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Cuvânt înainte

Dupã evenimentele din 1989,
experienþa româneascã a celor aproape
15 ani de tranziþie  ale cãrei finalitãþi
nu s-au conturat cu claritate nici în
programele ºi strategiile diverselor
forþe social-politice ºi, cu atât mai
puþin, în realitatea social-economicã 
aratã cã acest drum nou, complicat ºi
dificil, a fost ºi este însoþit de costuri
sociale ridicate pentru populaþie, ale
cãrei orizonturi de aºteptare, promise
ºi sperate, par a se prelungi la nesfârºit.
În conºtiinþa publicã, scopurile
tranziþiei postsocialiste sunt încã difuze,
mulþi oameni considerând  potrivit
rezultatelor obþinute de repetate sondaje
de opinie, inclusiv din cursul anilor
20012004  cã drumul de pânã acum
al þãrii nu este cel bun, ci unul greºit.
În raport cu o asemenea stare de spirit,
expresie a vieþii trãite în dificultãþi ºi
continue aºteptãri sau promisiuni
neîmplinite, apare evidentã cerinþa de a
cerceta obiectiv realitãþile socialeconomice ºi a reconsidera, critic ºi
prospectiv, direcþia în care este orientatã
þara la începutul secolului al XXI-lea.

Ca mod de abordare ºtiinþificã a
realitãþilor prezente, dar ºi a celor
practic previzibile, se impune atenþiei
recursul sistematic la ceea ce am putea
numi imaginaþie sociologicã sau
sociologie prospectivã, adicã analiza
obiectivã a prezentului, pentru a putea
prefigura viitorul.
Abordare anticipativã, în termenii
realismului, imaginaþia sociologicã 
aºa cum a fost gânditã de C. Wright
Mills  s-a impus de mult în câmpul
cunoaºterii ºtiinþifice, iar sociologia
prospectivã, definitã ca ºtiinþã a
descifrãrii viitorului, se aflã în stadiul
de afirmare efectivã, sub impactul
necesar al raþionalitãþii, al unui
comportament analitic bazat pe
corelarea logicã dintre scopuri ºi
mijloace, în condiþiile libertãþii ºi
democraþiei. În acest sens, sociologul
american atrãgea atenþia cã libertatea nu
este prilejul de a acþiona dupã bunul plac
ºi nici o subiectivã alegere între diverse
variante întâmplãtoare. Libertatea
înseamnã, în primul rând, prilejul de a
formula opþiunile, de a le dezbate, iar,
apoi, posibilitatea de a opta. Iatã de ce
libertatea nu poate exista fãrã un rol
sporit al raþiunii umane în rezolvarea
problemelor umane, scria el.
Din aceste considerente, pe care le
împãrtãºim ºi le aplicãm în propriile
noastre cercetãri, în condiþiile libertãþii
ºi democraþiei, imaginaþia sociologicã
nu poate opera abateri de la rigurozitatea
ºtiinþei ºi de la adevãrurile vieþii, nu
poate fi intuiþie revelatoare desprinsã de

metodele ºi tehnicile cercetãrii sociale
directe. Altfel spus, opþiunile socioeconomice trebuie sã se întemeieze pe
cunoaºterea directã a realitãþilor, o
cunoaºtere eliberatã de îngustimi ºi
deformãri, pusã în serviciul societãþii,
al oamenilor, ceea ce presupune ca
datele empirice sã fie analizate obiectiv,
în scopuri social-morale drepte ºi
umane, pentru edificarea unei lumi mai
bune. Astfel, sociologia, asemenea altor
ºtiinþe sociale, se constituie într-o ºtiinþã
cu dublã deschidere: spre realitatea
prezentului, aºa cum se înfãþiºeazã
analizei, ºi spre viitorul posibil, aºa cum
poate fi dedus din realitatea cercetatã
obiectiv ºi din aºteptãrile raþionale ale
oamenilor.
Astãzi, mai mult ca oricând, reforma
societãþii nu ar avea sorþi de izbândã fãrã
apelul la ºtiinþã, fãrã obiectivitatea
reconsiderãrii critice a teoriilor ºi a
practicii. Iar aceastã reconsiderare
înseamnã ºi consolidarea unei noi
viziuni asupra socialului, o viziune mai
pãtrunzãtoare ºi mai fidelã principiilor
ºi legilor, scrise ºi nescrise, ale moralei,
ale cauzei prosperitãþii materiale ºi
spirituale a colectivitãþilor ºi indivizilor.
În acest sens, am putea spune cã
imaginaþia sociologicã a lui Mills fusese
anticipatã, la noi, de Dimitrie Gusti, prin
concepþia expusã în studiul sãu
programatic Realitate, ºtiinþã ºi
reformã socialã, prin abordãrile de
sociologie politicã, adunate sub titlul
Sociologia militans, prin însãºi practica
cercetãrii sociologice interdisciplinare.

Este semnificativã ºi de evidentã
actualitate profesia de credinþã a
marelui sociolog ºi patriot, care motiva
acþiunea monograficã 60 de sate
româneºti cercetate de echipele
studenþeºti în vara anului 1938 în
urmãtorii termeni: Întreprinzând
aceastã anchetã sociologicã, am socotit
sã facem ºi operã de creºtere a
tineretului în vederea unei activitãþi
administrative eficace. Nu credem cã
legile, cât de bine chibzuite, sunt de
ajuns pentru a organiza temeinic o þarã.
Deceniile de dupã rãzboi au arãtat cã,
în lipsa unei conduceri de stat cu
prestigiu, a unui corp administrativ ºi
de liber profesioniºti, pãtruns de
dragoste activã de neam, legile cele mai
bune rãmân lipsite de rod. Acesta e
motivul pentru care nu ne-am mulþumit
niciodatã sã cercetãm numai realitatea
socialã româneascã ºi sã înlesnim
numai, prin documentarea adunatã,
facerea legilor Am cãutat totdeauna
sã ºi trasãm metoda pentru a forma
generaþia nouã de administratori ºi sã
conturãm concepþia de administraþie
adecvatã a României rurale ºi potrivitã
pentru a duce la îndeplinire programul
de ridicare a standardului de viaþã al
locuitorilor ei, care constituie, tot mai
vãdit, misiunea mare a României de
acum ºi din deceniile urmãtoare.
În lumina acestor învãþãminte,
centrate în jurul interesului naþional,
evaluarea prezentului, în vederea
anticipãrii viitorului, se constituie într-un
demers sociologic care urmãreºte

consecvent relaþia dintre realitate,
ºtiinþã ºi reformã socialã. Practic,
aceasta înseamnã a contura viitorul
unei colectivitãþi date  naþiunea
românã , pornind de la studierea
factorilor economici, sociali, politici,
demografici, culturali ºi de altã naturã,
ce influenþeazã ºi condiþioneazã viaþa
oamenilor. Un asemenea demers nu
poate fi abstract, speculativ, pur
teoretic, ci unul care, înfãþiºând
nedistorsionat starea naþiunii, în raport
cu trecutul recent, cu viitorul imediat,
poate conduce la evidenþierea unor
soluþii practice aplicabile. Condiþia
esenþialã a reuºitei o reprezintã, însã,
unitatea de acþiune a tuturor forþelor
sociale ºi politice devotate intereselor
fundamentale ale naþiunii.
Continuare a unor lucrãri anterioare,
volumul România la începutul
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Spiritul Blajului
Dan FRUNTELATÃ
În urmã cu trei sãptãmâni, la Blaj, a fost
o mare sãrbãtoare a ºcolii ºi a spiritualitãþii
româneºti: 250 de ani de la apariþia
primelor ºcoli sistematice din þara noastrã.
Nu întâmplãtor am spus la Blaj a fost o
mare sãrbãtoare. Fãrã îndoialã, un astfel
de eveniment care onoreazã orice istorie,
orice culturã a oricãrei þãri din lume ar fi
trebuit sã fie considerat ºi prezentat ca o
sãrbãtoare naþionalã.
Noi, românii, avem, însã, în momentul
de faþã, o altã scarã de valori, o altã
accepþiune (de cele mai multe ori politizatã
gratuit) cu privire la astfel de zile.
Cinste Academiei Române cã ºi-a þinut
cu nobleþe rangul ºi în aceastã
împrejurare, organizând o sesiune specialã
dedicatã ºcolilor blãjene ºi participând
prin însuºi preºedintele Academiei, acad.
Eugen Simion, la evenimentele de la Blaj.
În presa centralã, la cele mai multe
televiziuni (în special la televiziunea
publicã) au rãzbãtut ecouri slabe, chiar
sublime, vorba lui conuIancu. Lumea
era ocupatã cu analiza listelor electorale,
cu fraþii Cãmãtaru ºi alte probleme
cruciale! Dar asta e altã discuþie.
Important pentru noi rãmâne faptul cã,
într-o dimineaþã însoritã de octombrie, în

Roma cea micã au fost organizate de
cãtre Mitropolia Românã Unitã cu Roma,
Greco-Catolicã, ºi Primãria Blajului,
manifestãri de o înaltã þinutã intelectualã
pentru celebrarea a ceea ce s-a numit
spiritul Blajului, punct de iradiere a
culturii româneºti ºi a ideii de unitate
naþionalã.
În parcul central al oraºului care are,
poate, cea mai mare densitate de blazoane
istorice din întreaga Românie s-a dezvelit
statuia episcopului Ioan Inochentie Micu
Clain, ctitorul oraºului care a lãsat prin
testamentul sãu intelectual chemarea de

