar duce mai aproape
de adevãrul esenþial al acelei epoci. Dupã cum
o monografie dedicatã directoratelor lui Liviu
Rebreanu la Teatrul Naþional din Bucureºti, pe
care suntem îndreptãþiþi sã o cerem colegului
Ionuþ Niculescu, directorul Muzeului acestei
instituþii, ar arãta cã autorul unor piese de teatru,
care ar trebui ºi ele incluse în repertoriul primei
scene a þãrii, ar arãta cã ceea ce a realizat pe
acest tãrâm Liviu Rebreanu are o valoare
permanentã, exemplarã, din care putem ºi
trebuie sã învãþãm.
Pentru cã omul public a fost în acord cu
scriitorul. iar demnitãþile pe care le-a deþinut
adaugã trãsãturi pozitive la portretul
nemuritorului prozator Liviu Rebreanu. A cãrui
 scurtã  viaþã nu a fost deloc seninã. Din
tinereþe ºi pânã dupã moarte a avut parte de
momente critice, de atacuri veninoase, de
înscenãri, de ingratitudine.
Tot ce i s-a acordat: premiul Academiei
Române pentru Ion  ºi aici trebuie sã nu uitãm
faptul cã I. Al. Brãtescu-Voineºti a fost cel ce ºi-a
dat seama de faptul cã romanul merita cu
prisosinþã Marele Premiu Nãsturel Herescu 
premiul Naþional pentru Literaturã au fost pe
deplin meritate. Cui altuia i s-ar fi cuvenit atunci?
Iar alegerea la Academia Românã a venit târziu,
foarte târziu. Avea cincizeci ºi cinci de ani.
Oriunde s-a aflat a luptat pentru afirmarea culturii
româneºti pentru valorile ei tradiþionale ºi pentru
încurajarea celor contemporane. Scrisul românesc
a avut în Liviu Rebreanu un apãrãtor ºi un
propagator tenace. Iar el se reprezenta pentru cei
mai tineri decât el un adevãrat model. ªi în acest
sens mãrturia lui Mircea Eliade este concludentã:
Îl întâlneam destul de des pe Liviu Rebreanu,
cãruia îi plãcuse Maitreyi, dar încã ºi mai mult
Întoarcerea din Rai, pe care totuºi o considera
imperfectã, din punct de vedere artistic. Pãcat,
mi-a spus, cã ia drumul aºa cum ai scris-o. Dacã
ai fi lãsat-o încã un an, doi, dacã ai fi transcris-o
de câteva ori, ar fi fost o carte mare... Îl ascultam
întristat. ªtiam cã avea dreptate. Îmi aduceam
aminte de nopþile lui albe, de cazna cu care scria,
corecta, recopia, negrãbindu-se niciodatã,
neacceptând sã predea manuscrisul decât în ziua
când era cu adevãrat mulþumit. (Mircea Eliade,
Memorii 1907-1960, ediþie de Mircea Handoca,
Ed. Humanitas, 1991, p.327).
Iatã de ce acum, când se împlinesc 60 de ani
de la moartea celui ce a rãmas cel mai de seamã
prozator al României, cel ce a situat romanul
românesc pe orbita modernitãþii, cel ce ne-a dat
pe acest tãrâm, ca ºi pe cel al nuvelei, capodopere
ce au înfruntat timpul, am vrea sã le spunem
tuturor celor ce l-au denigrat ieri ºi celor ce nu-l
înþeleg astãzi, cuvintele rostite despre un mare
scriitor francez: ÎNCETAÞI SÃ-L MAI
PUNEÞI SUB SEMNUL ÎNTREBÃRII PE
LIVIU REBREANU. MULÞUMIÞI-VÃ SÃ-L
ADMIRAÞI.

Prima zi de curs la Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism

ACADEMIA APÃRÃ UNITATEA
LIMBII ROMÂNE
Cu peste un an în urmã, la Academia
Românã a avut loc sesiunea ºtiinþificã
Romanitatea orientalã. În articolul pe
care i l-am consacrat (Opinia naþionalã
nr. 354 din 17 februarie 2003) îi atribuiam
acestui eveniment o semnificaþie
resurecþionarã, de nobilã restitutio in
integrum. Identificam aici semnul mult
aºteptat al curajului de a sintetiza bogãþia
ºi complexitatea istoriei noastre în liniile
ei esenþiale, definitorii, de a le evoca în
susþinerea, cu mai multã vigoare, a
drepturilor ºi virtuþilor noastre
fundamentale ºi prevalente. Tocmai din
aceastã perspectivã remarcam ºi faptul cã,
spre cinstea ei, Secþia de Filologie ºi
Literaturã a Academiei Române a
intervenit prompt ºi cu autoritatea
prestigiului ei european când s-a ridicat
problema, dincolo de Prut, a aºa-zisei
limbi moldoveneºti, proiecþie a unei
politici frauduloase ºi falimentare.
Toate comunicãrile ºtiinþifice incluse în
programul sesiunii Romanitatea orientalã au
fost de înaltã þinutã ºi apreciate ca atare. Dar
ele nu aveau cum sã epuizeze problematica
Romanitãþii orientale. De ce? Din cauza unei
limite organizatorice, anume faptul cã, dupã
cum remarcam în Opinia naþionalã, la
aceastã sesiune academicã n-a fost prezent
nici un specialist din Basarabia, care sã ateste,
o datã mai mult, caracterul unitar al limbii
române vorbite de la Tisa pânã la Nistru ºi
dincolo de acest hotar convenþional al
romanitãþii orientale. Sugeram, tocmai de
aceea, ca în volumul proiectat sã includã toate
aceste comunicãri ºtiinþifice sã fie introduse
ºi altele, complementare, cu privire specialã
la limba românã din Basarabia ºi Bucovina.
Cel mai important semn cã asemenea
observaþii ºi sugestii nu aparþineau unei
viziuni singulare ºi cã, probabil , am fost
ultimul care am ajuns la concluzia de mai
sus este însuºi faptul cã Academia Românã
a resimþit ea însãºi nevoia organizãrii unei
sesiuni ºtiinþifice complementare. Aºa a
apãrut, la o distanþã de circa zece
sãptãmâni faþã de prima, mai precis în ziua
de 27 martie 2003, când se împlineau 85
de ani de la Unirea Basarabiei cu Þara,
sesiunea ºtiinþificã Unitatea limbii
române, cu privire specialã la Basarabia
ºi Bucovina. Comunicãrile ºtiinþifice

Sã scriem corect româneºte!
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Deºi, la început, era vorba despre mai
multe îndreptãri ortografice, în cele din
urmã, ele s-au redus la douã: formele verbului
a fi ºi redarea sunetului /î/. Adunarea
generalã a Academiei Române din februarie
1993 a adoptat o hotãrâre, publicatã în
Monitorul Oficial al României, în martie
1993, hotãrâre al cãrei prim articol suna în
felul urmãtor: Se va reveni, în grafia limbii
române, la utilizarea lui â în interiorul
cuvintelor ºi a formei sunt (suntem,
sunteþi), în conformitate cu hotãrârile
adoptate de Academia Românã înainte de
1948, consecinþã a unui îndelungat proces
istoric. Se preciza, de asemenea, cã normele
ortografice aprobate de Academia Românã
sunt obligatorii de la 1 ianuarie 1994 ºi cã ele
trebuie aplicate cu stricteþe.
În aceste condiþii, unde-i lege nu-i
tocmealã; cã vrem sau cã nu vrem, trebuie
sã respectãm aceastã hotãrâre ºi sã îi
determinãm ºi pe alþii sã o facã. Chiar dacã
unii filologi considerã hotãrârea departe de
adevãrul ºtiinþific ºi sunt tentaþi, de multe ori,
sã o încalce (aºa cum fac unele ziare din
România), ca profesori, nu avem voie sã
adoptãm o asemenea atitudine la clasã. Le
vom spune elevilor ºi studenþilor noºtri cã
trebuie sã foloseascã litera â în interiorul
tuturor cuvintelor (cu excepþia compuselor
ºi a derivatelor  nu intrãm în amãnunte,
întrucât ele sunt cunoscute, iar dacã nu sunt
cunoscute, se pot afla din Îndreptarul
ortografic, ortoepic ºi de punctuaþie), în timp
ce î se foloseºte la începutul ºi la sfârºitul
cuvintelor.
În prevenirea greºelilor de scriere, nu
trebuie neglijat nici rolul ortoepiei. Iatã
câteva reguli de care trebuie sã þinem seama:
 se scrie ºi se pronunþã a-e, nu aie,
în cuvântul aer, ca ºi în aerian, aerisit,
aerodrom, aeroport º.a.m.d.;

 cuvintele boreal, cereale, ideal nu
conþin diftongul ea, ci hiatul e-a,
rostindu-se, prin urmare, bo-re-al), ce-rea-le (nu ce-rea-le ºi nici ce-ri-a-le,
i-de-al (nu i-deal);
 se scrie ºi se pronunþã crea, creare, creaþie,
agrea ºi nu creia, creiare, creiaþie, agreia;
 se scrie ºi se pronunþã e-e ºi nu eie
în cuvinte precum alee, idee, licee, creez,
agreez; sunt inculte formele pronunþate
aleie, ideie, liceie, creiez, agreiez;
 se scrie ºi se pronunþã o-e nu oie,
în cuvinte precum poet, poem, poezie;
deci, nu este corect sã pronunþãm poiet,
poiem, poiezie;
 se scrie ºi se pronunþã u-e în cuvintele
duel, duet, perpetuez; respingem formele
duiel, duiet, perpetuiez;
 scriem ºi pronunþãm (la singular) uºã,
coajã, mãtuºã, pãpuºã, plajã etc., nu uºe,
coaje, mãtuºe, pãpuºe, plaje;
 se scrie ºi se pronunþã b, nu v în
numele lunilor anului: februarie, septembrie,
octombrie, noiembrie, decembrie;
 înainte de consoanele l, m, n, se scrie
ºi se pronunþã s, nu z: cãsnicie, desluºi,
smântânã, sminti, smuci, trãsni, trosni;
 scriem ºi pronunþãm s ºi nu z în
cuvintele evoluþionism, chermesã,
chintesenþã, disident, disidenþã, grimasã,
premisã, sesiune (prin urmare, sunt
incorecte formele chermezã, dizident,
premizã, seziune);
 se scrie ºi se pronunþã s, nu º în
cuvintele deschis, scenã, schimba, stofã
(respingem formele deºchis, ºcenã,
ºchimba, ºtofã);
 se scrie x ºi se pronunþã cs în
cuvinte precum exacerba, expediþie,
explozie, hexametru, oxid º.a.m.d.; se scrie
x ºi se pronunþã gz în cuvinte ca exact,
examen, exemplu, exil;
 scriem ºi pronunþãm bez, iz ºi rãz
înainte de consoanele b, d, g, l, m, n, v:

bezmetic, beznã, izbi, izgoni, rãzbate,
rãzboi, rãzgândi, rãzleþ, rãzvrãti; de
asenenea, se scrie ºi se pronunþã z în
cuvintele derivate cu sufixul nic, care au
rãdãcina terminatã în z: groaznic,
obraznic, paznic (sunt inculte formele
groasnic, obrasnic, pasnic, scrise ºi
pronunþate cu s);
 consoanele duble se scriu ºi se pronunþã
în cuvintele formate cu prefixe, atunci când
consoana finalã a prefixului este aceeaºi cu
consoana iniþialã a rãdãcinii: înnoda,
înnopta, înnoi, înnebuni, interregn,
transsiberian, transsaharian.
Însã vom scrie cu un n (nu cu doi)
cuvinte precum a înota ºi a înãspri.
Pentru a vã ajuta sã vã îmbunãtãþiþi
exprimarea, vã vom prezenta, în finalul
fiecãrui articol, un exerciþiu (rezolvarea o
veþi gãsi în numãrul viitor). Dorindu-vã mult
succes, vã invitãm sã alegeþi forma corectã /
formele corecte:
excese / excesuri
exiluri / exile
extemporale / extemporaluri
fabrici / fãbrici
falimente / falimenturi
festinuri / festine
festivaluri / festivale
feºi / feºe /faºe
fibroame / fibromuri
filamente / filamenturi
finisaje / finisajuri
fitiluri / fitile
flacoane / flaconuri
foiletoane / foiletonuri
foºnete / foºneturi
francezi / franceji
freamãte / freamãturi
funeralii / funerarii
geamanduri / geamandure
ghidoane / ghidonuri

prezentate au fost tipãrite într-un volum,
de o þinutã remarcabilã, la Editura
Academiei Române ºi, spre bucuria
generalã, aici se aflã, împreunã cu
comunicãrile specialiºtilor români 
precum acad. Eugen Simion, acad. Marius
Sala, acad. Gh. Mihãilã, profesori
universitari, cercetãtori ºtiinþifici  inclusiv
comunicãrile unor lingviºti de prestigiu din
Basarabia, între care ºi Silviu Berejan,
membru al Academiei de ªtiinþe a
Republicii Moldova. Întregul volum, de
peste 200 pagini, aduce argumente de
netãgãduit în sprijinul unitãþii limbii
române, al faptului cã ºi astãzi principalul
idiom de comunicare curentã din Basarabia
ºi Bucovina de Nord este limba românã.
Cu bucurie remarcãm faptul cã una
dintre comunicãrile cele mai elocvente
sub acest raport este Norma unicã a limbii
române literare în Basarabia (1812-1918)
ºi ea aparþine doamnei prof. univ. dr.
Zamfira Mihail, ºefa Catedrei de

Adevãrul
te apãrã
când îl aperi
filologie de la Facultatea de Limba ºi
Literatura Românã, aºadar prestigios
cadru didactic al Universitãþii Spiru Haret.
În demersul sãu ºtiinþific, distinsa
cercetãtoare porneºte de la realitãþi pe care
nici o propagandã antiromâneascã n-a
reuºit sã le conteste: Generaþia care a
realizat Unirea de la 27 martie 1918, dupã
o sutã de ani de stãpânire a Basarabiei,
ºi-a exprimat toate mesajele în limba
românã, limbã vorbitã de cãtre toþi
locuitorii bãºtinaºi ai provinciei, limba
unicã de înþelegere chiar ºi pentru
alofoni. Însuºi Lev Tolstoi, marele
scriitor rus, trecând prin Basarabia în
1854, a consemnat faptul cã nu a întâlnit
pe nimeni care sã înþeleagã ruseºte.
Rezistenþa limbii române în Basarabia se
explicã prin mai mulþi factori între care ºi
utilizarea, pe scarã largã, a cãrþilor de cult
religios, provenite din celelalte provincii
româneºti ºi retipãrite, uneori, la SanktPetersburg. Norma lingvisticã a cãrþilor de
cult a reprezentat astfel un model pentru
limba vorbitã cãreia i-a conferit ceva din
unitatea de mai târziu a limbii literare. Pe
acest spaþiu se duce o luptã necurmatã, cu
intervenþii dure ale oficialitãþilor þariste
ºi cu sacrificii pilduitoare din partea
românilor basarabeni. În acest context
apare, în 1865, prima lucrare cu litere
latine din Basarabia, datoratã lui Ioan
Doncev, profesor de limba românã de la
Liceul regional din Chiºinãu. Este vorba
de Cursul primitiv de limba românã,
compus pentru ºcoli elementare ºi IV clase
gimnaziale, urmat la scurtã vreme de un
Abecedar, tot cu litere latine Folosirea
alfabetului latin în Basarabia a însemnat