250 de ani de la apariþia
primelor ºcoli sistematice
din þara noastrã
a se zidi ºi a se pãstra peste veac ideea
ºcolii, a credinþei ºi a patriotismului.
Pe aceastã temelie, urmaºul sãu în
scaunul episcopal, Petru Pavel Aron, a
deschis în 1754 cele trei ºcoli sistematice
 o ºcoalã primarã ce va deveni ªcoalã

Normalã, o ºcoalã latineascã, organizatã
ca un gimnaziu, ce va deveni Liceul
teoretic Vasile cel Mare ºi o ºcoalã de
preoþie ce va deveni Academia teologicã
greco-catolicã.
Aºa a început istoria. Au urmat apoi
profesori ºi elevi, corifeii ªcolii
Ardelene, marii cãrturari care au înãlþat
spre cerul Transilvaniei steagul unirii cu
patria-mamã. Au fost dascãli aici Grigore
Maior, Gheorghe ªincai, Petru Maior,
Ioan Budai-Deleanu, Timotei Cipariu,
Simion Bãrnuþiu, George Bariþiu, Aron
Pumnul. Dintre elevi sã-i amintim pe
Samuil Micu, Ioan Maiorescu, Ioan
Lemeni, Al. Papiu-Ilarian, Ion
Agârbiceanu.
Lângã oraº se aflã Câmpia Libertãþii,
strãjuitã de statuile marilor bãrbaþi care
au fãcut revoluþia de la 1848 din toate
Þãrile Române. Aici s-a strigat, în 1848,
Noi vrem sã ne unim cu þara! ªi vrerea
lor se va împlini într-un prag de iarnã, la
1 Decembrie 1918.
Ajungând la Blaj, când avea 16 ani,
Eminescu privea oraºul din locul unde
astãzi se aflã un tei uriaº, teiul lui
Eminescu, ºi spunea: Te salut din inimã,
Romã micã! Îþi mulþumesc, Dumnezeule,
cã m-ai ajutat s-o pot vedea!
În lumina linã a unei istorii pline de
învãþãturã trãieºte prezentul Blajului.
Blajul este ºi astãzi un oraº al ºcolii, el a
devenit un centru universitar. Se aflã aici
secþii ale universitãþilor din Cluj-Napoca
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IV. NECESITATEA ªI CONDIÞIILE UNOR RÃSPUNSURI

SINCRONIZATE ALE ªTIINÞEI ªI POLITICII LA
PROBLEMELE DEZVOLTÃRII MODERNE ªI DURABILE
V. ORIGINALITATEA ISTORIEI ªI CULTURII ROMÂNEªTI
ÎN CONTEXT EUROPEAN ªI MONDIAL

Partea a III-a. Modele de organizare ºi acþiune socialã
VI. FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE  MODEL INSTITUÞIONAL ÎNTEMEIAT PE CONCEPÞIA SOCIOLOGICÃ A
VALORILOR, PE TRADIÞIILE ÎNVÃÞÃMÂNTULUI,
ªTIINÞEI ªI CULTURII ROMÂNEªTI

VI.1. Fundaþia România de Mâine  expresie concludentã a
acþiunii prin noi înºine
ºi Alba Iulia, dar ºi o facultate a celei
mai puternice universitãþi particulare din
România, Universitatea Spiru Haret.
La marea adunare solemnã s-au auzit
cuvinte rostite de I.P.S. Lucian
Mureºanu, arhiepiscopul ºi mitropolitul
Bisericii Române Unite cu Roma
Catolicã, acad. Rãzvan Theodorescu,
ministrul Culturii ºi Cultelor care a
prezentat un mesaj din partea
preºedintelui Ion Iliescu, acad. Eugen
Simion, preºedintele Academiei
Române, IPS Ioan Robu care a prezentat
un mesaj din partea Nunþiului Apostolic,
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, reprezentanþi
ai altor universitãþi ºi instituþii bisericeºti
ºi laice.
Televiziunea România de Mâine a
realizat o emisiune specialã
Academica la marile sãrbãtori ale
Blajului.
Pentru cã suntem datori sã pãstrãm
acest spirit al Blajului, sã-l aducem în
oglinda contemporaneitãþii, pentru cã
suntem convinºi cã neamul acesta
românesc nu poate rezista decât prin
culturã, prin învãþãturã ºi credinþã, aºa
cum a fãcut în întreaga sa istorie.
Este ºi mesajul pe care rectorul
Universitãþii Spiru Haret, prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea, l-a adus la adunarea
solemnã ce a celebrat 250 de ani de
ºcoalã sistematicã pe pãmântul
românesc.

secolului XXI. Starea naþiunii 2004 îºi
propune sã reliefeze unele dintre
principalele învãþãminte ale tranziþiei de
pânã acum, sã înfãþiºeze, pe baza
cercetãrii ºtiinþifice sistematice, þara
realã în noul stadiu istoric, estimând, pe
termen scurt ºi mediu, traiectoria
dezvoltãrii social-economice, în funcþie
de resursele materiale ºi umane, de
cerinþele raþionale ale perfecþionãrii
sistemului politic democratic. De aici ºi
cerinþa cãutãrii unor rãspunsuri
sincronizate ale ºtiinþei ºi ale politicii la
problemele prezente ºi viitoare ale
societãþii româneºti, problemã dezbãtutã
într-un capitol distinct al lucrãrii.
Octombrie 2004

Autorul
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O datã cu începerea noului an universitar, în mod firesc se
înregistreazã în rândul studenþilor noi cote de preocupãri
referitoare la procesul de instruire proprie, pentru ca fiecare
sã devinã capabil, începând cu sesiunea de examene din iarnã,
sã rãspundã cerinþelor ºi exigenþelor de evaluare a
cunoºtinþelor.
Cu precãdere, în rândul celor din anul I, cãutarea resurselor
de studiu ºi identificarea metodelor de învãþare se evidenþiazã
în prim planul noului statut derivat din calitatea dobânditã de
a fi student.
Universitatea Spiru Haret este instituþia de învãþãmânt
superior cu cea mai semnificativã infrastructurã academicã
umanã ºi materialã în peisajul educaþional românesc ºi cu largi
rezonanþe în mediul universitar.
De aceea, dotarea, bazatã pe oferta de noi procedee de
comunicare în procesul învãþãrii, la care se adaugã prezenþa
cadrelor didactice universitare de mare prestigiu în corpul
profesional academic românesc îndreptãþesc preocupãrile
pentru armonizarea ºi eficientizarea actualizatã, la nivel
modern ºi semnificativ, a raporturilor didactice între
studenþi ºi profesori în procesul de acordare a asistenþei pentru
învãþare.
În termeni comparabili, formele de învãþãmânt (zi,
frecvenþã redusã ºi învãþãmânt la distanþã) la Universitatea
Spiru Haret sunt cele care conferã starea de flexibilitate
operaþionalã în procesul învãþãrii.
În baza analizelor recente efectuate în privinþa structurii,
conþinutului ºi evoluþiei procedeelor de învãþare la
Universitatea Spiru Haret, în principal, se desprind concluzii
care devin utile atât studenþilor, cât ºi cadrelor didactice în
efortul lor comun de perfecþionare a instruirii universitare
superioare.
În continuare, redãm, sintetic, câteva din aprecierile ºi
recomandãrile ce pot deveni subiecte, respectiv instrumente
de perfecþionare a modului de învãþare în rândul studenþilor,
pentru ca la sfârºitul perioadelor de examinare din sesiunile
de iarnã ºi varã sã se obþinã rezultatele dorite pe specializãri,
discipline ºi ani de studiu.
1. În primul rând, se remarcã necesitatea ca în egalã mãsurã
studenþii ºi cadrele didactice sã conºtientizeze faptul cã în
societatea româneascã, precum ºi, în societatea pe plan
internaþional, în ansamblu este instauratã deja epoca
tehnologiilor informaþionale care dominã comunicarea, în
general, ºi, în particular, cea academicã.
Este de neconceput ca un student ºi, deopotrivã, fiecare
cadru didactic sã nu perceapã ºi sã nu se angajeze în noua
învãþare cu ajutorul mijloacelor moderne de comunicare. Este
adevãrat cã orice început în plan personal pentru acomodarea
cu tehnologiile informaþionale ºi, mai ales, cu procedurile de
aplicare a comunicãrii moderne între profesor ºi student
presupune efort, dorinþã de perfecþionare în plan profesional
propriu ºi, deopotrivã, este bine de remarcat cã nimeni nu se
naºte învãþat. Însã tot atât de adevãrat este cã învãþarea nu
vine de la sine spre o persoanã sau alta.
În studiile pedagogice moderne sunt inserate concluzii care
aratã cã, în diferite cazuri, în rândul studenþilor (preponderent
a celor din anul I) ºi, cu deosebire, în rândul cadrelor didactice
ancorate în viziunile educaþionale clasice, computerul poate
provoca o anumitã teamã, un anumit fel de reþinere în a-l
descoperi ºi folosi. Se poate aprecia însã cã aceastã situaþie
provine din neînþelegerea corectã, realistã a rolului pe care un
student sau cadru didactic îl joacã în faþa computerului.
Nicidecum nu este vorba de a fi specialist, ori specializat
distinct în domeniul computerilor, ci, mai degrabã, în a deveni
utilizator suficient, cu minimul necesar de proceduri de
instrumentare a Internetului, a poºtei electronice ºi a cãutãrii
informaþiilor de învãþare în spaþiul cibernetic.
Universitatea Spiru Haret deþine o amplã reþea de
computere de ultimã generaþie, legate în reþeaua Internet, 24
de ore din 24, laboratoare ºi puncte informatice la nivel
centralizat ºi la facultãþi, în secretariate º.a., care sunt
gestionate de operatori, respectiv cadre didactice cunoscãtoare
în domeniu. Mai mult chiar, toate specializãrile, indiferent de
forma de studiu au cuprinse în planurile de învãþãmânt, cu
programele analitice aferente, studiul, respectiv practica la
disciplinele precum Informaticã, Bazele informatice, Sisteme
informaþionale moderne etc.
Aºadar, sunt create toate condiþiile ºi ocaziile didactice ºi
disponibilitãþile practice, concrete pentru iniþierea ºi
perfecþionarea fiecãruia în domeniul tehnologiilor
informaþionale.