afirmarea latinitãþii limbii române ºi
aplicarea unitarã a normelor ortografice
 subliniazã prof. univ. dr. Zamfira
Mihail. Lucrãrile lui Ioan Doncev au
reprezentat o victorie a spiritului
românesc sub þarism ºi, din punct de
vedere ºtiinþific, o reuºitã a ºcolii
pedagogice de predare a limbii române.
Þarismul intervine ºi mai furibund în
februarie 1866, când predarea limbii
române este eliminatã din programul
didactic de învãþãmânt din Basarabia, iar
din 1867, inclusiv din Seminar. Abia dupã
1895, o datã cu miºcarea de redeºteptare
naþionalã româneascã, tipãrirea
manualelor de limba românã este reluatã
de unii intelectuali, în condiþiile din ce
în ce mai dure ale opresiunii þariste.
Opresiune moºtenitã ºi amplificatã de
regimul sovietic.
Autoarea acestui studiu remarcabil îºi
întemeiazã concluziile pe substanþiale
analize lingvistice (fonetice, lexicale,
morfologice), pe raportarea evoluþiei
faptelor de limbã la evenimente istorice
de referinþã ºi, nu mai puþin, pe elementul
specific de rezistenþã din psihologia
românilor basarabeni. Astfel încât
paginile dense ale studiului dnei Zamfira
Mihail constituie o bazã de referinþã
pentru multe dintre comunicãrile incluse
în amintita lucrare, apãrutã sub egida
Academiei Române. Abundenþa
exemplelor concludente îºi aflã
justificarea în urmãtoarea concluzie a
studiului: Aprecierea adecvãrii la norma
literarã a limbii române prin aceste
exemple ni se pare relevantã. De altfel,
vom extinde cercetãrile asupra textelor
din toate domeniile vieþii culturale,
pentru cã limba românã din Basarabia
în perioada 1812-1918 a fost neîntrerupt
folositã în vorbire ºi în scris. Aceste
adevãruri ºtiinþifice trebuie reiterate
deoarece, în zilele noastre, opinia publicã
ºi înalte foruri de decizie internaþionalã
sunt intoxicate cu afirmaþii false despre
limba românã din Basarabia de cãtre
exponenþii unor grupuri de interese
partizane.
Restabilirea ºi apãrarea adevãrului
istoric cu privire la limba românã din
Basarabia, la exemplara ei unitate în toate
þinuturile româneºti onoreazã Academia
Românã ºi pe toþi participanþii la iniþiativele
de acest gen. Iar printre aceºtia, prof. univ.
dr. Zamfira Mihail ocupã un loc de frunte.
La cea mai recentã dintre conferinþele
Academiei Române, susþinutã cu succes
(unanim apreciat) chiar de dna Zamfira
Mihail în ciclul Limba românã ºi relaþiile
ei cu cultura ºi istoria românilor, acad.
Gheorghe Mihãilã a mãrturisit, în
deschiderea acestei prestigioase reuniuni
ºtiinþifice, cã dna prof. univ. dr. Zamfira
Mihail, de la Universitatea Spiru Haret, a
avut, la începutul anului trecut, buna ideea
sã propunã Academiei Române,
organizarea unei sesiuni ºtiinþifice
consacrate unitãþii limbii române cu privire
specialã la Basarabia ºi Bucovina.
Exempla trahunt. (Pildele dau imbold.)
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Învãþãmântul superior
la rãscruce
Prof. univ. dr. Nicolae RADU
Peste tot unde apare, epoca
postcapitalistã (denumitã în diferite feluri:
postindustrialã,
informatizatã,
tehnotronicã etc.) trece umanul pe primul
plan. Trãsãtura ei esenþialã fiind
capacitatea de a inova ºi crea la nivelul
tehnicii de vârf. De aceea, preocupãrile în
sfera formaþiei devin esenþiale, obiectivul
central al diferitelor guverne ºi þãri. În
aceste condiþii, universitãþile se transformã
treptat în ºcoli de masã, iar creaþia se
instituþionalizeazã ºi accelereazã,
constituind o componentã esenþialã a forþei
de muncã. Consecinþele sunt numeroase ºi
câteva concepte le rezumã sintetic:
schimbare de paradigmã în învãþãmântul
superior, societatea cunoaºterii, piaþa
cunoaºterii cea mai dinamicã,
învãþãmântul vârf de lance al dezvoltãrii
întregii societãþi etc. Este pentru prima
datã când guvernele diferitelor þãri îºi
propun
ca
obiectiv
major
supraºcolarizarea.
Noul spirit al timpului are deja
consecinþe concrete ºi esenþiale la nivelul
învãþãmântului superior. Acesta se leagã
în alt mod de întreprinderi, adesea creeazã
chiar el unele noi (ºi sã ne amintim de
faptul cã Silicon Valley este consideratã
adesea o proiecþie intelectualã a
Universitãþii Stanford), întreprinderile
aparþinând noii paradigme pornesc în
cãutarea oamenilor înalt calificaþi, pe care
nu-i mai gãseºte în vechile cartiere
muncitoreºti, în campusurile universitare,
integrându-se chiar ele în structura de
instruire ºi creaþie a acestora. Aºa se ºi face
ºi cercetarea devine suprafinanþatã, iar
universitãþile antreprenoriale se unesc în
consorþii ºi îºi redimensioneazã funcþiile
de cercetare ºi creaþie.
Cerinþele de mai sus sunt generale ºi
se impun treptat tuturor þãrilor, dar nu în
aceeaºi mãsurã. Unele sunt total deschise
(SUA mai ales), altele parþial, o a treia
categorie mimeazã deschiderea, nu lipsesc
nici cele care sunt total închise în raport
cu noile cerinþe ale dezvoltãrii societãþii
contemporane. De aici ºi vitezele diferite
în care se miºcã înainte învãþãmântul
superior ºi cercetarea în diferite þãri.
Prima vitezã aparþine, fãrã îndoialã,
învãþãmântului superior din SUA. A doua
vitezã þãrilor dezvoltate din UE.
(Germania, Franþa, Anglia etc.) A treia unor
þãri ca România, care îºi mai cautã încã
drumul spre viitor în noile condiþii.
Prima vitezã presupune fonduri uriaºe
ºi transformarea învãþãmântului superior
în principala uzinã de producere a înaltei
calitãþi ºi a creativitãþii de vârf. O uzinã ca
toate uzinele, dar foarte modernã ºi
suprafinanþatã. De aici, ideea universitãþii
antreprenoriale apãrutã în SUA ºi
susþinerea ei prin comenzi de instruire ºi
cercetare, inclusiv infiltrarea ei cu
reprezentanþi ai întreprinderilor obiºnuite,
interesate în angajarea unei anumite forþe
de muncã înalt calificate în rezolvarea
anumitor sarcini de producþie.
A doua vitezã exprimã faptul cã o serie
de þãri dezvoltate din UE au luat startul cu
întârziere, au dispus de fonduri naþionale
mult mai mici destinate industriei
cunoaºterii ºi creaþiei comparativ cu SUA.

În plus, UE nu este o forþã postindustrialã
unitarã, universitãþile ei numeroase
cheltuiesc prea mult pe proiecte
nesincronizate, redundante uneori, ezitã
între cooperare ºi competiþie cu SUA, între
dezvoltarea pe cont propriu sau unitarã în
cadrul UE, în care caz învãþãmântul
superior curopean ar putea fi competitiv
în raport cu cel din SUA. Astfel, evoluþia
nu-i e favorabilã ºi fenomenul Oxford se
multiplicã (în ierarhia universitãþilor
lumii, Oxford este azi pe locul 20, pe
primele sunt cele americane. ªi
îndepãrtarea de top se accentueazã).
Aºa se face cã UE s-a trezit ºi a luat
hotãrârea de a face ceva pentru a se

Puncte
de
vedere
unifica ºi în sfera învãþãmântului superior,
de a crea un spaþiu european al
învãþãmântului superior ºi cercetãrii
altfel, adio competitivitate la scarã
mondialã pe piaþa cunoaºterii (cea mai
profitabilã de aici înainte).
Acestea sunt problemele globale ale
învãþãmântului superior ºi cercetãrii. În
ceea ce priveºte integrarea României în
aceste tendinþe evolutive, existã azi poziþii
destul de precis conturate: una pesimistã
ºi alta optimistã.
În viziunea pesimistã România ezitã nu
între cele douã viteze, ci pur ºi simplu sã
intre într-o vitezã, fie ea a treia sau a patra.
Dacã se opteazã pentru viteza a doua, cum
rezultã din datele oferite de Conferinþa de
la Bucureºti din noiembrie 2003, adicã
pentru politica U.E. în domeniul care ne
intereseazã, nu înseamnã deloc cã se ºi
poate realiza ceea ce îºi propune, ci doar
cã se intenþioneazã luarea de mãsuri
politice ºi administrative în acest sens ºi
nu mai mult. Cãci România nu are finanþele
necesare pentru a susþine aceastã integrare
ºi nici o industrie modernizatã
semnificativ, care sã solicite o vitezã de
tipul celei dorite de industria de vârf din
U.E. Procesul de reþãrãnizare primitivã a
satelor continuã; deºcolarizarea la nivel
preuniversitar continuã, ºi va sfârºi prin a
trage înapoi ºi învãþãmântul universitar;
conflictul dintre învãþãmântul superior de
stat ºi cel particular accentuat de politica
CNEAA (în treacãt fie spus, acest organism
nu a cuprins, dupã ºtiinþa noastrã, nici un
cadru didactic din învãþãmântul particular)
se acutizeazã; continuã oscilaþia
mentalitãþii politice între trecut ºi viitor,
se constatã apariþia unui hibrid uman
neofanariot, viguros ºi monstruos, care se
dovedeºte un serios factor frenator al
modernizãrii învãþãmântului.
Cam aici ne gãsim, în viziunea
pesimistã, în sfera învãþãmântului superior
ºi a cercetãrii.
În viziunea optimistã, lucrurile stau cu
totul altfel. Conferinþa de la Bologna (1999),
cea de la Berlin (2003) ºi cea de la Bucureºti
(noiembrie 2003) oferã speranþe reale, care

au fost subliniate ºi susþinute hotãrât chiar
de cãtre prim-ministrul Adrian Nãstase.
Noua viziune a fost pusã la punct de experþii
domniei sale ºi, cu siguranþã, aceºtia au avut
toate datele necesare la dispoziþie. În aceastã
ordine de idei, meritã subliniate câteva teze,
de o realã valoare în ceea ce priveºte viitorul
învãþãmântului superior ºi cercetãrii la noi.
Mai întâi, modernizarea trebuie începutã cu
începutul, cu o analizã mult mai realistã
decât în trecut asupra locului în care ne
gãsim ºi a situaþiei de fapt cu gândirea
precisã a cadrului legislativ operant ºi
trecerea curând la discutarea conþinutului
acestuia. Pe baza discursului premierului ºi
a celorlalþi participanþi la Conferinþa de la
Bucureºti, din noiembrie 2003, se
contureazã ºi alte soluþii posibile ºi trecerea
lor în practicã într-un interval de timp
rezonabil: organizarea învãþãmântului
superior pe 3 cicluri general (3-4 ani),
masterat (1-2 ani), doctorat (cca. 3 ani);
formarea de consorþii universitare; creºterea
ponderii cercetãrii ºtiinþifice; regândirea
finanþãrii întregului subsistem social,
trecerea la compatibilizarea învãþãmântului
superior din România cu cel din U.E.;
regândirea problemei calitãþii ºi renunþarea
la CNEAA, în forma lui actualã; regândirea
finanþãrii printr-o nouã relaþie între
învãþãmântul superior, cercetare ºi
comunitate (idee nu tocmai nouã în þara
noastrã), ºi mai ales înþelegerea
universitãþilor ca unitãþi de pregãtire
profesionalã, dar ºi ca unitãþi de producþie
(de idei, de prototipuri, de serii mici etc.),
sau, ceea ce se numeºte, ca o expresie foarte
puþin potrivitã în limba românã 
universitãþi antreprenoriale, de care sunt
mult mai aproape universitãþile particulare
decât cele de stat, mai osificate, mai greoaie
când este vorba de schimbãri radicale. Un
exemplu este, în aceastã privinþã, chiar
Universitatea Spiru Haret, care, încã de la
începuturile ei a avut vocaþia inovaþiei ºi
modernizãrii continue, a integrãrii în
spiritul timpului, în noua paradigmã etc.
ºi care se aflã în plin proces de modernizare,
în prezent dispunând de o televiziune
modernã ºi editurã proprie, deosebit de
performantã ºi, mai ales, de neobiºnuitã
deschidere spre modernizare.
*
*
*
Comparând cele douã viziuni 
pesimistã ºi optimistã  într-o formã firesc
sinteticã ºi simplificatoare  ne declarãm
deschis de partea optimiºtilor, Noul
poate fi uneori mai puþin viguros decât
vechiul, dar el are de partea lui viitorul ºi
forþa acestuia. Din acest punct de vedere,
se poate spune, fãrã riscul de a greºi, cã
România ºi-a propus sã intre direct în
viteza a doua a evoluþiei învãþãmântului
superior ºi cercetãrii, depãºind ezitãrile ºi
mentalitãþile universitare tradiþionale.
Pesimismul nu este oricum o soluþie, iar
optimismul are de partea lui chiar o politicã
de stat, ceea ce reprezintã un fapt cât se
poate de încurajator. Putem trece de la
ezitare ºi oscilaþie, ba chiar de la viteza a
treia, direct la ce de a doua, în ceea ce
priveºte dezvoltarea învãþãmântului
superior ºi cercetarea în România. Iatã o
þintã pentru care meritã luptat, ea
reprezentând chiar esenþa noului spirit al
timpului, care va domina multã vreme de
aici înainte organizarea ºi calitatea
învãþãmântului universitar.

În laboratorul de informaticã al Facultãþii de Sociologie-Psihologie
Principiul organizãrii structurale ºi
ierarhice este un principiu valabil pentru
orice sistem de învãþãmânt, dar care, la
nivel naþional, cunoaºte particularitãþi
distincte. Plecând de la premisa cã
particularitãþile sistemului de învãþãmânt
românesc sunt cunoscute, abordarea de faþã
nu va fi una de tip comparativ, ci va
prezenta structurile ºi ierarhizãrile
specifice sistemului de învãþãmânt
american la nivelul învãþãmântului
superior.
Sistemul de învãþãmânt din SUA este
coordonat de Oficiul Federal al Educaþiei
organism integrat Ministerului Sãnãtãþii.
Dat fiind faptul cã cele 50 de state au
legislaþie ºi guvern propriu, conducerea
învãþãmântului este asiguratã, la nivelul
fiecãrui stat, de cãtre o Comisie a
Educaþiei, iar la nivelul fiecãrei comunitãþi,
de cãtre Comisii locale ale educaþiei.
Oficiul Federal al Educaþiei are, în
principal, un rol consultativ (de analizã în
planul evoluþiei ºi a dezvoltãrii structurilor
ºcolare în diferite state) ºi un rol financiar
(repartizarea fondurilor, de obicei mai mari
pentru statele mai sãrace).
Învãþãmântul superior american oferã
douã trasee de formare: prin universitãþi (de
stat ºi particulare) ºi prin facultãþile
organizate de Comisia localã (Comunitatea
College). Communitate College dureazã 2
ani ºi, la absolvire, studenþii primesc
Diploma de asociat sau Certificate de
absolvire/Atestat într-o arie restrânsã de
specialitate (ex. programator în limbajul
Visual Basic). Studiile universitare prin
facultate dureazã, în general, 4 ani ºi se
încheie cu Diploma de licenþã (Bachelors
degree), care poate fi de tip BA (Bachelor
of Arts - liberul arts) sau de tip BC
(Bachelor of Science). De asemenea,
masteratul poate fi de tip BA sau BS. Numai
dupã absolvirea facultãþii de 4 ani, studenþii
pot urma urmãtoarele trasee: masterat,
doctorat,
studii
postuniversitare
profesionale (ex. MBA  Master of Business
Administration, MD  Doctor of Medicine).
Toate universitãþile percep taxe de
ºcolarizare: mai mici la stat, mai mari la
cele particulare, însã, dupã cum se ºtie,
universitãþile de mare prestigiu sunt, în

Tovaglia Chiara ºi Paola Munari, asistate de lector univ.drd. Emilia Lenghel, în laboratorul de informaticã al facultãþii

La Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior

Un nou proiect de colaborare în cadrul
programelor comunitare
Lector univ. drd. Emilia LENGHEL
Confirmând permanenta deschidere cãtre
cunoaºtere ºi comunicare, Facultatea de
Marketing ºi Comerþ Exterior a Universitãþii
Spiru Haret, începând din luna septembrie a
acestui an, este partenerã a unui nou proiect
din cadrul programelor comunitare finanþate
de Uniunea Europeanã. Proiectul, finanþat
prin Programul Comunitar Leonardo da
Vinci, în cadrul proiectelor de tip Mobilitãþi,
poartã numele: Formazione, innovazione e
svilupo: LAltovicentino si Confronta con
lEuropa ºi a fost dezvoltat de cãtre
Asociaþia ForTES din Vicenza, Italia, având
ca partener român Facultatea de Marketing
ºi Comerþ Exterior.
Organizaþie nonprofit, Asociaþia
ForTES activeazã în domeniul formãrii

continue, având o bogatã experienþã în
domeniu, promovând învãþarea continuã ca
modalitate de integrare a indivizilor în
mediul socio-cultural ºi economic, fiind
capabilã sã acopere numeroase subiecte de
interes din mediul economic, precum:
marketing financiar, management,
administrarea afacerilor, comunicare, noi
tehnici media, hi-tech.
Asociatia ForTES a fost ºi este
implicatã în numeroase proiecte finanþate
prin Programul Leonardo da Vinci ºi este
un vechi partener al Facultãþii de
Marketing ºi Comerþ Exterior.
Prima etapã a proiectului se desfãºoarã
în toamna acestui an, sub coordonarea dlui.
Andrea Cecchin în calitate de Coordonator

de Proiect, din partea Asociaþiei ForTES ºi
a decanului Facultãþii de Marketing ºi
Comerþ Exterior, conf. univ. dr. Manuela
Epure. Astfel, în perioada 13 septembrie 
16 octombrie s-a urmãrit dezvoltarea
cunoºtinþelor ºi abilitãþilor în domeniul
E-Business-ului ºi Marketingului pe Internet,
douã studente din Italia aflându-se în schimb
de experienþã la facultatea noastrã.
Programul proiectului presupune integrarea
în mediul cultural român a studentelor, în
prima sãptãmânã, concomitent cu asimilarea
cunoºtinþelor teoretice ºi practice în domeniu,
în perioada urmãtoare fiind finalizatã
realizarea unui proiect practic ce va consta
în dezvoltarea strategiei de promovare a
studiilor de masterat  Marketingul în
contextul integrãrii europene pe Internet.
Pe durata perioadei de integrare
culturalã dl. Andrea Cecchin ºi tinerele

studente au vizitat sediul Universitãþii
Spiru Haret ºi au avut întâlniri ºi discuþii
cu dnii. prorector prof. univ. dr. Ioan GâfDeac ºi prorector conf. univ. dr. Aurelian
A. Bondrea. Delegaþia italianã a vizitat, de
asemenea, Televiziunea România de Mâine
ºi sediul Facultãþii de Marketing ºi Comerþ
Exterior. În cadrul acestor întâlniri
oaspeþilor li s-au prezentat secvenþe din
activitatea Universitãþii Spiru Haret,
concepþia modernã asupra organizãrii ºi
desfãºurãrii procesului de învãþãmânt,
dotarea de excepþie a laboratoarelor cu
calculatoare de ultimã generaþie, aspecte
ale structurãrii învãþãmântului la distanþã,
facilitãþile acordate studenþilor. Pe
parcursul aceleiaºi perioade studentele au
fãcut un scurt tur al oraºului Bucureºti ºi
au vizitat diferite puncte de interes istoric
ºi cultural, printre care putem menþiona

general, cele particulare, dar pot exista
universitãþi de stat care sunt mai
prestigioase decât multe alte universitãþi
particulare. De exemplu, University of
Michigan era consideratã a 21 pe þarã, din
cele peste 3000 de universitãþi americane.
Admiterea în universitate se face pe
baza urmãtoarelor criterii:
1) scorul obþinut la testul naþional (i.e.,
SAT or ACT);
2) media obþinutã în high school
(ºcoalã secundarã, liceu);
3) recomandãri de la profesorii din
ºcoalã;

Cariera
universitarã
în
S.U.A.
Lector univ. drd. Nadia FLOREA
Departamentul pentru Pregãtirea
Personalului Didactic
Universitatea Spiru Haret
Drd. Cristian GUGIU
Western Michigan University
4) un eseu scris de candidat, indicând
o motivaþie pentru specializarea la care se
cere admiterea.
În primii doi ani, indiferent de
specialitate, sunt cursuri de culturã
generalã, din toate domeniile cunoaºterii
umane: ºtiinþele naturii, matematicã, ºtiinþe
socio-umane, politicã etc. Studentul are
posibilitatea sã aleagã din câteva sute de
cursuri ºi sã-ºi construiascã propriul plan
de învãþãmânt, astfel încât sã acumuleze
un numãr minim de credite. În general, se
iau 3-5 cursuri pe semestru. Anul
universitar are 3 semestre, al treilea
semestru fiind valabil pentru studenþii care
opteazã sã studieze ºi vara. Ultimii ani de
facultate se concentreazã pe discipline de
specialitate. În funcþie de domeniul ºi
specialitatea aleasã, aceste cursuri pot fi
mai generale (discipline socio-umane) sau
de strictã specialitate (ºtiinþe exacte). De
exemplu, pregãtirea inginerilor în
specialitate este realizatã la un nivel care
asigurã integrarea cu mai mare uºurinþã în
câmpul muncii, spre deosebire de
specializãrile socio-umane, care, deºi
acoperã o arie largã de aplicabilitate, nu
oferã o adevãratã specializare decât dupã
masterat, respectiv doctorat.
Studiile postuniversitare, masteratul ºi
doctoratul, faciliteazã avansarea în
profesie, astfel cã prin specializãrile date
de acestea se poate reduce durata anilor
de vechime necesari promovãrii pe un
Muzeul Naþional Cotroceni ºi Muzeul
Satului. Oaspeþii au fost puternic
impresionaþi atât de activitatea deosebitã
instructiv-educativã ce se desfãºoarã în
cadrul Universitãþii, cât ºi de vestigiile
culturale ºi istorice româneºti.
Aceastã perioadã a fost urmatã de
instruirea în domeniul E-Business-ului ºi
Web Marketing-ului care se desfãºoarã sub
îndrumarea competentã a unor cadre
didactice de la Catedra de Marketing pe
Internet, timp în care studentele studiazã
disciplinele necesare pentru înþelegerea
mecanismelor comerþului pe Internet,
precum: E-Business, Introducere în
Marketing, Cercetãri de Marketing, Web
Marketing ºi vor realiza ºi proiectul practic.
Iatã câteva din impresiile studentelor
din Italia:
 TOVAGLIA CHIARA
Am studiat în cadrul Institutului Tehnic
Comercial Pasini (liceu de contabilitate).
Dupã încheierea stagiului în România
voi începe sã lucrez. Voi trimite CV-ul
agenþiilor de plasare de forþã de muncã din
Italia. Doresc sã îmi încep activitatea
profesionalã în domeniul în care m-am
specializat ºi mi-ar place sã lucrez pentru o
companie italianã prezentã pe piaþa
româneascã.

anumit post. Masteratul se înscrie în mod
logic în evoluþia programului de pregãtire
postuniversitarã ºi are menirea de a
aprofunda ºi de a articula mai bine
cunoºtinþele teoretice cu cele practice.
Asemenea Diplomei de licenþã (Bachelors
degree), masteratul poate fi de tip BA sau
BS. Durata masteratului este variabilã: de
la unu la cinci ani, în funcþie de specializare
ºi de abilitatea de student, în sensul
construirii unui program prin care sã
dovedeºti atingerea competenþelor cerute.
În domeniile psihologiei, masteratul
dureazã, în medie, între doi ºi trei ani.
Efectuarea unui program de pregãtire
a doctoratului nu este condiþionatã de
efectuarea prealabilã a masteratului.
Studenþii care se înscriu la un program
doctoral ºi au o diplomã de master, îºi pot
lua doctoratul într-o perioadã mai scurtã
de timp, dar care nu este mai micã de trei
ani. Studenþii doctoranzi fãrã masterat
urmeazã o perioadã mai mare de pregãtire
(4 ani), înainte de perioada de timp
acordatã pentru scrierea tezei (ultimul an).
Primii doi ani de pregãtire a doctoratului
constau în cursuri de strictã specialitate,
ultimul an fiind destinat redactãrii tezei de
doctorat/disertaþie. Programul doctoral
presupune cursuri la profesorii dintr-o
anumitã arie de specializare ºi, în acelaºi
timp, activitãþi de documentare la
proiectele profesorilor din departament.
Trecerea în ultimul an se face în urma unui
examen riguros, de verificare a
cunoºtinþelor teoretice, dar ºi practice. Teza
de doctorat (dissertation) se susþine în faþa
unei comisii panel, formatã din trei
profesori desemnaþi de student, care
cunosc evoluþia sa ca student doctorand ºi
care au parcurs în prealabil teza. Fiecare
profesor din comisie are un set de întrebãri
cu grad ridicat de dificultate, atât din tezã,
cât ºi din alte aspecte colaterale. Dupã
acest adevãrat examen, se obþine diploma
de doctor (Ph. D., Ed. D.).
Cariera universitarã în învãþãmântul
superior american este ierarhizatã pe
urmãtoarele funcþii didactice:
 profesor asistent (Assistent Professor),
cu diploma de doctorat ºi o minimã
experienþã în specialitatea obþinutã;
 profesor asociat (Associate Professor),
cu diploma de doctorat ºi peste 7 ani de
vechime în funcþia de profesor asistent;
 profesor titular (Full Professor),
profesori cu multã experienþã, publicaþii,
recunoaºtere naþionalã/internaþionalã etc.
 profesor emerit (Emeritus/
Distinguished Professor) sunt profesorii
celebri, care au avut o activitate didacticã
ºi de cercetare deosebitã, care s-au
pensionat, dar care îºi continuã activitatea
prin servicii de consultanþã, la nivelul
învãþãmântului postuniversitar.
Evaluation Center din Western
Michigan University, pentru programul
doctoral Evaluare Interdisciplinarã 
Interdisciplinary Ph. D. Program in
Evaluation , are ca profesori emeriþi pe
Dr. James R. SANDERS ºi pe dr. Daniel
L. STUFFLEBEAM.
Iniþial, cursul a fost puþin dificil pentru
noi, deoarece nu am avut nici un fel de
cunoºtinþe în domeniu. Pe parcursul
stagiului am studiat E-Business,
Introducere în Marketing, Cercetãri de
Marketing ºi Marketing pe Internet,
subiecte pe care le-am descoperit a fi foarte
interesante ºi sperãm utile în viitoarea
noastrã activitate profesionalã.
Considerãm metoda de instruire foarte
avansatã, modernã chiar. Profesoara este
bine pregãtitã ºi ne-a fost uºor sã înþelegem
toate conceptele. Ea a utilizat pe parcursul
instruirii concepte teoretice îmbinate cu
exemple practice ºi studii de caz.
 PAOLA MUNARI
Am studiat în cadrul Institutului Tehnic
Comercial Pasini. Sunt în prezent studentã
în primul an de studii, la Facultatea de
Farmacie din cadrul Universitãþii Padova
din Italia (5 ani studii).
Oamenii de aici sunt foarte drãguþi ºi
foarte cooperanþi, iar mediul în care am
desfãºurat stagiul a fost ºi el prielnic. Am
avut ºansa sã cunoaºtem o parte din
valorosul patrimoniu cultural ºi turistic al
României ºi pentru aceasta mulþumim
gazdei noastre  Facultatea de Marketing
ºi Comerþ Exterior.
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În preajma integrãrii în Uniunea Europeanã
Procesul de integrare a României în UE se manifestã printr-o
voinþã politicã susþinutã, prin consecvenþa de diminuare a
diferenþelor de ordin economic, social, ecologic, juridic. În
susþinerea demersului integrãrii stau mãrturie eforturile pentru
închiderea capitolelor pânã la sfârºitul acestui an (2004).
O datã cu închiderea capitolelor, România nu se poate
considera membrã a UE. Ea are de îndeplinit o serie de
angajamente în perioada de tranziþie care pot ridica numeroase
întrebãri. În primul rând, dacã graba închiderii capitolelor nu ar
spori supremaþia dezavantajelor ºi, în al doilea rând, slaba
pregãtire în plan economic, lipsa competitivitãþii nu ar accelera
procesul de lichidare a unitãþilor economice nepregãtite pentru o
concurenþã fãrã protecþie, fie ea tarifarã sau netarifarã. În prezent,
pentru ca avantajele sã fie de ambele pãrþi, negociatorii români
abordeazã închiderea capitolelor nu numai plecând de la actualul,
ci ºi de la viitorul potenþial competitiv al economiei româneºti.
Acceptarea contingentãrilor privind producþia ºi desfacerea
produselor din diferite ramuri ºi subramuri, fãrã a lua în
considerare realul potenþial al României, ar transforma þara
într-un importator ºi, deci, preponderent o piaþã de desfacere.
Atingerea nivelului potenþialului real de care dispune România,
dar nevalorificat sau valorificat insuficient, presupune menþinerea
unui ritm pozitiv de creºtere, care sã nu depãºeascã parametrii
economici din 1989. Dupã atingerea PIB-ului real din 1989, se
poate spera, cu condiþia reducerii inflaþiei, la ritmuri reale de
creºtere economicã, înlocuindu-l pe cel de recuperare. De la acest
punct (2005) va demara etapa de creºtere economicã realã care
va crea condiþii de apropiere de parametrii economici ai þãrilor
membre ale UE. Desigur cã nici acestea nu vor sta pe loc,
aºteptându-ne pe noi sã-i ajungem. Dar menþinerea, pe lungã
duratã, a unui ritm real de creºtere economicã (de peste 6-7 la
sutã) va reduce din actualele decalaje ce despart România de noii
membri, dar ºi de cei vechi. Ar fi eronat sã credem cã, toate þãrile
din UE, inclusiv noii sosiþi au standardele economice în
concordanþã cu cerinþele celor dezvoltaþi. Existã diferenþieri
substanþiale între cei 15 membri pe de o parte, între noii membri
ai UE, pe de altã parte, ºi cu atât mai mult între aceºtia ºi grupul
þãrilor dezvoltate din cadrul UE. De exemplu, Spania în 1984
avea un PIB pe locuitor de 4.470 dolari la preþurile curente, în
timp ce în Franþa era de 9.860 dolari, deci aproape de douã ori
mai mult, iar Portugalia avea un PIB de 1.970 dolari pe locuitor,
respectiv de cinci ori mai mic. Sã nu idealizãm starea economicã
ºi nivelul de realizare a exigenþelor impuse prin închiderea
capitolelor, fãcând abstracþie de datele economice reale. Noii
veniþi, spre deosebire de România, au folosit intens timpul necesar
pentru închiderea capitolelor, concomitent cu agregarea
parametrilor economici cu cei politici, geostrategici care nu sunt
de subapreciat.
Experþii Comisiei Europene care, în 2001, monitorizau cele
10 state viitoare candidate, evidenþiau într-un raport faptul cã
punerea în aplicare a angajamentelor a fost, în mare parte,
respectatã. Din cele 372 de capitole care reprezintã transpunerea
acquis-ului comunitar în cele 10 þãri candidate, doar 304 au fost,
în linii mari, adoptate, iar pentru restul au fost prevãzute perioade
de tranziþie de la 3 la 7 ani. Aceste derogãri se refereau la probleme
sensibile, iar multe din acestea considerau cã vor trebui soluþionate
nu prin aranjamente tehnice, ci pe cale politicã (de pildã, pachetul
financiar ce va fi oferit candidaþilor).
Indiferent de multiplele aspecte, ce þin de factorul politic ºi
geostrategic, România, pentru a adera în 2007 la UE, trebuie sã
rãspundã exigenþelor convenite o datã cu închiderea capitolelor
care reprezintã o mare rãspundere pentru factorii decizionali privind
crearea unor condiþii care sã asigure o dezvoltare durabilã, o
structurã în concordanþã cu tendinþele de viitor ale diviziunii
internaþionale a muncii. Experienþa multor þãri trebuie sã fie un
exemplu pentru România în ceea ce priveºte modalitãþile de tratare
a angajamentelor vizând cotele de producþie ºi restructurare a
economiei. Industria, agricultura, transportul, telecomunicaþiile,
mediul sunt capitole care, deºi în viziunea de azi s-a ajuns la un
consens, privind însã în viitor, vom constata mai multe dezavantaje
decât avantaje. Noii veniþi în UE au tratat condiþiile de închidere a
capitolelor, rezervându-ºi dreptul de a reveni asupra unor
angajamente, prevãzând excepþii care sã le dea dreptul de miºcare
în interesul þãrii respective. A accepta în totalitate condiþiile de
închidere a capitolelor, fãrã a prevedea excepþii, înseamnã a reduce
domeniile de activitate la o complementaritate agregatã în
exclusivitate la nevoile unei pieþe regionale, pierzând din vedere
tendinþele globalizãrii ºi viitorul potenþial al României. Teoretic,
ar trebui, cel puþin, sã previzionãm faptul cã economia româneascã
este într-un proces de restructurare ºi diversificare, la baza cãruia
sã stea perspectivele de lãrgire a schimburilor cu alte þãri terþe UE.
A reduce câmpul de acþiune economicã doar la spaþiul UE, în calitate
de economie complementarã ºi compatibilã în exclusivitate în limita
segmentelor pieþei UE, ar fi, dupã pãrerea noastrã, o construcþie
autarhicã de tip regional. Evitarea unei asemenea tendinþe presupune
din partea guvernelor o strategie care sã ia în considerare acquis-ul
comunitar coroborat cu posibilitãþile României de a crea o economie
compatibilã cu multiplicarea relaþiilor economice cu spaþiul de
dincolo de UE.