Este necesar acum angajamentul personal al fiecãruia în
propriul sistem de ajustare, respectiv modificarea mentalitãþii,
pentru alinierea la ceea ce existã pe plan naþional ºi mondial
în acest domeniu. Orice întârziere sau evitare a efortului pentru
perfecþionarea amintitã poate avea consecinþe în procesul real
de învãþare, care, în oceanul informaþional al cunoºtinþelor
pentru învãþare, nu poate avea succesul de selectare ºi utilizare
eficientã a datelor de învãþare.
2. Se constatã  potrivit concluziilor din ºtiinþa pedagogicã
modernã , cã viziunea clasicã, conform cãreia profesorul
trebuie sã fie obligatoriu faþã în faþã cu studentul, nu mai
poate fi absolutizatã. Este adevãrat cã în sistemul preuniversitar
(cu deosebire în cel liceal) prezenþa faþã în faþã a profesorului

Direcþii noi în procesul învãþãrii
la Universitatea Spiru Haret,
prin utilizarea amplã
a tehnologiilor informaþionale
ale comunicãrii
Prof. univ.dr. Ioan GÂF-DEAC,

prorector al Universitãþii Spiru Haret,
directorul Departamentului pentru Învãþãmântul la Distanþã
cu elevul rãmâne de actualitate, întrucât faptul educativ,
respectiv, cel educaþional pentru adolescentul aflat în creºtere
este încã necesar a fi indus, a fi transferat pentru formare,
modelare psihicã, socialã, comportamentalã º.a. în sens
convenþional pozitiv acceptat, a viitorului student. În schimb,
între student ºi profesor  reiterând constatarea cã, în prezent,
este instituitã comunicarea informaþionalã fãrã frontiere ,
viziunea modernã sugeratã a fi acceptatã se referã la faptul cã
mesajul profesorului, respectiv ceea ce acesta doreºte sã
transmitã studentului nu incumbã exclusivitatea sau
absolutizarea prezenþei fizice, faþã în faþã.
Manualele extinse ºi manualele cu Notele de curs  sintezã,
Biblioteca virtualã, emisiunile postului de televiziune tvRM
ºi publicaþia Opinia naþionalã, ca resurse purtãtoare de conþinut
didactic, informaþii, date etc., aferente disciplinelor de studiu
sunt puse la dispoziþia studentului, care acum, cel puþin în
formula învãþãmântului la distanþã poate învãþa oriunde, în
orice loc, inclusiv acasã, la domiciliu, sau la cele mai depãrtate
distanþe de sediul facultãþilor la care este înscris.
Se remarcã un nou tip de interacþiune între student ºi
resursele de studiu care îi sunt oferite acestuia, sau de care
dispune în plan individual, personal. Totodatã, se mizeazã pe
efortul propriu, direct ºi, mai ales, pe angajamentul concret,
practic al fiecãrui student, care îºi mãsoarã forþa sa intelectualã,
puterea, respectiv capacitatea de a desluºi ºi asimila conþinutul
cursurilor din planul de învãþãmânt.
Prea adesea, în viziunea clasicã era ignorat potenþialul
tinerilor studenþi de a învãþa în regim propriu, cu efort
nemãsurat ºi deosebit, de mare nobleþe, pentru a descoperi
conþinutul cursului, pentru a asimila ce le trebuie pentru
promovarea examenelor.
Fiecare cadru didactic titular de disciplinã ar trebui sã aibã
în vedere, în principal, urmãtoarele elemente de algoritm
comportamental în procesul inducerii învãþãrii în condiþiile
noi, moderne de comunicare, fãrã bariere, prezentã, în
universitãþi în prezent, dupã cum urmeazã:
a) este necesar ca fiecare titular de curs sã aibã elaborat
manualul aferent disciplinei de studiu pe care o gestioneazã,

Destine paralele:
România ºi Polonia în vara anului 1944
Insurecþia de la Varºovia ºi trecerea României
de partea Naþiunilor Unite

Desfãºurat în sala Senatului
Universitãþii Spiru Haret, Simpozionul
ºtiinþific organizat din iniþiativa
Facultãþii de Istorie ºi a Facultãþii de
Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
ºi-a propus sã descopere similitudini
între evenimentele istorice petrecute în
vara anului 1944 în România ºi în
Polonia, sã le depolitizeze, sã le
defineascã riguros urmãrile, punând în
evidenþã adevãrul istoric.
O coincidenþã fericitã  împlinirea
a 60 de ani de la schimbarea istoricã
survenitã dupã 1944, în ambele þãri  a
conferit lucrãrilor simpozionului,
moderator prof. univ. dr. Gheorghe
Oniºoru, decanul Facultãþii de Istorie ,
o semnificaþie aparte, tema a dobândit
rezonanþe de actualitate, având
atributele unei autentice pledoarii
pentru spiritul realist ºtiinþific în
aºezarea evenimentelor în matca lor cea
adevãratã, cum a apreciat academicianul
Florin Constantiniu, susþinând cã în
istorie sunt momente în care eroicul se
îmbinã cu tragicul, exemplul insurecþiei
din Varºovia fiind edificator.

potrivit planului de învãþãmânt. Manualul se dovedeºte a fi
strict necesar studentului, ca bazã de promovare în procesul
de învãþare. Conþinutul manualului este avizat ºtiinþific în
catedrã ºi cuprins în planul editorial aprobat de Consiliul
profesoral al fiecãrei facultãþi.
Editura Fundaþiei România de Mâine  care este acreditatã
de cãtre cele mai înalte organisme în domeniu din þarã ºi, ca
atare, prin tipografia proprie, computerizatã, modernã oferã
toate posibilitãþile practice de apariþie a cursurilor tipãrite ºi
difuzate în bune condiþii;
b) fiecare titular de disciplinã are în vedere elaborarea
ajustatã, perfecþionatã a conþinutului cursurilor în formula Note
de curs  sintezã, în format ID (pentru învãþãmânt la distanþã);

Reputaþi istorici ºi diplomaþi de la
Universitatea de Stat din Moldova, Institutul
de Studii Europene din Iaºi, de la Institutul
de Istorie Nicolae Iorga, de la Institutul de
Istorie a Totalitarismului ºi de la facultãþile
Universitãþii Spiru Haret au participat la
realizarea acestui studiu comparativ.
În deschiderea lucrãrilor simpozionului,
prof. univ. dr. Ioan Rebedeu, prorector al
Universitãþii Spiru Haret a mulþumit în
numele Senatului, al prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea,
rectorul
Universitãþii,
participanþilor-cercetãtori ºtiinþifici, cadre
didactice universitare din diferite þãri, oraºe
 pentru cã au onorat invitaþia.
Referindu-se la semnificaþia tematicii
acestui simpozion, prof. univ. dr. Ioan
Rebedeu a remarcat faptul cã, deºi la
prima vedere ea este de facturã pur istoricã,
totuºi considerãm cã istoria nu este un
simplu depozit de evenimente, scenarii,
fapte, personalitãþi. De aceea, aceastã
tematicã are meritul cã este abordatã în
contextul unor preocupãri mai largi privind
integrarea în Uniunea Europeanã, iar
punerea participãrii României la cel de-al
doilea rãzboi mondial în relaþie directã cu

Polonia conferã acestui simpozion o notã
ineditã. De altfel, chiar titlul simpozionului
trimite la direcþii emblematice, la spaþiul
regional ºi vizeazã paralele în relaþiile
dintre România ºi Polonia care constituie

c) Notele de curs  sintezã, la rândul lor sunt restructurate
electronic ºi amplasate dinamic în Biblioteca virtualã. Acestora
li se adreseazã teste de autoevaluare, legãturi semnificative în
cyber-spaþiu, cu alte resurse din domeniul disciplinei
respective, hipertexte, proceduri de cãutare electronicã º.a.;
d) titularul de disciplinã este necesar sã alcãtuiascã un plan
de înregistrare în lecþii distincte a cursului la Televiziunea
România de Mâine. În egalã mãsurã el participã la transmiterea
în direct a cursului sãu;