Prof. univ. Chira Nedelea PÃRÃLUÞÃ
Prodecan al Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior
Închiderea capitolelor ce va avea loc pânã la sfârºitul acestui
an (2004), în condiþii reciproc avantajoase, rãmâne de rezolvat,
pentru perioada ce urmeazã, aplicarea unei strategii care sã
continue eforturile de armonizare a problemelor economice,
sociale, ecologice, justiþie ºi altele cu cele din UE.
Analiza stãrii actuale a economiei româneºti în comparaþie cu
noile venite în UE, dar ºi cu cele ce au un stagiu mai îndelungat, în
UE pune în evidenþã diferenþele ºi, în unele cazuri, decalajele privind
dimensiunea ca volum, ºi pe locuitor a PIB, a productivitãþii muncii,
nivelul slab competitiv al multor unitãþi economice fie ele private
sau de stat. Totodatã, se menþine o protecþie socialã insuficientã, o
monedã cu o putere de cumpãrare slabã, cu tendinþa de depreciere
dirijatã de BNR, deºi se vehiculeazã, tot mai frecvent, expresia de
leu greu. Exigenþele în faþa României se pot realiza numai printr-o
dezvoltare intensivã ºi de duratã, care sã creeze premisele pentru o
economie competitivã, capabilã sã beneficieze de avantajele ce
decurg din libera circulaþie a mãrfurilor, capitalului, serviciilor etc.,
în caz contrar, beneficiarii vor fi þãrile cu o economie dinamicã,
bazatã pe implementarea noilor descoperiri ºi generatoare de noi
segmente de piaþã.
Pentru a rãspunde exigenþelor impuse, România, în mod
obiectiv, de dinamismul proceselor economice ºi pentru a atinge
un nivel apropiat de cel al parametrilor economici din UE, trebuie
sã manifeste fermitate în realizarea sarcinilor prevãzute în
angajamentele luate în faþa þãrilor UE. Restructurarea ramurilor

bugetului de stat? Sã fie oare mai eficientã gestiunea ºi
managementul unitãþilor de stat din alte þãri? Este oare, pe termen
lung, mai eficientã o atare trecere a unor unitãþi ale statului român
în proprietatea ºi controlul altor state? Curioase sunt criteriile ce
þin de statutul de economie de piaþã funcþionalã.
Practicarea unor rate ale dobânzii necorelate cu rata profitului
nu a fãcut decât sã accelereze falimentul unitãþilor economice.
Politica de creditare promovatã dupã 1990 nu a fost acel vector
capabil sã constituie element de dezvoltare, ci de falimentare.
Contrar teoriei economice, în România, procesul de crizã
prelungitã a fost susþinut de o crizã apãsãtoare a creditului ºi a
altor pârghii financiare care în loc sã stimuleze relansarea
economicã, aºa cum se practicã în statele dezvoltate în perioade
de recul economic, la noi efectul a fost contrar. Lãsând de-o
parte trecutul, trebuie sã analizãm criteriile ce pot conduce la o
apropiere de parametrii din UE.
Modernizarea structurii prin readaptarea unor subramuri la
exigenþele noilor tehnologii, reconversia unor ramuri care nu se
mai încadreazã în diviziunea UE sau mondialã, revederea
dimensiunii întreprinderilor sunt criterii de convergenþã. A critica
existenþa mastodonþilor din unele ramuri, înseamnã a fi rupt de
realitatea economicã mondialã. Companiile transnaþionale,
denumite în literatura economicã giganþi, rãspund unor criterii
optime caracteristici ramurii respective în contextul unei concurenþe
aprige ºi a unor tendinþe de mondializare a activitãþilor economice.

Opinii în Opinia

Criteriul interesului naþional
în confruntare
cu criteriile de convergenþã
ºi exigenþele
unei economii de piaþã funcþionale
Opinii în Opinia
este insuficientã, fãrã modernizarea tehnicã ºi tehnologicã ºi a
managementului. Privatizarea, obiectiv vizat încã din 1990, s-a
considerat a fi o condiþie a impulsionãrii iniþiativei, creativitãþii,
competitivitãþii. Astfel de obiective devin realizabile, când noii
proprietari, prin promovarea unui management modern, prin
injectarea de investiþii în utilaje ºi echipamente, dezvoltã
capacitatea competitivã ºi, deci, eficientizeazã activitatea. Aceasta
este de fapt raþiunea transformãrii întreprinderilor de stat în
private. Dar, dupã cum sublinia Joseph STIGLITS, ca
privatizarea sã poatã contribui la creºterea unei economii,
conteazã enorm modul cum se face, de îndeplinirea unor condiþii
prealabile. În caz contrar, aºa cum s-a întâmplat în România,
privatizarea a fost, în multe cazuri, pãguboasã, multe din unitãþile
economice, devenite ale nimãnui, transformându-se în fier vechi.
Privatizãrile formale pe baza unor contracte lipsite de clauze
substanþiale, adesea ambigue, precum ºi lipsa controlului asupra
modului de realizare a angajamentelor asumate de noii proprietari
nu au confirmat aºteptãrile, fiind falimentate multe din
întreprinderile publice. Iatã un factor care a contribuit la
diminuarea PIB-ului. A privatiza, fãrã a rezulta eficienþã
economicã, nu e un criteriu al statutului economiei de piaþã. Care
sã fie oare eficienþa privatizãrilor ºi a politicilor industriale dacã
PIB-ul real a cunoscut o scãdere continuã, fiind ºi azi sub nivelul
celui din 1989? O întrebare personalã care þine de prezent. Ce fel
de privatizare este trecerea unor sectoare importante ale
economiei, cum ar fi energia, exploatarea ºi distribuirea gazelor
naturale ºi a petrolului, când acestea trec de sub controlul,
monopolul statului român în proprietatea ºi controlul altor state?
Sã fie oare mai importantã recompensa bãneascã la sporirea

În condiþiile mondializãrii, fãrâmiþarea unitãþilor economice,
practicatã în România fãrã discernãmânt, a dus la ineficienþã, la
reducerea gradului de concentrare ºi putere economicã, la
imposibilitatea de a dialoga de la egal la egal cu companiile mari
din ramurã, domeniul respectiv.
Dacã în perioada anilor60, þãrile fondatoare ale CEE duceau
o politicã de concentrare ºi centralizare a capitalului, pentru a
forma companii mari, puternice, competitive nu numai în spaþiul
european, dar ºi în cel extracomunitar, în România s-a militat
pentru fãrâmiþare. Iniþiativa platformelor industriale sperãm sã
rãspundã exigenþelor unor relaþii între partenerii de talie apropiatã
ca dimensiune, putere economicã ºi competitivitate.
Întreprinderile mici ºi mijlocii, cât ar fi ele de importante, privite
autonom, nu pot face faþã concurenþei, þinând seama cã principalii
factori de producþie sunt în mâna celor mari ºi puternici, în UE o
parte importantã din întreprinderile mici ºi mijlocii sunt
subfurnizori ai marilor companii. Piaþa lor e marea companie.
În funcþie de necesitãþile marilor companii, întreprinderile mici
ºi mijlocii se adapteazã sau dau faliment. Libera circulaþie a
mãrfurilor ºi serviciilor va înãspri concurenþa dintre întreprinderile
mici ºi mijlocii din interiorul fiecãrei þãri, fiind, totodatã, ºi nevoite
sã se confrunte cu cele din þãrile membre UE ºi viceversa. Cele
bine echipate, competitive, rentabile vor rezista, iar restul vor
spori numãrul ºomerilor. În perspectiva aderãrii este nevoie de
un cadru legislativ stabil ºi de duratã, pentru ca unitãþile economice
româneºti, ca ºi cele strãine, sã-ºi poatã construi un plan de afaceri
pe termen mediu ºi lung care sã le garanteze stabilitate.
Industria, cel puþin dupã cele studiate, nu are o direcþionare
precisã, ºi anume care vor fi ramurile strategice care vor forma

nucleul în jurul cãruia se vor dezvolta subramurile adiacente. Mult
criticatele industrii energo-intensive ºi poluante continuã sã existe
cu douã deosebiri faþã de perioada de dinainte de 1990. În primul
rând, odatã devenite proprietate privatã nu s-a redus substanþial
ºi caracterul energo-intensiv, resursele fiind asigurate de cele
existente în România. În al doilea rând, poluarea a rãmas o
constantã, chiar dacã în unele cazuri s-a mai diminuat. În al treilea
rând, se promoveazã preþul de transfer. În interiorul þãrii se practicã
un preþ ridicat, iar la export preþul este mai mic, transferând venitul
creat în România cãtre societãþile fiice sau nepoate. Se pune
întrebarea fireascã: s-a restructurat industria în aºa fel încât au
dispãrut mult criticatele industrii poluante? Dacã rãspunsul ar fi
afirmativ, atunci problemele privind sãnãtatea mediului
înconjurãtor nu ar fi atât de acute, preocupante ºi costisitoare.
În UE, agricultura deþine un rol important în producþia
mondialã agricolã. Dupã datele Comisiei Europene, producþia
agricolã comunitarã asigurã un nivel ridicat de autoaprovizionare
a cetãþenilor ºi este, în acelaºi timp, un exportator principal de
produse agro-alimentare. De pildã, UE deþine 15 la sutã la
producþia mondialã de grâu, 14 la sutã din producþia de zahãr, 18
la sutã din carnea de vitã, porc ºi pasãre, 23 la sutã lapte. În
asemenea condiþii, nu e greu de explicat de ce angajamentele
privind agricultura româneascã au avut un caracter restrictiv. Mai
este nevoie oare de un viitor ºi nou concurent cu un potenþial ce
poate asigura atât aprovizionarea populaþiei României ºi cu atât
mai mult sã devinã ºi un exportator important? Prin acquis-ul
comunitar se solicitã Guvernului român sã ia mãsuri care sã
alinieze agricultura la criteriile UE, sã acorde prioritate reformei
structurale din agriculturã ºi sã depunã eforturi pentru adoptarea
unei politici de dezvoltare ruralã care sã ofere locuri de muncã
alternative fermierilor-þãranilor. O agriculturã performantã
necesitã programe de investiþii care, utilizate eficient, pot contribui
la modernizarea producþiei ºi prelucrãrii produselor agricole.
Finanþarea din partea UE devine eficientã în condiþiile elaborãrii
de cãtre Guvern a unei strategii care sã cuprindã obiective nu de
restricþionare a valorificãrii potenþialului agriculturii româneºti,
ci, din contrã, sã ia în calcul ºi pieþele externe UE. Viitorul va
demonstra în ce mãsurã agricultura româneascã modernizatã va
aduce un spor la produsul intern brut ºi va contribui la dezvoltarea
din amonte ºi aval privind achiziþiile de utilaje, echipamente etc.
ºi prelucrare a produselor primare agricole. Dacã þãrile dezvoltate
se caracterizeazã printr-un procent redus de ocupare a populaþiei
în aceastã ramurã, în schimb, contribuie la atragerea forþei de
muncã în unitãþile din amonte ºi aval.
Criteriile de convergenþã sunt deosebit de dificil de atins, dacã
þinem seama cã agricultura de azi este la stadiul de subzistenþã ºi
grad de înzestrare inferior celui din 1989, cu o dimensiune a
proprietãþii suboptimale. Despre bravarea, în anii90, cã forþa de
muncã de la oraº se retrage la sate ºi cã de la un procent de 28 la
sutã din populaþia ocupatã în agriculturã s-a ajuns la 37,7 la sutã,
se poate vorbi de un bumerang. În prezent, se anunþã cã, în
perspectiva anilor de tranziþie, numãrul persoanelor din agriculturã
se reduce cu 3.000.000. Sã ne aducem aminte cã, între anii 19771987, în CEE ºi-au încetat activitatea aproape 550.000 de
exploatãri agricole, ceea ce a condus la o diminuare, pe an, în jur
de 1,3 la sutã din numãrul celor ocupaþi în agriculturã, ceea ce sa concretizat în eliminarea a 2,4 milioane persoane. A fost efectul
mecanizãrii crescânde, al unor investiþii susþinute atât de cãtre
fiecare stat, cât ºi de sursele provenite de la comunitate. Totodatã,
lipsa de viabilitate economicã a multor exploatãri mici, o anumitã
întârziere în ameliorarea veniturilor ºi a condiþiilor de viaþã a
agricultorilor au fost cauze ce au condus la reducerea numãrului
exploatãrilor agricole. Tendinþa de concentrare, valabilã ºi în alte
sectoare, a avut drept efect, creºterea taliei, dimensiunii exploatãrii
agricole.
Atingerea standardelor din agricultura UE de cãtre România
impune utilizarea cât mai eficientã a investiþiilor provenite din
UE, din partea statului ºi gospodãriilor private necesare atât creãrii
unei baze tehnice moderne, cât ºi pentru calificarea forþei de
muncã, obþinerea de abilitãþi în concordanþã cu noile cerinþe ale
pieþei muncii comunitare deosebit de competitivã. Ocuparea forþei
de muncã la un nivel cât mai ridicat depinde ºi va depinde de
creºterea realã a PIB. Reorientarea forþei de muncã spre sectoare
în dezvoltare, astfel încât ºomajul sã nu atingã dimensiuni
insuportabile.
Stadiul actual al dezvoltãrii României este o consecinþã a
întreruperii brutale a evoluþiei pozitive a indicatorilor macroeconomici, accentuând decalajele de ordin cantitativ ºi calitativ.
Reluarea creºterii economice este posibilã începând cu anul 2005,
când se apreciazã cã se va depãºi pragul economic 1989. Pentru
ca integrarea sã devinã o realitate ºi sã nu rãmânã la stadiul de
deziderat, este necesarã o concertare a eforturilor din domeniul
economic cu adaptarea legislaþiei româneºti la nivel comunitar.
Trebuie sã conºtientizãm cã dereglarea la nivel naþional devine
reglare la nivel comunitar, în conformitate cu legislaþia UE, iar
multe din atributele naþionale trec în competenþa celor
supranaþionale. Organismele statului naþional se vor adapta la
cerinþele instituþiilor UE.
(Continuare, în numãrul viitor)

 Opinii în Opinia  Opinii în Opinia  Opinii în Opinia  Opinii în Opinia  Opinii în Opinia
Prof.univ.dr. Victor STOICA
Poate cã sintagma dimensiune a globalizãrii este un nonsens.
Poate existã un gradient: mai mult sau mai puþin global?
Incursiunea istoricã ne lãmureºte. Regionalizarea ºi globalizarea
au transformat treptat natura ordinii mondiale în cadrul cãreia
suveranitatea ºi autonomia naþionalã au suferit ºi continuã sã
sufere ajustãri. Procesul desfãºurat la scara economiei
internaþionale þinteºte spre mai puþin stat ºi spre mai multã piaþã
globalã. Sau, mai corect, globalizarea financiarã a modificat forma
ºi funcþiile statului. Explicaþia constã în faptul cã schimbãrile
economice ºi sociale contemporane se întâmplã de la Nord ºi
Sud ºi de la Vest la Est, traversând graniþele naþionale într-un
mod atât de fatal încât guvernele abia dacã pot þine pasul cu ele.
Treptat, industria tradiþionalã, împreunã cu locurile de muncã
aferente, se mutã în Sud  transferul tehnologiei joase  în timp
ce, în Nord, investiþiile în strãinãtate se orienteazã spre sectoarele
cu tehnologie ridicatã în care se includ: calculatoarele,
semiconductorii, medicamentele ºi produsele farmaceutice,
produsele destinate telecomunicaþiilor, aerospaþiale ºi instrumente
ºtiinþifice. Aceastã realitate, numitã deschidere financiarã, este
completatã de angrenarea financiarã, adicã de implicarea
naþionalã în activitatea financiarã globalã: dacã centrele financiare
de bazã din economia mondialã sunt suficient de angrenate  adicã
cererea ºi oferta de credit internaþional sunt mediate efectiv la
nivel transcontinental  atunci existã o piaþã de capital globalã.
Economia internaþionalã este o economie de piaþã globalã a cãrei
integralitate se va desãvârºi prin egalizarea preþului ºi a ratei
dobânzilor: piaþa de capital globalã nu este încã complet
integratã, dar este în evoluþie, chiar dacã nu este încã pe deplin
instituþionalizatã, dovada cea mai bunã fiind fluxurile îndeajuns
de vaste între principalele centre financiare ale lumii care au
condus la: 1) convergenþa costului capitalului pe plan
internaþional; 2) convergenþa ratelor dobânzilor la împrumuturile
bancare; 3) convergenþa costurilor obligaþiunilor, acþiunilor ºi al

altor active de pe pieþele internaþionale. În aceastã stare posibilã,
viitoare, previzibilã, piaþa globalã va fi perfectã.
În acelaºi timp în care pieþele financiare globale joacã un rol
esenþial în distribuirea mondialã a capitalului, ele afecteazã
suveranitatea ºi autonomia naþionale.
Nu peste tot este acceptat triumful pieþei globale asupra
statului. Dacã unele voci identificã globalizarea cu
occidentalizarea, trebuie sã luãm în calcul aceastã pãrtinire ºi
consecinþele ei ideologice, economice ºi militare. Existã un

Disiparea puterii înspre agenþii publice ºi private de la nivel
local, naþional, regional ºi global are loc în condiþiile ascensiunii
guvernãrii corporatiste care determinã fuga dupã poziþii
privilegiate pe piaþã. Corporaþiile conduc lumea. Concurenþa ºi
cooperarea sunt instrumentele actuale, economice, ale globalizãrii,
pe când în secolul al XIX-lea, al expansiunii imperialiste,
predomina forþa militarã. De pildã, în domeniul monetar,
globalizarea financiarã a stimulat atât cooperarea, cât ºi competiþia
dintre bãncile comerciale.

Statul naþional ºi piaþa în era globalizãrii
Întrebãri cu ºi fãrã rãspuns
asediu al altor civilizaþii, deocamdatã modest, dar el poate
plãmãdi tensiuni denumite generic ciocnirea civilizaþiilor.
Acceptãm, de exemplu, o maºinã Toyota din Japonia ºi un PC
din Malaezia. Trebuie sã se înlesneascã miºcarea ideilor,
bunurilor, informaþiilor, capitalurilor ºi oamenilor dintr-un orice
loc în oricare alt loc, altfel se naºte excluziunea. Dispare piaþa
globalã înainte de a se desãvârºi, apar enclave în care se
revendicã autoritatea statalã.
Statul îºi asumã suveranitatea în procesele spaþiale ce
evolueazã de la localizare la naþionalizare, regionalizare ºi
internaþionalizare. Piaþa globalã configureazã fluxurile de
comerþ, finanþe ºi producþie din economia mondialã ca ansamblu
de economii destatalizate. Nu un stat face comerþ ºi oferã credite,
ci o firmã, respectiv o bancã situate aiurea. Potrivit unor
estimãri, aproximativ un sfert din comerþul mondial ar fi
constituit în prezent din schimburi intra-întreprinderi. Între 1982
ºi 1994, exporturile intra-întreprinderi au trecut de la 44 la sutã
la 55 la sutã din exporturile totale ale întreprinderilor strãine
din þãrile dezvoltate.

Globalizarea financiarã contemporanã are câteva trãsãturi
distinctive:
- cuprinde toate statele-naþiune ºi toate economiile;
- amploarea fluxurilor financiare brute este fãrã precedent;
- comerþul financiar global este instantaneu, în timp real, 24
de ore din 24;
- activitatea financiarã globalã nu se mai limiteazã la
obligaþiuni ºi investiþii de portofoliu, ci este dominatã de investiþii
externe directe (IED), obligaþiuni internaþionale private, derivate
ºi comerþul valutar;
- organizarea sistemului financiar internaþional s-a schimbat:
în loc sã se realizeze de cãtre guverne, în prezent ea este
dominatã de o multitudine de actori privaþi (bãnci, instituþii
financiare etc.); în plus, în locul unui singur centru financiar
hegemonic (Londra), cum exista în secolul al XIX-lea, în prezent
s-au impus trei centre de bazã ale activitãþii financiare (Londra,
New York ºi Tokyo);
- supravegherea ºi reglementarea sistemului financiar global
au devenit o activitate multilateralã, instituþionalizatã în cadrul

FMI, al Bãncii pentru Reglementãri Internaþionale (BRI) ºi al
reþelelor transguvernamentale ale bãncilor centrale;
- limitele între reglementarea internaþionalã ºi cea internã au
fost încãlcate, activitatea bancarã fiind supusã armonizãrii sau,
cel puþin, coordonãrii pe baza regulilor ºi exigenþelor financiare.
Dimensiunea globalizãrii are sensul acesta al mãsurii în care
comerþul, finanþele ºi producþia invadeazã piaþa mondialã,
respectiv creeazã fluxuri mondiale de o amploare fãrã precedent.
Acestea desacralizeazã suveranitatea ºi originea naþionale, fãcând
din stat un spectator la festivalul schimburilor. Revirimentul
statului naºte întrebarea: ale cui interese le mai poate apãra? Acum
trãim într-o lume a statului versus logica pieþei. Omenirea s-a
industrializat, s-a democratizat ºi s-a globalizat.
Nu existã consens asupra preeminenþei globalizãrii.
Hiperglobaliºtii (ca Ohmae) privesc globalizarea contemporanã
ca pe o erã nouã în care popoarele de pretutindeni sunt tot mai
mult supuse sancþiunilor pieþei globale; scepticii (ca Hirst ºi
Thompson) argumenteazã cã globalizarea este un mit care ascunde
realitatea unei economii internaþionale divizate tot mai mult în
trei blocuri regionale majore, în care guvernele naþionale rãmân
foarte puternice; transformativiºtii (ca Rosenau ºi Giddens)
considerã cã globalizarea nu are o istorie a ei, un precedent, astfel
încât statele ºi societãþile de pe întreg globul trec printr-un proces
de schimbare profundã, pe mãsurã ce încearcã sã se opteze la o
lume tot mai interconectatã ºi cu un grad ridicat de incertitudine.
Într-o mãsurã sau alta, toate ºcolile recunosc cã în lume are
loc o schimbare. În ceea ce îi priveºte pe globaliºti, aceºtia
considerã puterea ca un atribut fundamental al globalizãrii. Astfel
 considerã ei  exercitarea puterii în sens global se realizeazã
prin deciziile, acþiunile ºi non-acþiunile agenþilor economici de
pe un continent, care pot avea consecinþe semnificative pentru
naþiunile, comunitãþile ºi gospodãriile de pe alte continente:
extinderea relaþiilor de putere înseamnã cã locurile puterii ºi
exerciþiul puterii devin tot mai distante faþã de subiecþii sau
locurile care suportã consecinþele. În aceastã privinþã, globalizarea
implicã structurarea ºi restructurarea relaþiilor de putere la distanþã,
slãbind statele-naþiune ºi consolidând logica pieþei.
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Profesorii noºtri
ºi cãrþile lor pentru studenþii noºtri
Nicolae Pavel

Drept constituþional
ºi instituþii politice
I. Teoria generalã

Cursul Drept constituþional ºi instituþii politice, având
ca izvor principal de drept Constituþia, legea fundamentalã
a statului român, face parte din categoria disciplinelor
fundamentale de studiu ale unei facultãþi de drept. De
asemenea, în sistemul dreptului, dreptul constituþional este
ramura principalã a dreptului românesc care, prin normele
sale, consfinþeºte ºi protejeazã cele mai importante valori
economice, sociale , politice, juridice ºi culturale.
Ca o particularitate a disciplinei Drept constituþional ºi
instituþii politice poate fi menþionatã aceea cã aceastã
disciplinã opereazã cu a noþiuni ºi categorii abstracte, cu
principii fundamentale de maximã generalitate care
guverneazã întreaga viaþã socialã, economicã, culturalã,
politicã ºi juridicã a societãþii româneºti contemporane.
Cursul înmãnuncheazã experienþa universitarã îndelungatã
a autorului ºi adaptarea acestui curs la standardele europene,
americane ºi canadiene, precum ºi la specificul învãþãmântului
la distanþã ºi al învãþãmântului cu frecvenþã redusã, având în
vedere cã studenþii acestor forme de învãþãmânt nu se bucurã
de seminarii proprii. De aceea, în curs, sunt precizate temele
orientative de examen ºi testele de autoevaluare.
Volumul de faþã mai cuprinde cinci teme referitoare la analiza
selectivã a unor decizii ºi hotãrâri ale Curþii Constituþionale a
României care sunt necesare pentru examenele la Partea a II-a,
instituþii politice, pentru ca studenþii sã se familiarizeze ºi sã facã
primii paºi în cunoaºterea acestei jurisprudenþe.
De asemenea, sunt inserate: Constituþia României revizuitã,
principalele documente din domeniul drepturilor omului elaborate
la nivelul O.N.U. ºi la nivelul Consiliului Europei, un studiu
comparativ privind libertãþile publice, necesare studenþilor pentru
însuºirea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale.

Aurelian-Virgil Bãluþã

Contabilitate

Manual pentru juriºti, oameni de afaceri,
administratori, manageri
Contabilitatea a ieºit de mult din sfera de interes a câtorva
iniþiaþi. În epoca contemporanã a globalizãrii tot mai multe
categorii sociale se lovesc de problemele contabilitãþii.
Studenþilor ºi absolvenþilor facultãþilor de drept le sunt, de
asemenea, tot mai necesare noþiuni din domeniul
contabilitãþii, expertizei contabile ºi al dreptului contabil.
În calitate de avocaþi în diferite categorii de litigii, sistemul
de probe va fi preluat din contabilitate. O serie de dosare
vor avea pregnant caracter contabil. În plus, cabinetele de
avocaturã sunt obligate sã-ºi organizeze contabilitatea,
indiferent cã sunt individuale, asociate sau sub formã de
societate comercialã. Aceleaºi exigenþe apar ºi pentru alte
tipuri de activitãþi libere specifice profesiei de jurist: notar,
lichidator, executor judecãtoresc. În cazul exercitãrii
meseriei sub formã de salariat, pregãtirea în domeniul
contabil va fi deosebit de utilã. Contabilitatea este una din
activitãþile cu caracter de continuitate la orice firmã ºi care
genereazã frecvent probleme, inclusiv de naturã juridicã sau
interdisciplinarã. Absolvenþii facultãþilor de drept pot
îndeplini atribuþii de administrator, manager, director general
sau director executiv de societate comercialã. Prin caracterul
larg, de maximã deschidere operaþionalã, profilul juridic este
deosebit de indicat pentru astfel de atribuþii.
Iatã, deci, câteva din argumentele care demonstreazã cât
de oportunã este apariþia acestei lucrãri. Conceputã în douã
pãrþi bine definite  Fundamentele contabilitãþii, Partea 1 ºi
Noþiuni de drept contabil ºi de legislaþie contabilã -, cartea,
prin tematica abordatã, acoperã o largã arie de definiþii,
principii ºi norme metodologice, reglementãri contabile ºi
juridice privind calculaþia costurilor ºi contabilitatea
managerialã, gestiunea patrimoniului, derularea afacerilor
moderne, includerea expertizei contabile între mijloacele de
probã, aplicarea Standardelor Internaþionale de Contabilitate
º.a., ceea ce îi conferã un pregnant accent de actualitate.

Otilia Pop-Miculi

Integrarea sistemelor sonore
în desfãºurarea ritualurilor agrare
Studiul de faþã propune o investigaþie complexã ºi
modernã a problematicii muzicii ritualurilor populare agrare,
ce se desfãºoarã încã ºi astãzi în teritoriile locuite de români
folosind o metodologie modernã înscrisã pe coordonatele
inter ºi multidisciplinaritãþii, astfel încât sã redea cât mai
fidel, cuprinzãtor ºi realist posibil, imaginea tradiþiilor
populare legate de cultivarea pãmântului, pe de o parte, iar
pe de altã parte, sã facã realizabilã o percepþie pertinentã a
producþiilor muzicale incluse.
Cercetarea limbajelor muzicale înglobate ritualic apare
cât se poate de complexã, urmãrind parametrii muzicali
tradiþionali (melodie, ritm, funcþionalitate ºi arhitectonicã
sonorã), în concordanþã cu desfãºurarea ceremonialã.

Arthur Hoffman

Resursele umane în activitatea
de educaþie fizicã ºi sport
Componentã a managementului general, managementul
resurselor umane propune o abordare globalã, complexã,
interrelaþionalã a problemelor cu care se confruntã
personalul dintr-o organizaþie sportivã.
Autorul puncteazã aspecte importante referitoare la
managementul organizaþiilor sportive din perspectiva
managementului resurselor umane.
Împãrþitã în ºapte capitole, lucrarea prezintã, de la început,
definiþia managementului ca ºtiinþã, subiectul ºi obiectul
managementului, respectiv tipurile de manageri ºi de organizaþii;
perspectiva comparatã din ultima parte a cãrþii întregeºte viziunea
de ansamblu a domeniului studiat, relativ nou în România.
Lucrarea se adreseazã atât studenþilor de la facultãþile de
educaþie fizicã ºi sport, cât ºi specialiºtilor în managementul sportiv.

Andrei Popescu,
Alina Dinu

Organizaþii europene
ºi euroatlantice
 Note

de curs

Dupã o scurtã introducere în teoria relaþiilor internaþionale
(definire, clasificare, structurã, funcþionare etc.), autorii se
opresc, detaliat, asupra principalelor organizaþii internaþionale
europene ºi euroatlantice. Sunt analizate, rând pe rând,
Consiliul Europei, Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare
în Europa (OSCE), Organizaþia pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã (OCDE), Uniunea Europeanã (UE),
Organizaþia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Uniunea
Europei Occidentale (UEO). Sunt tratate, de asemenea,
Cooperarea Europeanã la Marea Neagrã (CEMN), Asociaþia
Europeanã a Liberului Schimb (AELS), Asociaþia de Liber
Schimb pentru Europa Centralã ºi de Est (CEFTA), Acordul
Nord-American de Liber Schimb (NAFTA), Mercosur,
Asociaþia Naþiunilor Unite din Asia de Sud-Est (ASEAN).
Cartea mai cuprinde un Documentar despre ideea
europeanã la români  repere istorice, precum ºi o amplã
Bibliografie a problematicii abordate.
Cursul se adreseazã studenþilor facultãþilor de relaþii
internaþionale, dar ºi tuturor celor care lucreazã în acest domeniu,
în general, al organizaþiilor europene ºi euroatlantice în special.