Întâlniri didactice
în centrele teritoriale de învãþãmânt la distanþã
Studenþii înscriºi în anii I, II ºi III la 18
specializãri sunt arondaþi în 45 de Centre
teritoriale ID, rãspândite în toatã þara, în
fiecare municipiu reºedinþã de judeþ.
Dupã deschiderea oficialã a anului
universitar, Departamentul ID a pregãtit
întâlniri de lucru didactice pentru tutoriat
cu studenþii ID din Centrele teritoriale.
Astfel, în zilele de 8-9 ºi 16-17
octombrie 2004, la sediul fiecãrui Centru
teritorial ID, studenþii Universitãþii Spiru
Haret au fost prezenþi pentru a-ºi
cunoaºte profesorii lor, sursele ºi modul
de învãþare.
Studenþilor din Centrele ID le-au fost
prezentate în amãnunt, aspectele privind
modelul ID practicat la Universitatea
Spiru Haret, în strânsã concordanþã cu
prevederile Legii învãþãmântului ºi HG
1011/2001.
Oricare student ID poate apela la cel
puþin cinci alternative de resurse de
studiu: 1) cartea tipãritã cu Notele de
curs  sintezã (distribuitã gratuit); 2)
manualele extinse pe discipline ºi ani de
studiu (achiziþionate cu 30% reducere

faþã de preþul din librãrii); 3) Biblioteca
virtualã a Universitãþii Spiru Haret din
reþeaua Internet (navigarea în Biblioteca
virtualã sub user name ºi password
este gratuitã pentru studenþii ID); 4)
emisiunile prin satelit ale postului de
televiziune propriu tvRM, distribuite la
domiciliu prin reþeaua de cablu TV, fãrã
a fi necesar decodor pentru lecþiile 
cursuri sau seminarii  înregistrate sau
transmise în direct ºi 5) Publicaþia
Opinia naþionalã (distribuitã gratuit
studenþilor ID), în care sunt inserate
sãptãmânal consultaþii, elemente de
metodicã, teste, întrebãri ºi rãspunsuri.
În discuþiile avute cu studenþii ID din
Centrele teritoriale a fost exprimatã
satisfacþia cã procedurile ºi suportul
generat multiplu de resurse de studiu
asigurã fiecãruia ºansa ºi posibilitatea
concretã de a-ºi organiza individual, la
domiciliu timpul de învãþare în funcþie
de posibilitãþile materiale ale fiecãruia.
S-a precizat cã, în egalã mãsurã, un
student ID poate studia exclusiv cu
ajutorul Internetului (prin Biblioteca

virtualã), însã pentru cei ce nu au încã
posibilitatea de a fi posesorii
computerului legat la Internet se
întrevede alternativa studiului în
procedurã tradiþionalã, apelând la cãrþile
(manualele) tipãrite.
Cu prilejul întâlnirii tutoriale de
lucru, studenþilor ID le-au fost înmânate
gratuit broºurile cu planul de învãþãmânt
ºi programele analitice, manualele cu
Notele de curs  sintezã ºi publicaþia
Opinia naþionalã.
Studenþilor din anul I le-au fost
oferite carnetele de student, care conferã
ºi dreptul de a participa, în funcþie de
dorinþa ºi posibilitatea fiecãruia, în mod
adiþional, dupã caz, sistematizat sau
conjunctural, la cursurile, seminariile,
lucrãrile de laborator ºi consultaþiile de
la sediul facultãþilor la care sunt înscriºi.
Sub aceste auspicii se conchide, cã,
în fapt, învãþãmântul la distanþã la
Universitatea Spiru Haret  ca
învãþãmânt al viitorului  deja confirmã
prezentul academic al Universitãþii Spiru
Haret, angrenat în liniile moderne de
învãþare ºi pregãtire superioarã.

O proiecþie edificatoare asupra viziunii
istoriografiei ruse privind insurecþia de la
Varºovia a fost realizatã de prof. univ. dr.
Anatol Petrencu, ani la rând decanul
Facultãþii de Istorie de la Universitatea de
Stat din Chiºinãu, care a susþinut prin
exemple elocvente, cã istoriografia rusã a
purtat povara regimului totalitar. Abia în
perioada restructurãrii ºi transparenþei,
istoricii au putut dezvãlui aspectele
ascunse ale adevãrului istoric. Dar, dupã
destrãmarea URSS, s-au format douã
curente  unul ortodox, neostalinist, care
justificã neimplicarea armatei sovietice,
altul democrat, care pledeazã pentru

Valoarea ºi importanþa dezbaterilor au
sporit ºi datoritã efortului participanþilor de
a aborda tema din mai multe puncte de
vedere. Aºa de pildã, prof. univ. dr. Viorica
Moisuc s-a referit la premisele politicodiplomatice ale actului de la 23 August
1944, socotind eºecul insurecþiei din
Polonia un eºec tragic. În ceea ce priveºte
insurecþia de la 23 August, aceasta, de-a
lungul anilor, a fost excesiv politizatã, ea a
avut loc în condiþiile în care frontierele
României se bazau pe un fals istoric, în þarã
se manifesta o crizã politicã de proporþii,
iar în plan extern eram izolaþi. De aceea, a
fost silitã sã facã fel de fel de concesii, chiar
ºi unele teritoriale, ca acelea impuse prin
Pactul Ribbentrop  Molotov (ale cãrui
consecinþe sunt evidente ºi astãzi).
Semnificaþia trecerii României de partea
Naþiunilor Unite a fost aprofundatã în
comunicarea susþinutã de prof. univ. dr.
Alesandru Duþu, care s-a referit la
implicaþiile acestei decizii de importanþã
majorã pentru destinul României,
demonstrând consecinþele de ordin
strategic, de care a beneficiat URSS, dar ºi
SUA ºi Marea Britanie. În pofida faptului
cã România a avut contribuþii proprii la cel
de-al doilea rãzboi mondial, trupele române
se situau pe locul patru în cadrul Naþiunilor
Unite, participarea a fost ignoratã,
subestimatã, aºa cum s-a mai precizat,
nerecunoscându-i-se cobeligeranþa.
Cum a ajuns România în stare de rãzboi
nu numai cu Naþiunile Unite, dar ºi cu
Germania ºi aliaþii ei, cât de mult a contat
faptul cã negocierile de armistiþiu cu Aliaþii
(SUA, Marea Britanie ºi URSS) au trenat

atât de mult, cât de întemeiate au fost
apelul adresat în Proclamaþia regalã ca
românii sã-i primeascã pe soldaþii
Naþiunilor Unite cu încredere ºi
afirmaþia cã cele trei Mari Puteri ar fi
garantat independenþa þãrii ºi
neamestecul în treburile noastre interne
sunt întrebãri grave la care prof. univ. dr.
Ioan Scurtu, prorector al Universitãþii
Spiru Haret, demontând moment cu
moment întregul scenariu în comunicarea
care ºi-a propus sã defineascã Statutul
internaþional al României în intervalul 23
august  12 septembrie 1944. Practic, a
subliniat domnia sa, România pãrãsise
Axa, dar nu avea relaþii cu nici una din
Marile Puteri. La Conferinþa de la
Moscova s-a stabilit cã Marea Britanie,
SUA ºi Uniunea Sovieticã vor acþiona
împreunã în toate problemele, aºa încât
nici un demers din partea României sã nu
fie luat în consideraþie, dacã el nu era
adresat în acelaºi timp ºi guvernului
URSS. A fost o iluzie a unei þãri mici,
care nu credea cã Marile Puteri aveau
interese globale ºi nu ezitau sã le realizeze
pe seama unui stat mic, precum România
cum conchidea prof. univ. dr. Ioan Scurtu.
În cadrul simpozionului au fost
lansate mai multe cãrþi, monografii
vizând evenimentele dezbãtute, între
acestea fiind ºi cea intitulatã Polonezii
în timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial (culegere de documente),
editura Cartdidact, Chiºinãu, 2004.

Simpozion ºtiinþific organizat
de Facultatea de Istorie ºi Facultatea
de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
un capitol aparte de istorie, de economie,
spiritualitate, de culturã, învãþãmânt ºi
cercetare ºtiinþificã.
Universitatea Spiru Haret, de la
înfiinþare, a acordat o atenþie deosebitã
dezbaterii problemelor contemporaneitãþii,
valorilor în context internaþional  a subliniat
în continuare domnia sa. Asistãm la o
adevãratã solidarizare a tuturor celor care
lucreazã în domeniul istoriei, care vãd în
istorie mijlocul important ºi relevant de
realizare a coeziunii intelectuale ºtiinþifice
pentru înfãptuirea integrãrii europene.

e) în etapa practicã de lucru resursele de mai sus sunt oferite
studentului în aºa-numitul pachet cu mesaje, care constituie
bagajul informaþional fundamental ce ajunge în posesia celui
ce învaþã.
În aceastã etapã se produce interacþiunea directã,
angajatã între student ºi resurse. Trebuie manifestatã
încrederea deplinã în capacitatea mentalã ºi de asimilare a
fiecãrui student. Acesta, la rândul sãu, devine motivat în a
rãsfoi, a citi, a învãþa efectiv, prin propria voinþã, prin aspiraþia
de care este dominat în a deveni ceva în viaþã.
Este însã posibil ca anumite pãrþi din disciplina de studiu
(definiþii, concepte, teoreme, formule, scheme, exprimãri
º.a.) sã nu poatã fi înþelese de cãtre un student sau altul.
Acum intervine obligaþia cadrului didactic de a acorda
asistenþã atât tutorialã, cât ºi metodicã tuturor acelora care
solicitã sau sunt implicaþi în studiu, pentru ca studenþii sã
poatã urma fãrã asperitãþi calea învãþãrii eficiente,
consistente.
Întâlnirile programate la cererea studenþilor, dialogul prin
Internet, respectarea programului, respectiv a orarului pentru
consultaþii la sediul catedrei, al facultãþii sau la sediul fiecãrui
Centru teritorial ID sunt de importanþã majorã în
operaþionalizarea conþinutului ºi procedeelor de instruire
superioarã;
f) fiecare cadru didactic universitar trebuie sã
dobândeascã abilitatea ºi, totodatã, sã îºi rezerve timpul
necesar la sediul facultãþii sau la domiciliu pentru a consulta
pe cât posibil zilnic mesajele e-mail ce îi sunt adresate ºi,
dupã caz, de a rãspunde în termen la conþinutul sau cerinþele
acestora.
În final, examinãrile, respectiv evaluãrile din sesiunile de
examene trebuie sã evidenþieze cu exigenþã ºi înalt
profesionalism nivelul cunoºtinþelor dobândite de cãtre
studenþi.
Încrederea în examinarea competentã ºi extinderea acesteia
spre regimul on-line este validatã de experienþa înregistratã
în domeniu în marile universitãþi ale lumii, aspect extrapolat
în preocupãrile strategice ale Universitãþii Spiru Haret.
Achiziþionarea de computere performante ºi a programelor
aferente pentru examinãri-evaluãri conduce, fãrã îndoialã, la
obiectivarea aprecierilor, la gestionarea eficientã ºi întronarea
unui spirit modern de acþiune în mediul academic al
Universitãþii Spiru Haret.
Aºadar, noua învãþare reprezintã cerinþa neînfrânatã a
lumii academice moderne, spre perfecþionare continuã ºi
asimilare a noilor cunoºtinþe în fiecare domeniu.
Universitatea Spiru Haret este promotoarea a ceea ce este
mai nou ºi performant în sistemul de învãþãmânt superior
din România.

relevarea adevãrului istoric, punând în
evidenþã lipsa de ajutor din partea ruºilor.
Imaginea nealteratã a insurecþiei de la
Varºovia, a premiselor declanºãrii, a
desfãºurãrii ei bizare ºi a consecinþelor ei
nefaste a dobândit contururi în comunicarea
prezentatã de doctor Daniel Hrenciuc, de
la Institutul de Studii Europene din Iaºi.
Iluzia securitãþii statului polonez nãscutã din
Tratatul de neagresiune cu URSS poate
reprezenta un element de similitudine cu
ceea ce s-a întâmplat în România în aceeaºi
perioadã istoricã.

Adela DEAC
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Preocupãri
la început de an universitar
Conf. univ. dr. Domnica ªERBAN,
decanul Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine

Analiza gramaticalã în practica ºcolarã
Prin intermediul acestui articol,
încercãm sã venim în sprijinul elevilor care
se pregãtesc pentru examene la limba
românã, în sprijinul studenþilor noºtri de la
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã
(îi avem în vedere în special pe studenþii de
la forma de învãþãmânt la distanþã, înscriºi,
în numãr foarte mare, la Universitatea Spiru
Haret, ceea ce dovedeºte prestigiul de
necontestat al acestei instituþii), dar ºi în
sprijinul celor care pregãtesc pentru
examene, aºadar, în sprijinul profesorilor de
limba ºi literatura românã.
Analiza lingvisticã reprezintã, alãturi
de conversaþie, metoda principalã de
studiere a limbii române în ºcoalã. În
funcþie de compartimentul lingvistic în
care se aplicã, vorbim despre analiza
foneticã, lexicalã, morfologicã, sintacticã,
stilisticã, despre analiza ortografiei ºi a
punctuaþiei. Aºa cum subliniazã C.
Parfene, analiza lingvisticã poate fi parþialã
ºi totalã ºi se foloseºte în aproape toate
tipurile de lecþie de limba românã. Ea îi
ajutã pe elevi sã cunoascã structura limbii
române, legile ei interne de organizare ºi
de evoluþie ºi, în acelaºi timp, le dezvoltã
elevilor spiritul de observaþie, puterea de
generalizare, gândirea, formarea unor
priceperi ºi a unor deprinderi.
Analiza foneticã se face dupã ce elevii
învaþã clasificarea sunetelor (în vocale,
semivocale ºi consoane), precum ºi dupã
ce învaþã despre diftongi, despre triftongi
ºi despre hiat. Cele mai întâlnite exerciþii
sunt acelea care le propun elevilor sã
identifice (într-un text sau într-o serie)
cuvintele în care existã diftongi, triftongi
sau hiat. Profesorul trebuie sã insiste asupra
faptului cã diftongii, respectiv triftongii
reprezintã grupuri de sunete, nu de litere.
În cuvinte precum ceas, gheaþã ºi degeaba,
nu existã diftongi (deºi unii elevi vor
identifica, în cele trei cuvinte, diftongul
ea). În cuvintele trãiau ºi plouã, nu
întâlnim hiat. Conform definiþiei, hiatul
apare atunci când douã vocale alãturate, la
despãrþirea cuvântului în silabe, trec în
silabe diferite. În cazul primului cuvânt,
tãietura silabicã apare între o vocalã, ã, ºi o
semivocalã, i. În cuvântul plouã, tãietura
silabicã se face, de asemenea, între o vocalã,
o, ºi o semivocalã, u.
Tot de analiza foneticã þine ºi
constatarea accentului. Prezentãm, în
continuare câteva cuvinte care, în mod
frecvent, pun probleme în privinþa rostirii
(am marcat cu majusculã vocala corect
accentuatã ºi am indicat ºi varianta
neliterarã): Acvilã  nu acvIlã, adIo  nu
Adio, adultEr  nu adUlter, alibI  nu alIbi,

antIc  nu Antic, caractEr  nu carActer,
cãlUgãriþã  nu cãlugãrIþã, cimEnt  nu
cIment, cobAi  nu cObai, colectOr  nu
colEctor, colibrI  nu colIbri, complIce 
nu cOmplice (este vorba despre substantiv,
nu despre verb), curatOr  nu curAtor (=
persoanã însãrcinatã cu administrarea
intereselor unui minor sau ale unui alienat),

Sã vorbim,
sã scriem
corect
româneºte!
Lector univ. dr.
Valeriu MARINESCU,
prodecanul Facultãþii de Limba
ºi Literatura Românã
dEmon  nu demOn, dictatOr  nu
dictAtor, dOctoriþã  nu doctorIþã, editOr
 nu edItor, embargO  nu embArgo,
fErigã  nu ferIgã, gÃrgãriþã  nu gãrgãrIþã,
incOgnito  nu incongnIto, instrUctor  nu
instructOr, legItim  nu legitIm, matUr 
nu mAtur, mOto  nu motO, pagOdã  nu
pAgodã, pastIºã  nu pAstiºã, penurIe 
penUrie, perplEx  nu pErplex, pOnei 
nu ponEi, prevedEri  nu prevEderi,
prImãvara  nu primãvAra, propIce  nu
prOpice, protectOr  nu protEctor, pUber 
nu pubEr, radAr  nu rAdar, regizOr  nu
regIzor, revizOr  nu revIzor, rUcsac  nu
rucsAc, santAl  nu sAntal, simbOl  nu
sImbol, splEndid  nu splendId, tOmbolã 
nu tombOlã, torpEdo  nu torpedO, tutOre
 nu tUtore, Unic  nu unIc, vatmAn  nu
vAtman, vectOr  nu vEctor.
Analiza lexicalã are în vedere
exerciþiile de vocabular, foarte importante
pentru dobândirea unei exprimãri corecte
ºi bogate, în condiþiile în care, aºa cum
arãtam ºi în emisiunea Vorbiþi, scrieþi
româneºte!, transmisã de postul de
televiziune România de Mâine,
vocabularul elevilor noºtri este din ce în
ce mai sãrac. Þinând cont cã limba se
îmbogãþeºte permanent, recomandãm
profesorilor de românã sã acorde o mare
atenþie neologismelor, mai ales în

condiþiile în care dicþionarele nu pot þine,
firesc, pasul cu ritmul rapid în care
evolueazã vocabularul. Un alt motiv pentru
care trebuie avutã în vedere problema
neologismelor îl constituie utilizarea
aberantã a acestora. Cool, job, locaþie (cu
sensul de loc), look, trend sunt
neologisme îmbrãþiºate cu foarte multã
cãldurã de mulþi tineri. În acest context,
citându-l pe reputatul prof. univ. dr.
Theodor Hristea, vom arãta în ce condiþii
un neologism ar trebui admis în exprimare:
 sã fie atestat de mai multe ori (de
preferinþã, în cel puþin douã stiluri ale
limbii literare: de pildã, publicistic ºi
artistic, ºtiinþific ºi publicistic º.a.m.d.);
 sã denumeascã un obiect inexistent
sau necunoscut anterior, pentru care nu ar
fi posibil sã gãsim în limbã un cuvânt tot
atât de potrivit precum cel neologic;
 sã aibã însuºirea de a se adapta uºor
la sistemul fonologic ºi la cel morfologic
al limbii noastre;
 sã aibã capacitatea de a da naºtere
derivatelor, compuselor ori de a se încadra,
fãrã dificultãþi, într-o familie lexicalã
preexistentã.
Mai trebuie spus cã folosirea
neologismelor constituie principala sursã a
greºelilor de limbã, deºi neologismele
caracterizeazã, în general, vorbirea ºi scrisul
oamenilor culþi, instruiþi. Unele neologisme
sunt pronunþate greºit din comoditate
(întrucât vorbitorii refuzã sã se familiarizeze
cu normele în vigoare ale limbii literare),
alte neologisme sunt incorect întrebuinþate,
din punctul de vedere al sensului, iar altele
sunt confundate cu unele cuvinte mai vechi
sau mai puþin cunoscute (apãrând
fenomenul numit atracþie paronimicã:
ºasiu este confundat cu saºiu, ori cu or,
diferit cu deferit º.a.m.d.).
ªi, pentru cã vorbim despre cuvintele
limbii române între corect ºi incorect,
încheiem articolul prin a prezenta
rezolvarea exerciþiului propus în nr.
401 / 18 octombrie 2004 al Opiniei naþionale.
Reþineþi cã spunem ºi scriem corect
excese (nu excesuri), exiluri (nu exile),
extemporale (extemporaluri), fabrici (nu
fãbrici), falimente (nu falimenturi),
festinuri (nu festine), festivaluri (nu
festivale), feºi (nu feºe sau faºe), fibroame
(nu fibromuri), filamente (nu filamenturi),
finisaje (nu finisajuri), fitiluri (nu fitile),
flacoane (nu flaconuri), foiletoane (nu
foiletonuri), foºnete (nu foºneturi),
francezi (nu franceji), freamãte (nu
freamãturi), funeralii ( nu funerarii),
geamanduri ( nu geamandure), ghidoane
(nu ghidonuri).