Doru Bratu

Istoria relaþiilor României
cu þãrile Americii Latine
Istoria relaþiilor României cu þãrile Americii Latine
prezintã un deosebit interes în contextul relaþiilor þãrii
noastre cu þãrile în curs de dezvoltare. Similitudini, adesea
tulburãtoare, în ce priveºte evoluþia istoricã a celor doi poli
ai romanitãþii fac cu atât mai incitantã o incursiune în istoria
relaþiilor reciproce vãzutã ºi ca o completare a cunoºtinþelor
de istorie anticã, medie, modernã ºi contemporanã universalã
ºi româneascã.
Cursul universitar dedicat acestei bogate istorii este
structurat astfel: Introducere în istoria Americii Latine;
Relaþiile româno-latino-americane între 1866 ºi 1944; De
la imagini livreºti la înfiinþarea legaþiilor; Diplomaþie
româneascã în America Latinã, în perioada rãzboiului rece;
Sub semnul destinului  diplomaþia româneascã în America
Latinã în perioada 1972-1990; În loc de încheiere  un nou
început.
Lucrarea este însoþitã de o amplã bibliografie, precum ºi
de Anexe (1. Evoluþii în relaþiile diplomatice româno-latinoamericane. 2. Lista ºefilor misiunilor diplomatice ale þãrilor
din America Latinã acreditaþi în România).

Apariþii recente

la Editura Fundaþiei România de Mâine
În vânzare la punctele de desfacere
a cãrþii din toate sediile în care
funcþioneazã facultãþile universitãþii.
Pot fi achiziþionate de studenþii noºtri
cu o reducere de 30%
Gheorghe M. Pistol

Bazele comerþului
Prin locul pe care îl ocupã în economie, prin funcþiile sale
economice ºi sociale ºi prin importanþa sa ca instrument de
dezvoltare localã, comerþul este un factor indispensabil al bunãstãrii
oamenilor. Mai mult, într-o economie guvernatã de legitãþile pieþei,
comerþul trebuie privit ca un instrument eficient de reglare a
mecanismelor economice, fiind cel ce organizeazã de fapt
confruntarea dintre cerere ºi ofertã, asigurând astfel materializarea
acesteia în acte de vânzare-cumpãrare. Într-un asemenea context,
problematica proprie comerþului, în general, a comerþului interior,
în particular, mai ales în condiþiile tranziþiei prelungite, dobândeºte
o importanþã cu totul deosebitã. Cunoaºterea unei asemenea
problematici prezintã un interes deosebit pentru toþi aceia care au
tangenþã cu acest sector de activitate, cu atât mai mult pentru
studenþii facultãþilor cu profil economic.
Este, de fapt, obiectivul pe care ºi-l propune lucrarea de
faþã, autorul încercând sã prezinte studenþilor elementele
de bazã pe care le presupune un curs de Bazele comerþului.
Fundamentarea cursului se bazeazã pe studiul ºi analiza
criticã a unor materiale de referinþã în domeniu  tratate, cãrþi,
cursuri, articole etc. , dar mai ales pe o experienþã relativ
îndelungatã a autorului în domeniu, atât în activitatea practicã
 de execuþie ºi de conducere , cât ºi în cea didacticã.
Cursul se adreseazã, în primul rând, studenþilor Facultãþii
de Marketing ºi Comerþ Exterior din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, fiind însã util ºi studenþilor altor facultãþi cu profil
economic, în cadrul cãrora se studiazã comerþul interior. De
asemenea, problematica abordatã rãspunde unor preocupãri ale
celor ce-ºi desfãºoarã activitatea în comerþ.

Sanda Monica Tãtãrâm

Limbajul Visual Basic pentru
proiectarea interfeþelor grafice
Lucrarea se constituie într-un studiu aprofundat al laturii visual
basic a interacþiunii om-calculator. Autoarea ei cerceteazã
proiectarea interfeþelor grafice din perspectivã filosoficãmatematicã.
Primul capitol, intitulat ,,Mediul de dezvoltare Visual
Basic, prezintã detaliat elementele grafice ale ferestrei
aplicaþiei Visual Basic. De la modulele-formular, standard,
de tip clasã, pânã la bibliotecile ActiveX, editarea codului
VB, crearea fiºierului executabil, autoarea analizeazã o serie
de noþiuni, aplicaþii ºi fenomene informatice.
Cel de-al doilea capitol, ,,Introducere în programarea
Visual Basic, dezvoltã noþiunile expuse anterior, definind
proprietãþile Butonului de comandã, Etichetei ºi CaseteiText, nu fãrã a discuta ºi alte metode ºi structuri, alþi
parametri formali ºi actuali ai unor funcþii VB.
Lucrarea se adreseazã studenþilor de la facultãþile de
profil (informatic, electronicã, matematicã, economic).

Mircea Negru

Preistorie generalã ºi arheologie
Arheologia este o ºtiinþã umanistã care combinã în mod
necesar analiza meticuloasã, utilizând cele mai noi metode
de cercetare ºtiinþificã, interdisciplinarã, ºi imaginaþia, în
scopul de a reconstitui trecutul sau mãcar o parte a lui, pe
baza vestigiilor pãstrate, descoperite ºi investigate.
Lucrarea abordeazã din perspectivã cronologicã viaþa
socialã, viaþa spiritualã, economia, aºezãrile oamenilor din
paleolitic, mezolitic, neolitic, epoca bronzului ºi epoca fierului.
Cartea se adreseazã studenþilor de la Facultatea de Istorie,
dar ºi altor cititori interesaþi.

Nicolae Grigorie  Lãcriþa
Mariana-Cristina Cioponea

Finanþe publice ºi fiscalitate
Conceputã ca un manual util pentru studenþii de la
facultãþile de profil economic, lucrarea reprezintã însã un
instrument de lucru util ºi pentru cei care doresc sã cunoascã
ºi sã interpreteze corect principalele aspecte din domeniul
fiscalitãþii. Fãrã studiul fiscalitãþii nu se pot aborda corect
nici aspectele de drept fiscal. De fapt, este foarte greu de crezut
cã în ziua de azi mai sunt persoane care nu intrã sub incidenþa
problemelor de impozite, taxe, contribuþii ºi alte obligaþii
bugetare. Acestea sunt numai câteva din argumentele care
ne-au determinat sã punem un accent mai mare pe prezentarea
conceptelor-cheie de fiscalitate, pe baza unui material practic
ºi relevant, în speranþa cã vor fi de un real folos celor ce vor
studia cu atenþie aceastã lucrare.
Structuratã pe opt capitole, lucrarea abordeazã un
registru tematic larg vizând finanþele publice, procesul
bugetar, sistemul cheltuielilor publice, impozitele directe
ºi indirecte, metode de impunere, politica fiscalitãþii,
datoria publicã internã, datoria publicã externã, creditul
public, trezoreria finanþelor publice, finanþarea
organismelor internaþionale
În lucrare sunt tratate ºi unele probleme precum
politica fiscalã, care se constituie ca instrumente ce pot
fi avute în vedere de organele de decizie, în scopul
orientãrii dezvoltãrii economice ºi sociale, pentru atingerea
obiectivelor dorite de acestea. În acelaºi timp, organele cu
competenþe ºi atribuþii în elaborarea legislaþiei fiscale au
posibilitatea, prin aprofundarea problemelor de fiscalitate
din aceastã lucrare, sã interpreteze cât mai corect acele
probleme care privesc elaborarea unor sisteme de
impozitare cât mai echitabile. Impozitarea echitabilã este
una dintre problemele cele mai importante pentru organele
legislative, atât ca urmare a conflictului permanent dintre
eficienþã ºi echitate în elaborarea politicii fiscale, cât ºi a
necesitãþilor impuse de înfãptuirea statului bunãstãrii
sociale.
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Ioan Condor

Drept financiar, bugetar ºi fiscal

Impozitarea persoanelor juridice. Note de curs
În volum sunt examinate principalele impozite ºi taxe
datorate de persoanele juridice. Autorul trateazã, în acest
sens impozitul pe profit, impozitul pe dividende, taxa pe
valoarea adãugatã, accizele, impozitul pe clãdiri, impozitul
pe teren, taxele asupra mijloacelor de transport ºi taxele
vamale  impozite ºi taxe care constituie principalele resurse
ale bugetelor publice.
Lucrarea, cuprinzând ultimele reglementãri în domeniu
ºi utile tabele statistice, se adreseazã studenþilor facultãþilor
de Drept ca ºi ai altor facultãþi.

Octavian Gh. Botez

Politica comercialã externã
Procesul de pregãtire a studenþilor în vederea obþinerii
unei specializãri cuprinde câteva zeci de discipline. Fiecare
disciplinã îºi are rolul sãu în formarea viitorilor absolvenþi
în concordanþã cu standardele naþionale ºi internaþionale
necesare succesului în profesia aleasã. Întrucât trãim într-o
epocã a integrãrii regionale ºi a globalizãrii, când miºcarea
forþei de muncã, alãturi de cea a bunurilor, serviciilor ºi
capitalului, se manifestã tot mai pregnant, studenþii, în
general, trebuie sã acorde o atenþie din ce în ce mai mare
disciplinelor cu deschidere internaþionalã ºi, mai ales, celor
strict legate de relaþiile economice ºi politice.
Politica comercialã externã, care reprezintã materia
predatã pe parcursul unui semestru ºi care face obiectul cãrþii
de faþã, urmãreºte sã asigure cunoaºterea temeinicã atât a
conceptelor ºi teoriilor de politicã comercialã externã, cât
ºi, mai ales, a instrumentelor folosite de state, fie pentru a
se apãra de concurenþa neloialã a bunurilor ºi serviciilor
strãine, fie pentru a încuraja exporturile proprii pe pieþele
externe ale lumii.
A ºti sã lucrezi cu tariful vamal de import al României ºi
al altor state ºi grupe de state, sã te foloseºti de instrumentele
de promovare ºi stimulare a exportului sau, dupã caz, de
mãsurile de frânare a importurilor care produc o concurenþã
neloialã bunurilor ºi serviciilor româneºti constituie
elemente importante de apreciere a profesionalismului
tinerilor absolvenþi, la nivel de întreprinderi, firme ºi instituþii
ale administraþiei locale ºi guvernamentale, precum ºi de
reprezentanþe strãine sau mixte din þarã, din spaþiul european
sau de pe alte continente.

Victor Giuleanu

Teoria muzicii

Curs însoþit de solfegii aplicative
Arta muzicalã contemporanã trece prin prefaceri ºi
transformãri fãrã precedent. Sub impulsul ºtiinþei ºi tehnicii
de azi, se desfãºoarã un proces uimitor de rapid de înnoire a
mijloacelor sale de expresie. Apar noi procedee de lucru, se
deschide universul atât de complex al muzicii electronice,
sunt introduse în partitura orchestralã instrumente muzicale
noi, printre care ºi banda magneticã, folositã, nu de mult,
doar ca mijloc de înregistrare ºi redare a muzicii. Multe
noutãþi ne vin din domeniul muzicii experimentale, din care
cu siguranþã se vor selecta ºi impune o serie de procedee,
mai ales de naturã timbralã. Pe de altã parte, lucrul cu
mijloacele tradiþionale s-a îmbogãþit ºi diversificat nespus,
drept exemplu fiindu-ne, în aceastã privinþã, operele lãsate
de George Enescu, precum ºi ale întregii pleiade de
compozitori români contemporani.
Drept urmare, teoria muzicii þine sã consemneze, în
limitele obiectului sãu  pe lângã principiile clasice  noile
relaþii intervenite în opera de artã, pornind de la datele
ºtiinþifice acustico-matematice ale materiei sonore, ºi
sfârºind cu elementele melodico-ritmice deduse din creaþia
contemporanã, iar solfegiul  partea aplicativã a disciplinei
 se structureazã pe coordonate ºi mijloace corespunzãtoare
acestei creaþii: intonaþii intens cromatizate ºi extratonale,
ritmuri complicate ºi variate, planuri dinamice fin nuanþate,
frazãri asimetrice etc. Cu alte cuvinte, tehnica solfegisticã
 pentru a rãspunde noilor condiþii  trebuie ridicatã la un
înalt grad de realizare, cea tradiþionalã, de esenþã clasicã,
nemaifiind suficientã.
De la aceste premise porneºte ºi lucrarea de faþã,
propunându-ºi, în primul rând, recapitularea noþiunilor
teoretice ºi a deprinderilor solfegistice tradiþionale, dar,
totodatã, punând în faþa profesorilor ºi studenþilor
rãspunderea de a rezolva, mãcar în parte, problematica
decurgând din noile mijloace de lucru.

Matei Georgescu

Drept civil

Introducere în consilierea
psihologicã

Volumul, curs universitar, adresat studenþilor Facultãþii
de Drept, ca ºi altor cititori interesaþi, trateazã principalele
probleme ale Teoriei obligaþiilor, parte integrantã a Dreptului
civil. În acest cadru, sunt aprofundate urmãtoarele teme:
Obligaþia civilã; Contractul; Efectele contractului; Actul
juridic unilateral ca izvor de obligaþii; Faptul juridic licit;
Fapta ilicitã cauzatoare de prejudicii, izvor de obligaþii 
rãspunderea civilã delictualã; Rãspunderea pentru fapta
altei persoane; Rãspunderea pentru prejudiciile cauzate de
animale, de ruina edificiului ºi de lucruri în general; Efectele
obligaþiilor. Executarea directã a obligaþiilor  executarea în
naturã; Executarea indirectã a obligaþiilor  executarea prin
echivalent; Drepturile creditorului asupra patrimoniului
debitorului; Modurile de transmitere a obligaþiilor;
Modurile de transformare a obligaþiilor; Modurile de
stingere a obligaþiilor; Garantarea obligaþiilor.
Tratarea problematicii se bazeazã pe o bogatã bibliografie
de specialitate ºi este realizatã în lumina ultimelor acte
legislative în domeniu.

Autorul pune la dispoziþia studenþilor ºi a aspiranþilor la
delicata profesie de consilier psihologic fundamentele
teoretice generale: filosofice, sociologice, psihologice, etice
ºi etnopsihologice ale consilierii, precum ºi fundamentele
psihanalitice ale consilierii: relaþia dintre clinicã ºi teorie,
mecanisme de autoapãrare, defensele împotriva afectelor.
Un capitol este dedicat elementelor de consiliere în
situaþii specifice: angoasa, problematica sexualã, persoane
cu nevoi speciale, emigranþi, situaþia de crizã, situaþia de
pierdere, situaþia de boalã, situaþia de conflict, pentru care
se indicã ºi strategii de rezolvare a conflictului.
În ce priveºte eficienþa consilierului, autorul se opreºte
asupra câtorva elemente esenþiale: personalitatea
consilierului, nevoia de autocunoaºtere, un demers facil,
raþional care sã-l prezinte ca profesionist, cunoaºterea ºi
manevrarea tehnicii fundamentale de comunicare.
Consilierea psihologicã ºi psihoterapeuticã sunt
complementare ºi indispensabile unui demers de cunoaºtere,
diferenþe existã din punctul de vedere al obiectivelor ºi al
subiectului intervenþiei ºi acestea sunt expuse în carte.
Parcurgând cursul, studentul va avea toate elementele necesare
pentru orientarea în pregãtirea sa ca viitor consilier psihologic.