Intrând încã de acum patru ani în
ritmurile normale pentru orice instituþie
academicã prestigioasã ºi competitivã,
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine din
cadrul Universitãþii Spiru Haret îºi
reconsiderã la acest început de an universitar
atât punctele forte, de naturã sã-i confere
un plãcut sentiment de stabilitate ºi satisfacþie
profesionalã, cât ºi acele componente ale
activitãþii, fie ele de naturã educaþionalã,
didacticã, ºtiinþificã sau, de ce nu,
managerialã, care lasã încã de dorit,
necesitând soluþii mai bune sau noi impulsuri.
Am beneficiat în anul 2003-2004 de o
structurã a anului universitar echilibratã, dar
densã, în care, pe parcursul verii, am
desfãºurat activitatea de intervievare a
noilor candidaþi în scopul admiterii, iar în
prezent am intrat deja în activitatea didacticã
susþinutã a primului semestru. Cadrele de
conducere, alãturi de întreg corpul
profesoral, au dovedit cã sunt puternic
implicate în dinamica procesului instructiv
educativ, care a cunoscut în ultimii ani o
mai mare diversificare ºi specializare, în
funcþie de etapele pe care le parcurge. Astfel,
profesorul de limbã ºi/sau literaturã strãinã,
asemenea colegilor sãi de la alte specializãri
din cadrul Universitãþii Spiru Haret, se
preocupã ciclic de admiterea de noi studenþi,
de deprinderea acestora cu cerinþele
specifice învãþãmântului superior, de
formarea lor gradatã pe parcursul primilor
doi ani, de specializarea lor prin cursuri
opþionale în anii terminali ºi, în fine, de
pregãtirea lor cât mai temeinicã pentru
examenul de licenþã. Dar iatã cã ciclul nu
se mai închide aici, ºi faptul este deosebit
de îmbucurãtor: din rândul celor mai buni
absolvenþi noi îi selectãm pe aceia care vor
frecventa programele de masterat, dândune astfel certitudinea unui viitor profesional
solid ºi adecvat pe deplin exigenþelor lumii
academice moderne.
Dupã o sesiune a examenului de licenþã
care ne-a adus roade ºi mai bune decât cele
precedente, poate ºi datoritã unei mai bune
conceperi a tematicii, a formatului lucrãrii
scrise ºi a criteriilor de evaluare, am fost
angrenaþi  în cadrul admiterii, excelent
organizate de cãtre rectoratul Universitãþii,
într-un incitant proces de cunoaºtere a
viitorilor filologi care se vor forma în
facultatea noastrã, aparþinând în mare parte
generaþiei care a absolvit bacalaureatul în
vara anului 2004. Acestora li s-au adãugat
absolvenþi de liceu din serii mai vechi,
numeroºi adulþi interesaþi de profilarea sau
reprofilarea lor în domenii umaniste, ca
limbile ºi literaturile strãine. Am constatat
cu o mare satisfacþie profesionalã cã
renumele facultãþii noastre a crescut foarte
mult de la un an la altul, mulþi dintre candidaþi
având informaþii detaliate ºi precise cu privire
la standardele noastre profesionale ridicate.
Recolta acestei admiteri a fost superioarã
anilor precedenþi atât din punct de vedere
cantitativ, dar, ceea ce e ºi mai îmbucurãtor,
ºi din punct de vedere calitativ. Primele
contacte cu studenþii boboci au fost
confruntãri pozitive, dovedind o mare
apetenþã pentru studiu ºi o motivaþie foarte
serioasã a noului nostru auditoriu. S-au pus
foarte multe întrebãri cu privire la specificul
activitãþii universitare, la materialele
didactice, la sistemele de evaluare etc.
Întâlnirea cu studenþii anului I, cursuri de zi,
a fost, pentru întreaga echipã de cadre
didactice care a demarat procesul didactic
cu acest an de studiu, o adevãratã provocare
cu valenþe stimulative. De foarte bun augur
au fost ºi întâlnirile recente cu anul I, la forma
cu frecvenþã redusã, precum ºi cu studenþii
de la învãþãmântul la distanþã, atât din
Centrele teritoriale, cât ºi din Centrul
bucureºtean. În cel din urmã caz, atât la
întâlnirile din teritoriu, cât ºi la cea din
Bucureºti, cadrele de conducere ale facultãþii
noastre au fãcut numeroase recomandãri

La Gala Hop a tânãrului actor
Prof. univ. dr. Lucia MUREªAN,
decanul Facultãþii de Teatru
Facultatea de Teatru a Universitãþii
Spiru Haret a avut o varã de succes ºi o
toamnã în care am cules roadele muncii
unor echipe de profesori ºi studenþi dupã
4 ani de trudã.
La Gala Hop a tânãrului actor,
organizatã în fiecare varã de UNITER ºi
Ministerul Culturii ºi Cultelor din cei 15
nominalizaþi din toatã þara, 4 erau
absolvenþii noºtri. Dintre ei, Claudiei Imre
i s-a decernat premiul pentru cea mai bunã
actriþã ºi Monica Florescu a primit premiul
special Sicã Alexandrescu.
Anul trecut, la Gala Hop 2003 premiul
pentru cel mai bun actor a rãsplãtit cel mai
bun ºi mai spectaculos recital al
absolventului nostru Marian Popescu.
Sunt realitãþi, sunt succese ale unei
facultãþi care ºi-a câºtigat un loc privilegiat
printre facultãþile de profil din þarã, facultate
pe care tinerii o aleg pentru rezultatele
absolvenþilor, pentru seriozitatea procesului
de învãþãmânt, pentru profesorii  autoritãþi
de necontestat în învãþãmântul artistic
românesc  Sanda Manu, Constantin
Codrescu, Lucia Mureºan, Vlad Rãdescu,
Margareta Pogonat, Constantin Gabor, Olga
Csorvasi ºi mai tinerii Anca Iorga, Ioana
Lupaºcu, Cristian Toma, Iulia Boroº-Trifan,
George Grigore ºi profesorii Eugen Nicoarã,
Viorica Ramba, Gheorghe Ceauºu la
materiile teoretice.
Creºtem oameni, artiºti cu serioasã
pregãtire intelectualã, ºi, de asemenea,

capabili sã-ºi asume responsabilitãþi de
organizatori, de manageri ai propriei
cariere.
Spectacolul Nãpasta, piesa lui
I.L.Caragiale, a fost invitat la Festivalul de la
Piatra-Neamþ în luna octombrie ºi a fost de
asemeni selecþionat în Festivalul Naþional de
Teatru I.L.Caragiale de la Bucureºti 24-31
octombrie, festival organizat de Ministerul
Culturii ºi Cultelor, UNITER, Televiziunea
Românã ºi Asociaþia Internaþionalã a Criticilor
(secþia românã) ºi U.N.A.T.C.
Absolvenþii noºtri au jucat la Studioul
Casandra spectacolul lor de licenþã
conduºi de prof. univ. Constantin Codrescu.
De ce Nãpasta? Cred în tragicul
Caragiale. Tragicul raþiunii de a fi, de a iubi,
de a urî, de a uita. Numai o conºtiinþã lucidã
a valorii ºi a existenþei a putut sã nascã un
spirit pe care, în nemurirea ºi finalitatea lui,
îl numim caragialesc. Pentru structura mea,
pentru gândirea mea, numai tragicul se poate
împlini într-un asemenea mod de exprimare.
În sufletul ºi mintea mea, el, Caragiale, va
rãmâne neobositul cãutãtor de adevãr. Iar aºa,
spiritul sfredelitor al ironiei lui nu este decât
un strigãt deznãdãjduit în faþa zãdãrniciei
umane. Nãpasta constituie pentru mine un
astfel de strigãt: pentru faptã  rãsplatã,
nãpastã pentru nãpastã  Este oare mãsura
cea adevãratã? Nu ºtiu O caut! (Prof.
univ. Constantin Codrescu).
A fost o salã plinã care I-a aplaudat
îndelung. Secþiunea la care am fost invitaþi

se numea Tineri actori pe drumul
performanþei.
Roxana Arsene, Mircea Teodorescu,
Tiberiu Clenci, Ionel Stoica au fost cu
adevãr ºi credinþã eroii lui Caragiale.
Un spectacol lucrat pânã în cele mai
mici amãnunte, voci îndelung ºlefuite
(maestre Codrescu, ºtim cã e opera
dumneavoastrã!). Ionel Stoica l-a
interpretat pe Dragomir, iar Tiberiu Clenci
pe Gheorghe. O Ancã (Roxana Arsene)
amintind de Olga Delia Mateescu în
Domniºoara Nastasia. Cât despre Ion 
nebunul considerãm cã este gãselniþa
acestui spectacol. Mircea Teodorescu este
interpretul ocnaºului evadat, care pânã
acum a avut parte doar de interpretãri

dramatice. Iatã de astã datã un Ion copilãros
ºi uman în nebunia lui. Spiritul lui ludic
contrasteazã cu sminteala încrâncenatã, pusã
în slujba dreptãþii, a celorlalte personaje, care
altminteri, par fãrã devieri spre patologic.
Perspectivã interesantã ºi mai deloc
exploatatã în precedentele puneri în scenã
ale Nãpastei. (Claudia Dãboveanu, Jurnalul
Naþional, 28 iunie 2004).
Alãturi de colegii lor de generaþie au
fãcut cu profesionalism primii paºi pe
drumul performanþelor, paºi pe care
sperãm sã-i facã în continuare pe drumul
greu pe care au pornit.
Le dorim din toatã inima absolvenþilor
noºtri bucurii ºi succese cu certitudinea cã
le vor avea.