Mariana Rudãreanu
II. Teoria generalã a obligaþiilor

18 octombrie 2004
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Din programul acestei sãptãmâni:
 Luni, 18 octombrie, ora 21, Academica. Economie: Promisiunile electorale ºi aderarea
la UE. Emisiune de Ilie ªerbãnescu
 Marþi, 19 octombrie, ora 21, Academica. Învãþãmânt. Emisiune de Ilie Ciurescu
 Miercuri, 20 octombrie, ora 21, Academica. România în lume. Realizator: Nicolae
Mardari  Emisiune în direct din Studioul Ghica
 Joi, 21 octombrie, ora 21, Academica. Culturã: ªcolile ardelene ale Blajului  250 de
ani de învãþãmânt sistematic românesc la Blaj, invitaþi: Rãzvan Theodorescu, Eugen
Simion, arhitect Lucian Muraºcu, prof. univ. dr. Aurelian Bondrea. Emisiune de Nicolae
Dan Fruntelatã
 Vineri, 22 octombrie, ora 18, Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
 Vineri, 22 octombrie, ora 21, Academica. ªtiinþã: ªtiinþele naturii. Emisiune
de Cãtãlin Grosu
 Sâmbãtã, 23 octombrie, ora 19, Film artistic românesc: Moara lui Cãlifar
 Duminicã, 24 octombrie, ora 20, Film artistic: Pentru prima oarã cãsãtoritã (Franþa)

ªoseaua Berceni nr. 24

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
18 octombrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle (r).
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
6:30 Sãptãmâna internã (r)
7:00 Dimineþile noastre altfel
9:50 ªtiri tvRM
10:00 RISE. Culturã ºi civilizaþie. Începuturile Creºtinismului.
Academician Rãzvan Theodorescu
11:00 Filosofie ºi jurnalism. Istoria religiilor an I. Filosofia ºi
religiile Indiei (II). Conf. univ. dr. Mircea Itu
11:30 Limbi ºi literaturi strãine. Literatura comparatã an II.
Reiner Maria Rilke (III). Conf. univ. dr. Mihail Diaconescu
11:55 Drept. Drept civil  parte generalã an II. Clasificarea
bunurilor. Prof. univ.dr. Corneliu Turianu
12:50 Geografie. Geografie economicã mondialã. Locul
geografiei economice în cadrul sistemului ºtiinþelor
geografice. Conf. univ. dr. Liliana Guran
13:25 Sociologie  Psihologie. Consiliere psihologicã an III.
Pierderile ºi scopurile utopice. Lector univ. dr. Matei Georgescu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Istorie. Istoriografie generalã româneascã an II. Istoriografie
romanticã româneascã. Prof. univ. dr. Damian Hurezeanu
15:00 Film serial: Cavalerul Vijelie ep (IV)
15:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Ion Brânduºoiu, Lucia
Boboc, Vasile Petruºan, Victoria Vlase, Alexandru
Ploieºteanu, Viorel Candrea. Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina Chiriac: Invitatã Sorana Coroamã
Stanca  regizor (I) (r). Emisiune de Corina Chiriac
17:30 Starea de drept. Emisiune de Nicolae Mardari
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:10 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Economie: Promisiunile electorale ºi aderarea
la UE. Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Fãrã menajamente: Dilema presei sportive  fotbal sau
alte sporturi. Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore
00:00 Drogurile  Toleranþã zero. Emisiune de Cristian Petcu
00:30 Film serial: Cavalerul Vijelie ep (IV) (r)

MARÞI
19 octombrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore (r).
7:00 Dimineþile noastre altfel
9:50 ªtiri tvRM
10:00 RISE. Culturã ºi Civilizaþie. Migraþiile.
Academician Rãzvan Theodorescu
10:55 Filosofie ºi Jurnalism. Istoria Religiilor. Filosofia ºi
religiile Chinei ºi Japoniei. Conf. univ. dr. Mircea Itu
11:25 Limbi ºi Literaturi Strãine. Istoria literaturii române.
Introducere. Tehnici de muncã intelectualã.
Lector univ. dr. Luiza Marinescu
11:55 Drept. Drept civil  parte generalã. Izvoarele ºi proba
raportului juridic civil concret. Prof. univ. dr. Corneliu Turianu
12:55 Geografie. Geografie economicã mondialã. Harta politicã
a lumii. Conf. univ. dr. Liliana Guran
13:25 Sociologie  Psihologie. Consiliere psihologicã. Datoria
moralã ºi stima de sine.Lector univ. dr. Matei Georgescu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Matematicã  Informaticã. Arhitectura sistemelor de calcul.
Prezentare generalã. Reprezentare date.
Lector univ. dr. Silviu Bârzã
15:00 Film documentar: Arta designului (I)
15:30 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina: invitatã Sorana Coroamã Stanca 
regizor (II). Realizator Corina Chiriac
17:30 Eva. Talk-show cu ºi despre femei.
Emisiune de Adelina Grancea
18:00 Film documentar: Marea Britanie azi (I)
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:10 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Învãþãmânt. Emisiune de Ilie Ciurescu

22:00
22:30
23:30
00:00
01:00

Presa pe diagonalã
Economia de mâine. Emisiune de Nicolae Mardari
24 de ore
Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan (r)
Cursuri (r)

MIERCURI
20 octombrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore (r)
7:00 Dimineþile noastre altfel
9:50 ªtiri tvRM
10:00 RISE. Culturã ºi civilizaþie. Bizanþul.
Academician Rãzvan Theodorescu
11:00 Filosofie ºi jurnalism. Istoria religiilor. Iudaismul ºi Islam.
Conf. univ. dr. Mircea Itu
11:30 Limba ºi literatura românã. Istoria literaturii române.
Introducere. Tehnici de muncã intelectualã.
Lector univ. dr. Luiza Marinescu
11:55 Drept. Drept civill  parte generalã. Actul juridic civil.
Prof. univ. dr. Corneliu Turianu
12:50 Geografie. Geografie economicã mondialã. Mediul
geografic ºi resursele sale. Conf. univ. dr. Liliana Guran
13:20 Sociologie  Psihologie. Consiliere psihologicã. Cum ne
putem influenþa semenii. Lector univ. dr. Matei Georgescu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Istorie. Istoriografie generalã ºi româneascã. Marii istorici
români: A.D. Xenopol, Nicolae Iorga.
Prof. univ. dr. Damian Hurezeanu
15:00 Film serial: Cavalerul Vijelie ep (V)
15:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Sonia Vlaicovici, Ion
Brânduºoiu, Maria Tripon, Ion Amititeloaie, Elena Roizen.
Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte!Emisiune de Valeriu Marinescu
17:00 Univers clasic: Recital de chitarã clasicã.
Emisiune de Mihai Darie
18:00 Drepturi ºi obligaþii. Emisiune de Gavrilã Inoan
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:10 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica: România în lume. Realizator: Nicolae Mardari
 Emisiune în direct din Studioul Ghica
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose
23:30 24 de ore
00:00 Echipa de intervenþie. Emisiune de Cristian Petcu
00:30 Film serial: Cavalerul Vijelie ep (V) (r)
01:00 Cursuri (r)

JOI
21 octombrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase(r)
6:30 24 de ore (r)
7:00 Dimineþile noastre altfel
9:50 ªtiri tvRM
10:00 RISE. Culturã ºi civilizaþie. Evul mediu occidental.
Academician Rãzvan Theodorescu
10:55 Filosofie ºi Jurnalism. Istoria religiilor. Creºtinismul.
Conf. univ. dr. Mircea Itu
11:30 Limbi ºi Literaturi Strãine. Istoria literaturii române.
Tipuri de scriere pe teritoriul þãrii noastre.
Lector univ. dr Luiza Marinescu
11:55 Drept. Drept penal  parte generalã. Modalitãþile actului
juridic civil. Prof. univ. dr. Corneliu Turianu
12:50 Geografie. Geografie economicã mondialã. Teorii ºi factori
de localizare a activitãþilor economice.
Conf. univ. dr. Liliana Guran
13:20 Sociologie  Psihologie. Consiliere psihologicã.
Reprezentabil ºi i-reprezentabil semenii.
Lector univ. dr. Matei Georgescu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Limbi ºi Literaturi strãine. Limba spaniolã. Sintaxa frazei
pentru limba spaniolã. Conf. univ. dr. Ileana Scipione
15:00 Film documentar: Peisaje (I)
15:30 Un cântec pentru inima ta. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina: invitat: Petre Dinescu  fotograf.
Emisiune de Corina Chiriac

17:30 Lumea de mâine: Inteligenþa artificialã.
Emisiune de Cristian Român
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:10 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Culturã: ªcolile ardelene ale Blajului  250
de ani de învãþãmânt sistematic românesc la Blaj, invitaþi:
Rãzvan Theodorescu, Eugen Simion, arhitect Lucian
Muraºcu, prof. univ. dr. Aurelian Bondrea.
Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Ani de liceu: Colegiul Naþional Tudor Vianu  pepiniera
informaticienilor bucureºteni. Emisiune de Mugur Popovici
ºi Alina Motoc
23:30 24 de ore
00:00 Un cântec pentru inima ta. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
00:30 Film documentar: Peisaje (I) (r)

VINERI
22 octombrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase(r)
6:30 24 de ore (r)
7:00 Dimineþile noastre altfel
9:50 ªtiri tvRM
10:00 RISE. Culturã ºi civilizaþie. Europa rãsãriteanã ºi Bizanþul
secolelor IX-XII. Academician Rãzvan Theodorescu
11:00 Filosofie ºi Jurnalism. Logicã generalã. Introducere în
logicã. Lector univ. dr. Luiza Marinescu
11:30 Limba ºi Literatura Românã. Istoria literaturii române.
Cele mai vechi manuscrise ºi tipãrituri româneºti.
Lector univ. dr. Luiza Marinescu
12:00 Geografie. Geografie economicã mondialã. Premisele
dezvoltãrii agriculturii. Tipuri de agriculturã pe Glob.
Conf. univ. dr. Liliana Guran
13:00 Sociologie  Psihologie. Psihologie socialã. Psihologie
socialã clasicã (I). Prof. univ. dr. Nicolae Radu
13:30 Sociologie  Psihologie. Consiliere psihologicã.
Variabilitate în timp ºi spaþiu. Lector univ. dr. Matei Georgescu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Drept. Drept civil. Pescripþia extinctivã.
Prof. univ. dr. Corneliu Turianu
15:00 Film serial: Cavalerul Vijelie ep (VI)
15:30 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle
16:30 Prezentul continuu. Emisiune de Mugur Popovici
ºi Bianca Vãcariu
17:30 Cãlãtor prin România. Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:10 Forum IT: Industria informaþiilor.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
20:00 Droguri - Toleranþã zero. Emisiune de Cristian Petcu
20:30 Film documentar: George Apostu
21:00 Academica. ªtiinþã: ªtiinþele naturii.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Gazonul fierbinte: Steaua în Cupele Europene.
Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore
00:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
00:30 Film serial: Cavalerul Vijelie ep (VI) (r)
01:00 Cursuri (r)

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

SÂMBÃTÃ
23 octombrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle(r)
6:30 Sãptãmâna internã (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Knock out.Emisiune de Alexandru Ganci
8:00 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose (r).
9:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r).
10:00 Sunteþi un om sãnãtos? Emisiune de Constantin Dumitrache
11:00 Viitorul în prezent: Furnizorii de ºtiinþã.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura ºi alimentaþia: Controlul calitãþii
produselor horticole (II). Emisiune de Constantin Pintilie
13:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
13:30 Dialoguri peste timp. Emisiune de Valeriu Râpeanu
14:30 Întâlnire cu folclorul. Soliºti: Viorel Candrea, Gherghina
Stancu, Ion Brânduºoiu
15:00 Generaþia în teniºi: Invitat pictorul Vasile Celmare.
Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
16:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Cafeneaua literarã ºi artisticã  Scriitori braºoveni în
Scheii Braºovului. Nicolae Dan Fruntelatã în dialog cu
Corneliu Leu. Emisiune de Vlad Leu
18:00 Prietenii lui Dragomir. Emisiune de Marcel Dragomir
18:30 Actualitãþi
19:00 Film artistic românesc: Moara lui Cãlifar
21:00 Film serial: Arsene Lupin ep. (II)
22:00 Provocarea. Emisiune de Leonard Henþiu
23:00 Calea succesului: Invitat: Dan Grecu  antrenor
gimnasticã. Emisiune de Violeta Screciu
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Film artistic românescMoara lui Cãlifar (r)
02:00 Film serial: Arsene Lupin ep. (II) (r)
03:00 Reluãri de emisiuni

DUMINICÃ
24 octombrie 2004
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
9:00

Preluare Deutsche Welle(r)
Sãptãmâna internã (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov (r)
Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
Poezia muzicii clasice. Emisiune de Dumitru Cucu
ºi Dumitru Nicolae
9:30 Cãlãtor prin România. Emisiune de Ciprian Vasilescu (r)
10:00 Planeta copiilor.
Emisiune de ªtefan Iordache ºi Mihaela Matei
11:00 Sã stãm de vorbã : Nunta româneascã între tradiþie ºi
modernitate. Emisiune de Mugur Popovici ºi Bianca Vãcariu
12:00 Ora melomanului. Emisiune de Dumitru Cucu
13:00 Amfitrion Corina. Invitat: Daniel Iordãchioaie.
Emisiune de Corina Chiriac
14:00 Arta documentarului: Insula Capri
15:00 Secretul succesului. Realizator Oana Sârbu
18:00 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu
18:30 Actualitãþi
19:00 Sportul în lume.
Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc
19:30 Echipa de intervenþie. Emisiune de Cristian Petcu
20:00 Film artistic: Pentru prima oarã cãsãtoritã (Franþa)
22:00 Îþi mai aduci aminte doamnã? Emisiune de Ionela Prodan
23:00 Meseria de om. Emisiune de Simona ªerban
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Film artistic: Pentru prima oarã cãsãtoritã (Franþa) (r)
02:00 Reluãri de emisiuni
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500 de ani de la sãvârºirea
din viaþã a celui pe care românii
îl considerã mare ºi sfânt

Tabloul votiv îl înfãþiºeazã pe ªtefan cel Mare cu plete ºi mustaþã blondã
(Biserica Sfântul Gheorghe-Mânãstirea Voroneþ)