privind specificul studiului individual,
necesitatea exploatãrii la maximum a
surselor de învãþare, a unei programãri
judicioase a timpului º.a.m.d. Doleanþele
acestor studenþi au fost înregistrate atent ºi
discutate mai apoi cu factorii rãspunzãtori
pentru o soluþionare adecvatã.
La anul al II-lea, cursuri de zi, am
remarcat un nivel mult mai omogen la
specializãrile A ºi B, rod al eforturilor
cadrelor didactice care i-au instruit în anul I
de a reduce diferenþele de pregãtire. În
plus, existenþa manualelor ºi a caietelor de
exerciþii care acoperã toate disciplinele ºi-a
spus ºi ea cuvântul. Se observã la acest an
o mai mare interactivitate la cursurile de
limbã ºi literaturã, studenþii, în special cei
mai bine pregãtiþi, manifestându-ºi
curiozitatea prin întrebãri puse la curs,
pentru lãmurirea ºi aprofundarea unor
aspecte. Trebuie sã încurajãm aceste
intervenþii, sã ieºim treptat din încorsetarea
în formele clasice, unilaterale de predare.
Comunicarea cu auditoriul, în limitele unei
atitudini civilizate, este indispensabilã, mai
ales pentru o facultate ce pregãteºte viitori
profesori sau traducãtori.
Cadrele noastre didactice ºi-au anunþat
încã de la prima prelegere cerinþele privind
frecventarea cursului, temele curente,
bibliografia, testãrile periodice ºi evaluarea
finalã în funcþie de primele patru elemente
menþionate anterior ºi de formatul ºi
punctajul tezei sau de modalitatea oralã de
examinare. Sunt premise care, o datã
cunoscute ºi respectate, asigurã un rezultat
bun sau foarte bun la sesiunea din iarnã.
Recomandarea pe care o fac unanim cei
care conduc seminarii de curs practic este
sã se acorde cea mai mare atenþie pregãtirii
curente, la fiecare seminar, astfel încât sã
poatã mânui limba strãinã la nivelul cerut
 avansat la limba A ºi intermediar, pentru
anii I ºi II, la limba B.
Pentru studenþii din anul al III-lea este
imperios necesar sã se orienteze spre unul
din domeniile de studiu specializat 
lingvistic sau literar, cu sau fãrã implicaþii
didactice. Cei ce doresc sã îmbrãþiºeze
cariera de traducãtor, translator, ghid sau
interpret, noi oferim cursuri de teoria ºi
practica traducerii pentru fiecare limbã în
parte. În plus, aceºtia vor putea urma
cursurile programului masteral axat pe
traducere specializatã ºi documentare
terminologicã pentru limbile englezã ºi
francezã, program oferit de noi pentru
prima datã în toamna acestui an ºi care s-a
dovedit deosebit de atractiv, dupã cum
aratã numãrul mare de solicitanþi.
Le recomandãm aceloraºi studenþi din
anul al III-lea, precum ºi colegilor lor din anul
al IV-lea, alegerea în viitorul apropiat a unei
teme pentru lucrarea de diplomã, ºi, implicit,
a coordonatorului ºtiinþific. Pe lângã temele
propuse de cadrele didactice, studenþii din anii
terminali pot veni ºi cu sugestii proprii, care
urmeazã sã fie negociate cu profesorii din
domeniu. Documentarea pentru aceastã primã
lucrare de mai mare anvergurã a studentului
filolog este de duratã; iatã de ce o orientare
timpurie, adicã din chiar aceastã toamnã nu
face decât sã uºureze lucrurile.
Lunile septembrie ºi octombrie au
constituit un interval de bilanþ ºi de noi
proiecte în domeniul activitãþii de cercetare
ºtiinþificã a cadrelor didactice ºi de
valorificare a rezultatelor acesteia prin
publicare. Ca decan al facultãþii, am
perspectiva de ansamblu a muncii de
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cercetare a colectivelor noastre. Se remarcã
în acest plan general progresul înregistrat de
cadrele noastre, în special de cele tinere. Pot
afirma cu mândrie cã absolut toate aceste
cadre  fie cã ocupã poziþii de asistent sau
lector, sunt în faze avansate ale doctoranturii,
astfel încât vor satisface în curând condiþiile
de promovare în posturi de lector. De altfel,
aceºti tineri ºi-au elaborat deja cursurile
necesare acestei promovãri.
Revenind la problemele studenþilor, ne
dorim ca accentul sã cadã tot mai mult în
anii ce vin pe calitatea ºi profunzimea
procesului de învãþare, pe permanenta
activizare a cunoºtinþelor vechi în paralel cu
cele nou achiziþionate ºi pe stimularea
creativitãþii viitorilor specialiºti. Pentru ca o
parte din aceastã orientare de tip learnercentred sã se realizeze, este necesarã nu o
diminuare a rolului profesorului, ci o
regândire a acestui rol multiplu ºi a
contextului predãrii. Trebuie sã introducem
ºi sã folosim tehnologiile IT, care se preteazã
atât de bine învãþãrii unei limbi strãine. În
acest sens, vom înmulþi seminariile
desfãºurate în laboratoarele multi-media, cu
atât mai mult cu cât ne-am propus ca tematica
predãrii cu ajutorul calculatorului sã facã
obiectul unui atelier de dezbateri în cadrul
sesiunii ºtiinþifice din martie 2005.
Dorim, de asemenea, sã impulsionãm
cercetarea ºtiinþificã a studenþilor prin
organizarea unei sesiuni studenþeºti pe
facultate în februarie 2005. În acest cadru
vor fi selectate cercetãrile valorificate în cele
mai meritorii lucrãri de diplomã din ultimii
doi ani, dar se vor prezenta ºi alte tipuri de
lucrãri ºtiinþifice, reprezentând extinderea
unor eseuri sau referate din cadrul
seminariilor de limbã sau literaturã ori lucrãri
originale bazate pe teme propuse de studenþi.
Pentru a realiza proiectul de mai sus,
precum ºi pentru a determina un progres real
în tehnica cercetãrii ºi documentãrii ºtiinþifice
ºi în cea a redactãrii textelor de tip academic,
vom organiza pentru studenþii anilor III ºi
IV, în cadrul seminarului de curs practic, ore
intensive de academic writing, axate pe
tehnici de elaborare a lucrãrilor ºtiinþifice.
În plus, la cursurile de stilisticã ºi la unele
din cursurile opþionale se vor aprofunda
problemele de analiza discursului ºi a
genurilor non-ficþionale, contribuind astfel
la consolidarea deprinderilor de redactare.
Sã nu uitãm cã o parte semnificativã a
absolvenþilor noºtri vor ocupa, ca ºi pânã
acum, posturi de redactori în presã sau la TV,
sau se vor ocupa de probleme manageriale
care necesitã o foarte bunã mânuire a textului
scris sau a discursului oral.
În final, aº vrea sã mã refer ºi la grupa
de studenþi de la programul de masterat
dedicatã lingvisticii comparate ºi analizei
contrastive. Aceºtia au pãtruns încã de anul
trecut în detaliile domeniului studiat, ºi-au
lãrgit mult orizontul de cunoºtinþe
lingvistice ºi au fructificat deja, în cadrul
sesiunii ºtiinþifice din aprilie 2003,
cercetãrile fãcute sub îndrumarea noastrã.
Aflaþi acum la începutul celui de al treilea
semestru ºi ultim al programului, ei ºi-au
ales temele dizertaþiilor finale ºi au pornit
cu entuziasm la lucru. Având în vedere cã
aceste studii vizeazã comparaþia cu sistemul
lingvistic românesc, în special cu gramatica
limbii române, ne aºteptãm ca dizertaþiile
sã aducã luminã în zone insuficient cercetate
pânã în prezent, zone de mare interes pentru
lingvistica româneascã.
Premisele unor noi împliniri sunt
realizate. Contextul în care ne desfãºurãm
activitatea complexã la care m-am referit
este ºi el de naturã sã favorizeze rezultate
superioare în anii ce vin.