ªtefan
cel Mare
Acad. Eugen SIMION
Preºedintele Academiei Române

Cei care vor sã dãrâme acest mit pentru a se simþi
mai liberi ºi mai europeni nu ºtiu ce fac, iar dacã
ºtiu, e pãcatul lor
Academia Românã comemoreazã, azi,
într-o ºedinþã solemnã, 500 de ani de la
sãvârºirea din viaþã a domnitorului
moldovean ªtefan cel Mare, fiul lui
Bogdan-Vodã ºi nepotul lui Alexandru cel
Bun (acela care, dupã spusele istoricului
Nicolae Iorga, a fost bun faþã de þarã
pentru cã n-a tãiat, n-a prigonit, n-a
nedreptãþit pe nimeni, ºi totuºi a ºtiut sã-ºi
stãpâneascã boierii fãrã sã miºte împotriva
lor buzduganul sau sã ascutã sabia cãlãului.
A fost bun faþã de strãini fiindcã n-a
început niciodatã un rãzboiu nedrept ºi
n-a cãlcat niciodatã o legãturã încheiatã ºi
întãritã cu jurãmânt de dânsul). Cum va
fi nepotul acestui ostaº neadormit, viteaz
ºi iute care, pe deasupra, fusese ºi un bun
diplomat ºi un gospodar înþelept ºi
chivernisit al micii þãri a Moldovei...
Tradiþia româneascã, în primul rând cea
oralã, a pãstrat despre ªtefan o amintire
bunã, l-a introdus în baladã ºi a rãspândit
despre el un numãr mare de istorii de viaþã
din care se poate deduce cã domnitorul
acesta se bizuia pe boierii ºi pe þãranii lui
atunci când trebuia sã þinã sabia în mânã
pentru a se apãra de cei care cãlcau hotarele
þãrii, iar în momente de liniºte ºi belºug în
þarã, ridica ziduri pentru a apãra cetãþile
sale ºi construia biserici pentru a aduce
mulþumire lui Dumnezeu ºi pentru a întãri
ideea creºtinãtãþii, aici, în ramura
rãzleaþã a latinitãþii, cum îi zicea tot Iorga,
biograful sãu cel mai strãlucit, ivit, tot în
Moldova de Nord, 400 de ani mai târziu.
Acesta a scris, cu prilejul împlinirii a
patru secole de la moartea voievodului o
istorie a lui ªtefan cel Mare pentru
poporul român în care se declarã
nemulþumit de cãrturarii þãrii care n-au
ºtiut sã vorbeascã dupã cuviinþã despre

faptele lui ªtefan cãruia-i datorau însã
putinþa de a scrie în þara lor ºi pe limba
lor. Sufletele  mai zicea cronicarul
modern în limbajul lui pãstos, de o
extraordinarã savoare  rãtãciau aproape
de pãmânt în vremuri de întuneric ºi de

neîncredere, în vremuri nerecunoscãtoare
ºi obosite, ºi scrisul nostru nu se putea
ridica pânã la înãlþimea lui. Nicolae Iorga
era supãrat, cu precãdere, pe însemnãrile
Vornicului Grigore Ureche, care se
pricepea doar sã înnãdeascã [...] unele din
veºtile ce se cuprindeau în povestirile
bogate ºi amãnunþite ale trecutului altor
neamuri ºi ce pune el în scris nu-l
încãlzeºte decât foarte rar ºi foarte slab, ºi
cugetãrile lui sunt mai mult gânduri de
moralã bisericeascã...
Vornicul Grigore Ureche a lãsat, totuºi,
un portret memorabil care, trecând din
generaþie în generaþie, a ajuns pânã la noi.
Cine nu ºtie, azi, la 500 de ani de la moartea
lui, cã ªtefan era om nu mare la stat, iute
la fire, atât de iute încât se mânia uºor ºi
atunci degrabã vãrsa sânge nevinovat?
Aici ne oprim ºi încercãm sã înþelegem
cum de un om sfânt ºi înþelept, slujitor
viteaz al creºtinãtãþii, se mânia atât de tare
ºi de repede încât nu mai aºtepta judecata
calmã ºi dreaptã, ci punea de îndatã mâna
pe sabie ºi vãrsa sânge nevinovat?!... Nu
este locul sã lãmurim acest oximoron din
interiorul portretului citat. Sã spunem cã
voievodul iute la fire pedepsea, poate, fãrã
judecatã trãdarea de þarã ºi tâlhãria
abominabilã sau pe cei care se furiºau sã
prãdeze Þara Moldovei. ªi cã ospeþele
de care vorbeºte cronicarul Ureche, nãscut
cu un secol dupã moartea domnitorului
erau, am putea bãnui, doar prilejuri pentru
a pedepsi pãcate grele, dinainte ºi în
amãnunþime dovedite...
Oricum, Nicolae Iorga  pe care nu
întâmplãtor l-am citat de câteva ori pânã
acum - l-am citat pentru cã rolul lui în
reconstituirea epocii lui ªtefan cel Mare
ºi în consolidarea mitului marelui atlet al
creºtinãtãþii, cum i s-a spus, istoricul
Nicolae Iorga, zic, supãrat pe vechii
cãrturari ºi nemulþumit de portretul ce a
rãmas de la ei, a scris, în 1904, o carte
superbã despre ªtefan cel Mare. O carte,
în primul rând, de prozã bãtrâneascã,
fastuoasã, cu un limbaj luat din cronici ºi
din limba þãranilor moldoveni. Îndrãznesc
sã spun cã-i o creaþie epicã, unicã în felul
ei, care face din naraþiunea istoricã o
ficþiune barocã, plinã de culorile,
parfumurile ºi sonoritãþile unei limbi care,
prin vechimea ei, aminteºte de cruzimile
ºi splendorile lumii româneºti din secolul
al XV-lea. O lume care trãieºte cu sabia ºi
arcul la îndemânã, o lume de þãrani ºi de
boieri cucernici ºi dârzi, o lume mereu
ameninþatã, prãdatã ºi sfârtecatã... În
aceastã istorie bãtrâneascã, împodobitã,
cum am zis, în chip baroc, ca un perete de
camera boiereascã veche, cu icoane,
tiºlaifere, macate ingenios colorate ºi
candele în care ard discret uleiuri fine, în
aceastã biografie, în cele din urmã,
fabuloasã ºi justiþiarã, dãm de alt portret
al omului iute la mânie ºi care nu mai varsã,
fãrã giudeþ, sânge nevinovat la ospeþe, ci
stã de pazã, aici, la marginile orientale ale
Europei, în calea tuturor rãutãþilor care vin
de peste tot. Iatã acest portret: Dar ªtefan
cel Mare n-a fost un scornitor de rãzboaie.
Niciodatã el n-a cãutat un duºman,
niciodatã n-a avu o toanã sângeroasã,
cheful unei mari vânãtori de oameni. Firea
unui Vlad Dracul, unui Vlad Þepeº, al

doilea Dracul, cel din urmã cu deosebire
bucuros de a vedea suferinþi, de a-ºi scãlda
sufletul sãlbatec în strigãtele de durere ale
râniþilor, era strãinã de dânsul. În alte
vremuri el ar fi fost un bun pãstor de
oameni, un Împãrat cu iubire ºi credinþã,
þesând firele de aur ale unor zile paºnice,
în mijlocul mulþãmirilor ce s-ar fi înãlþat

ca lumina sã întârzie asupra noastrã mai
mult decât asupra altor neamuri. Dacã le
vom cunoaºte ºi le vom îndrepta, atunci
peste o sutã de ani cel ce va fi chemat sã
pãstreze amintirea pomenirii de atunci a
lui ªtefan, cetind cu duioºie aceste cuvinte
în care se pãstreazã simþirea vremilor grele
ale dezbinãrii pãmântului ºi neînþelegerii

2. Modul lui chibzuit de a gospodãri
þara, de a împãca pe boierii sãi ºi de a se
sprijini pe þãranii lui, în aºa fel încât aceºtia
lãsau casele ºi avutul pentru a-l sprijini în
acþiunile militare.
3. Simþul lui diplomatic (voia ºi, pânã
la urmã, a reuºit sã se înþeleagã cu aproape
toþi vecinii sãi, iar când nu s-a înþeles, a

Mânãstirea Putna adãposteºte mormântul Domnitorului ªtefan cel Mare
de pretutindeni spre bunãtatea lui. Dar,
bãtutã de valurile tuturor furtunilor, þara
avea nevoie de un paznic neadormit. ªi el
fu acela -, omul viteaz, dar nu crunt, pe
care-l cereau vremurile. ªi tot el,
cronicarul modern, Nicolae Iorga, omul
cu doi creieri, cum îi zice un personaj din
romanul lui Marin Preda, ne trimitea, în
1904, dupã încheierea ceremoniilor care
marcaserã patru secole de la moartea
domnitorului, un mesaj plin de neliniºte ºi
speranþã în destinul românitãþii. Academia
Românã comemorase ºi ea, într-o ºedinþã
solemnã, pe voievodul care se odihnea la
Putna, ºi printre cei care vorbiserã, atunci,
în aceastã Aulã, fusese, cum se putea
altfel?, ºi tânãrul Nicolae Iorga... Vorbise,
alãturi de I. Bogdan, de Tocilescu, D.A.
Sturdza ºi preºedintele de atunci al
Academiei Române, I. Kalinderu, despre
faptul cã ªtefan a fost cel dintâi care a
înãlþat bisericã ºi a sfinþit pe cel dintâi
vlãdicã, pe pãmântul cetãþii Ciceiului, în
Transilvania, pãmânt stãpânit de
Moldova... Dupã aceastã comemoraþie
culturalã a lui ªtefan, tânãrul istoric ne
trimite acest mesaj, repet, plin de neliniºte
ºi fervoare mesianicã. Daþi-mi voie sã-l
citesc: Da, «Dumnezeu sã-l ierte», dar noi
nu-i cunoaºtem greºeli, ci trebuie sã-i
cerem lui, greºitul numai faþã cu
Dumnezeu, sã ierte greºelile noastre,
marile, multele noastre greºeli grãmãdite
din veac în veac, greºelile cãrturarilor ºi
fruntaºilor, prin care au pãtimit mulþimile,
acele greºeli care au adus îngenuncherea
noastrã supt mulþi stãpâni, care au adus
smulgerea sângeroasã a unor pãrþi aºa de
scumpe din moºtenirea lui, care au fãcut

Mormântul Domnitorului ªtefan cel Mare (Mânãstirea Putna)

dintre oameni, va pune în faþa lor un
mândru imn de triumf al Românimii unite.
Iar, dacã vom fi rãi ºi neînþelegãtori ºi fãrã
priinþã unul cãtre altul ºi fãrã iubire pentru
lumina minþii prin care se dobândesc toate
-, plângerea de apoi va fi mai rea decât
cea de acum, ºi în ziua de 2 Iulie 2004,
când se vor împlini cinci sute de ani de la
sãvârºirea lui ªtefan, nu vom cuteza a mai
sta înaintea strãbunului, care-ºi va întoarce
faþa de la noi.
Cum putem primi, azi, în anul de graþie
2004, la 500 de ani de la moartea celui pe
care românii îl considerã mare ºi sfânt,
acest tulburãtor avertisment lansat de un
om foarte învãþat ºi pãtimaº, creator el
însuºi de istorie în marginea istoriei trãite
de poporul sãu? Altfel zis: ce reprezintã
pentru noi, azi, ªtefan, nepotul lui
Alexandru cel Bun ºi de ce simþim nevoia
sã-l pomenim ºi sã-i cercetãm faptele într-un
moment în care românii nu se mai apãrã
de turci, nu se mai luptã cu polonii, nu mai
sunt nevoiþi sã fugãreascã pe prãdãtorii
tãtari ºi nu mai pãzesc trecãtorile
Carpaþilor pentru a împiedica pe orgolioºii
crai de la Buda sã treacã dincoace de
munþi? Ce semnificaþie are mitul acestui
voievod moldovean pentru românii care se
gândesc, acum, la altceva ºi au alte rosturi
într-o Europã care tinde sã se uneascã ºi
sã trãiascã în liniºte?! ...Pentru noi,
românii, ªtefan rãmâne un simbol. Nu este
nevoie de multã ºi, de altfel, inutilã retoricã,
pentru a observa cã avem nevoie de acest
simbol ºi cã nu suntem mai înþelepþi ºi mai
europeni dacã încercãm sã-l distrugem pe
motiv cã alþii dinaintea noastrã l-au umflat
ºi, cum se zice în vechiul limbaj þãrãnesc,
l-au smintit... Existã azi, cum se ºtie, un
curent de gândire în comunitatea
intelectualã care îºi propune sã demitizeze
istoria românilor. Argumentul lor este cã
miturile ne împiedicã sã reconstituim
corect trecutul ºi sã intrãm liberi de
prejudecãþi în Europa. Dacã prin mit ei
înþeleg mistificarea istoriei, i-am putea
înþelege. Am impresia cã nu-i vorba însã
de acest fenomen, ci de altceva, mai grav.
Oricum, mitul nu-i mistificare, mitul este
o întâmplare veche care s-a fixat în
memoria colectivã (în imaginarul
românesc) ºi transmite generaþiilor
succesive ceva ce þine de fiinþa profundã
ºi de înþelepciunea vieþii. ªtefan cel Mare
care, dacã ne luãm dupã cei care cârtesc,
nu era un om cu totul auster ºi, cum s-a
vãzut, punea uºor mâna pe sabie pentru a
pedepsi nelegiuirile ºi nemerniciile
contemporanilor sãi. ªtefan a devenit ºi a
rãmas un mit pentru români pentru cã, aºa
mic de stat cum era, ºi domnitor peste o
þarã micã, s-a luptat curajos ºi cu demnitate
pentru ca þãranii ºi boierii lui sã trãiascã
liberi, sã-ºi întemeieze familii ºi sã-ºi
creascã în liniºte copiii pe pãmânturile lor...
Câteva trãsãturi îmi par esenþiale pentru
acest luptãtor dârz, trãsãturi care, trecute
în imaginarul colectiv, au intrat apoi în
mitul ce-i însoþeºte numele:
1. Inteligenþa lui, doveditã în modul în
care a ºtiut sã se apere în faþa celui care
cucerise Constantinopolul ºi care avea o
armatã de trei ori mai mare decât a lui.

ºtiut ce sã facã pentru a le trezi luciditatea
ºi frica).
4. Vitalitatea lui proverbialã, de aici
legenda despre popasurile lui care lãsau
urme de mai multe feluri ºi petrecerile lui
care au intrat în legendã.
5. Bunãtatea ºi înþelepciunea lui, spiritul
de justiþie, intrate, iarãºi, în legendã.
6. Dârzenia, învrednicirea lui, voinþa
lui de a pãstra ceea ce þara are ºi de a
recupera ceea ce þara pierduse.
7. Puterea lui de reculegere, respectul
pentru religie ºi voinþa de a construi în aºa
chip încât a creat o culturã ºi a impus un stil
pe care specialiºtii îl numesc stilul ºtefanian.
8. Numele lui bun în lumea româneascã
ºi renumele pe care l-a cãpãtat în lumea
creºtinã europeanã. Despre acest renume
de apãrãtor al creºtinãtãþii ºi de om viteaz
vorbeºte ºi Papa Sixt al IV-lea ºi vorbeºte,
mai ales, un istoric de secolul al XV-lea,
diplomatul polonez Dlugosz. Acesta crede
cã, în timp ce ceilalþi regi ºi principi
catolici se pierdeau în trândãvie ºi plãceri
ori în rãzboaie civile, el, ªtefan al
Moldovei, s-a luptat strãlucit ºi a învins
pe nãvãlitorii turci. Era de pãrere chiar sã
i se încredinþeze stãpânirea ºi conducerea
lumii întregi, mai ales funcþia de
comandant al armatelor creºtine...
N-a fost sã fie aºa, ªtefan a rãmas pânã
la moarte comandantul micii lui armate de
þãrani ºi de boieri de þarã care, în vremuri de
liniºte, deveneau pârcãlabi ºi vornici, apãrau
cetãþile ºi cultivau pãmântul... Celor vrednici
ºi loiali, domnitorul le dãdea moºii ºi titluri,
aplicând ceea ce mai târziu, în societatea
modernã, se numeºte principiul meritocraþiei.
El a creat o clasã de þãrani liberi ºi înstãriþi
(rãzeºii) care a dãinuit pânã aproape de
zilele noastre. Ea a constituit, multe secole,
baza lumii româneºti.
Iatã câteva motive pentru a pãstra mitul
lui ªtefan cel Mare ºi a-l cinsti, azi, la 500
de ani de la moartea lui, cu recunoºtinþã.
El reprezintã, cum ar spune filosoful,
partea noastrã cea mai bunã. Aceea care
nu trãdeazã, nu se vinde, nu-ºi pleacã
oricând ºi oricum capul, nu râvneºte la
bunurile care nu sunt ale lui, nu atacã decât
pentru a se apãra, nu batjocoreºte tradiþia
ºi nu stricã firea omului prin mãsuri
necugetate. Cei care vor sã dãrâme acest
mit pentru a se simþi mai liberi ºi mai
europeni nu ºtiu ce fac, iar dacã ºtiu, e
pãcatul lor. De altfel este o regulã în istorie:
miturile nu pot fi distruse, miturile mor
singure, dacã e sã moarã. Dacã încerci sã
le alungi, ele revin, date afarã pe uºã, se
întorc pe fereastrã, apar ºi reapar pentru
cã spaþiul lor de securitate se aflã în
imaginarul colectiv al unei culturi. Nu poþi
sã le întreþii artificial, ca pe un pacient care
ºi-a pierdut funcþiile vitale, pentru cã ele
au nevoie, pentru a supravieþui în
societãþile profunde (cum este societatea
noastrã) de sensibilitatea, fantezia ºi de
orizontul nostru de aºteptare favorabil.
Când simt cã nu mai este nevoie de ele,
miturile se supãrã ºi pleacã singure. Se
retrag în biblioteci. Mitul pe care îl
celebrãm azi este încã viu. Dovadã cã ne-am
adunat sã vorbim despre el...
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