Ioan Cãianu  Valachus,

evocat la Clubul România  UNESCO
Clubul România  UNESCO a fost gazda
unei reuniuni inedite, dedicate
compozitorului Ioan Cãianu Valachus (16291684), pedagog, constructor de orgi,
culegãtor de folclor, botanist, tipograf,
reprezentant strãlucit al artei muzicale
baroce. Ilustra sa personalitate a fost evocatã
de prof. univ. dr. Mihail Diaconescu, autorul
mai multor romane, între care ºi Marele
cântec  reconstituire eruditã, dar vie, a
epocii în care a trãit compozitorul.
Nãscut la Leghia (Judeþul Cluj), ca fiu al
unui nobil român scãpãtat
(ce avusese odatã o micã
moºie în satul Cãianu
Mic) Ioan rãmâne orfan ºi
ajunge mai întâi la fraþii
iezuiþi din Cluj Mãnãºtur
apoi la franciscani (care îl
trimit în strãinãtate în
Cehia de astãzi) pentru a
se desãvârºi ca muzician.
Când, în 1661, turcii
ard satul ªumuleu (ºi
odatã cu acesta arde ºi
mãnãstirea), Ioan Cãianu se salveazã
împreunã cu alþi trei cãlugãri nu înainte,
însã, de a ascunde în desagi ºi Codex-ul,
o culegere de melodii începutã de Matei
din ªeredei; la acestea el adaugã ºi creaþii
personale, lucrãri de inspiraþie folcloricã,
balete din Anglia, cîntece liturgice dar ºi
melodii ungureºti, sãseºti, poloneze,
italiene, franþuzeºti. Mãrturie a unei
pasiuni pentru muzicã, lucrarea este, în
acelaºi timp, dovada conºtiinþei umaniste
ºi naþionale a autorului.
În 1677 Ioan Cãianu  Valachus ajunge
episcop catolic-vicar; moare, în 1684, la
Mãnãstirea Lãzarea. În curtea acesteia,
maestrul Gheorghe Adoc a aºezat, la
aproape 200 de ani de la trecerea în
eternitate a compozitorului, statuia

sculptatã în granit, ca semn al preþuirii
permanente dar ºi al nemuririi creaþiei sale.
Dacã în plan cultural opera sa se înscrie
curentului baroc, în plan politic se remarcã
efortul unor monarhi europeni de
centralizare ºi unificare politicã (aºa cum
este cazul Angliei, Franþei sau Spaniei, în
timp ce în spaþiul românesc a strãlucit
meteoric Mihai Viteazul). În Estul
continentului, turcii ajung sub zidurile
Vienei dupã ce, la 1526, ocupã Ungaria ºi o
transformã în paºalîc. În acest context Þãrile
Române îºi pãstreazã
statalitatea  miracol ce a
fost posibil datoritã voinþei
lor de a trãi în cadrele
statalitãþii în care s-au
format.
Partea a doua a
manifestãrii a fost
marcatã de o primã
audiþie: au fost prezentate
fragmente din opera liricã
Marele cântec, de
Marin Ciulicã, pe un libret
de Corina Vlad Diaconescu (inspirat dupã
romanul cu acelaºi titlu). Din program au
fãcut parte: Dans din Ardeal (fragment
din Actul al II-lea), un fragment din Actul
I, Scena II, ºi Epilog  Rugãciunea lui Ioan
Cãianu Valachus. A interpretat formaþia
cameralã Magnus Cantus Coelestis a
Operei din Braºov sub conducerea lui
Marius Ciulicã (vioara I  Costache
Decebal, vioara II  Costel Condoiu, ViolãMina Ciulicã iar la violoncel Bartalis
Emeche). Reuniunea s-a dorit a fi un prim
pas în iniþierea unor ample manifestãri
dedicate compozitorului pânã în 2007,
îmbogãþind programul Sibiu-Capitalã
culturalã a Europei.

Conferinþa
profesorului
Mihail
Diaconescu

Olga SANDU
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Revoluþie socialã ºi proces revoluþionar
Prof. univ. dr. Ion TUDOSESCU
Din generalizarea ideii de contradicþie ºi a celei de
negaþie ca izvor ºi, respectiv, moment de discontinuitate în
procesul descrierii vieþii sociale ºi mai ales dezvãluirea
sensurilor ce se conferã ideii de disipare structuralã, în
dialectica trecerii de la vechi la nou în procesul devenirii
rezultã înþelegerea mecanismului unitãþii dintre continuu
ºi discontinuu în procesul ireversibil al istoriei vieþii sociale,
pe temeiul cãruia gândirea socialã a ajuns la postularea
necesitãþii revoluþiei sociale în dialectica procesului istoric.
Revoluþia exprimã momentul discontinuitãþii în
continuitatea ireversibilã a vieþii sociale  trecerea legicã
printr-o succesiune de moduri de constituire ºi organizare a
raporturilor sociale de la o orânduire sau formaþiune socialã
(determinatã calitativ) la alta, superioarã în ordine istoricã
celeilalte din punctul de vedere al stimulãrii procesului
productiv, al tipului ºi formelor de proprietate ºi de schimb,
al condiþiei de viaþã ºi de personalizare a oamenilor care
trãiesc în respectivele orânduiri. Fiecare nouã orânduire
neagã pe cea anterioarã, momentul sau perioada, intervalul
de timp în care se produce discontinuitatea având caracter
revoluþionar, semnificând o suitã de transformãri calitative
în toate domeniile vieþii sociale: economic, politic,
organizaþional, spiritual ºi moral. Pânã la urmã au loc
transformãri substanþiale ºi în domeniul paradigmelor
cunoaºterii, în structurarea idealurilor de realizare umanã.
Din acest unghi de vedere, avea dreptate Marx când
afirma cã orice dezvoltare poate fi înfãptuitã, indiferent de
conþinutul ei, ca un ºir de diferite trepte de dezvoltare, care
se înlãnþuie în aºa fel încât una constituie negarea celeilalte.
Dacã, de exemplu, un popor evolueazã de la monarhia
absolutã la monarhia constituþionalã, el neagã fosta sa
existenþã politicã. În nici un domeniu nu se poate realiza o
evoluþie care sã nu-ºi nege formele anterioare de existenþã1.
Negarea nu se produce oricum, din impulsie subiectivã
discreþionarã, ci este rezultat al acþiunii unei legitãþi
obiective. Anumite laturi ale organismului social, având un
caracter dinamic mai pronunþat, nu pot gãsi câmp liber de
manifestare în cadrul relaþional devenit prea strâmt pentru
a le înlesni dezvoltarea, instituindu-se o stare contradictorie
tensionatã între subsistemele sistemului social, a cãrei
rezolvare reclamã o punere a lor în concordanþã. Între forþele
sociale care n-au interes în aceastã schimbare de conþinut a
relaþiilor sociale ºi cele interesate în producerea schimbãrii
este inevitabil un conflict ce conduce la declanºarea unor
acþiuni revoluþionare ale acestora din urmã împotriva
celorlalte, conservatoare.
Cu alte cuvinte, în plan social, antagonismele de interese
genereazã situaþii revoluþionare ce provoacã acþiuni
revoluþionare, mai violente sau mai puþin violente, în funcþie
de gradul de rezistenþã la schimbarea forþelor sociale ce se
opun schimbãrii.
În perioada premergãtoare acþiunilor revoluþionare
nemijlocite, se realizeazã o politicã de alianþe a forþelor
sociale interesate în schimbare, fiecare având interese
proprii, dar care coincid în ce priveºte înfãptuirea
obiectivului comun: rãsturnarea de la putere a forþelor sociale
dominante ºi instaurarea unei noi puteri care sã le satisfacã
aceste interese. Bineînþeles cã dupã cucerirea puterii,
interesele particularizându-se, raporturile contradictorii nu
dispar, ci se aºeazã într-un nou cadru relaþional ºi evolueazã
în funcþie de dialectica acestor deosebiri de interese.
În revoluþiile burgheze, de exemplu, burghezia
coalizeazã în jurul ei toatã gama de forþe sociale care
constituie aºa-zisa stare a treia: þãrãnimea, masele de
meseriaºi ºi muncitori din întreprinderile cu capital privat,
târgoveþii oraºelor, în general toþi cei oprimaþi de rânduielile
politice, juridice ºi administrative feudale. Dupã rãsturnarea
aristocraþiei feudale de la puterea în stat, încep sã iasã la
ivealã interesele deosebite ale tuturor acestor clase ºi pãturi
sociale participante în comun la revoluþie, declanºându-se
ulterior acþiuni ostile nu numai împotriva pãturilor
aristocraþiei feudale, ci ºi a marii burghezii de cãtre pãturile
sociale lipsite de proprietate asupra mijloacelor de producþie.
În jurul muncitorilor se grupeazã ºi mase de þãrani ºi
mici producãtori sau alte pãturi mijlocii (inclusiv ale
burgheziei mici) care nu ºi-au împlinit interesele dupã
revoluþia burghezã. La asemenea acþiuni revoluþionare

participã ºi intelectualitatea  de multe ori cea care ºi-a
asumat conducerea acestor revoluþii -, în general acestea
având ca obiectiv limitarea proprietãþii, emanciparea socialã,
înnoirea întregii suprastructuri, îndeosebi organizaþionale.
Din acest punct de vedere, revoluþiile burgheze au fost
urmate, la intervale de timp relativ neînsemnate, de revoluþii
burghezo-democrate. Aproape toate revoluþiile de la
mijlocul secolului al XIX-lea din Europa, care au avut
caracter burghezo-democrat, au fost însoþite de procese
accentuate de construcþie a epocii moderne (ele generând
revoluþii industriale, reforme agrare, instituþionale,
accentuarea luptelor pentru independenþã, o suitã întreagã
de alte reforme democratice, inclusiv declanºându-se un
accentuat progres cultural).
Din experienþa tuturor acestor revoluþii cu caracter
burghez sau burghezo-democratic, a rezultat nevoia de a
opera câteva conotãri ale sensurilor ºi dimensiunilor
conceptului de revoluþie.
În primul rând, revoluþia socialã nu se reduce la revoluþia
politicã, aceasta din urmã are ca obiectiv-þel (imediat)
schimbarea majorã a regimului politic  în sensul rãsturnãrii
puterii politice în stat a forþelor sociale interesate în
conservarea rânduielilor economice ºi politice existente,
respectiv a acelora care se împotrivesc schimbãrilor

implicit, în conceperea ºi trãirea în libertate, însoþitã de
responsabilitate. Astfel încât, orice revoluþie socialã de
ansamblu (cuprinzând totalitatea domeniilor vieþii
sociale) este precedatã ºi însoþitã de diferite alte procese
de schimbare cu caracter revoluþionar  cuprinse în ceea
ce se apreciazã a fi situaþie revoluþionarã (un climat
tensional care favorizeazã declanºarea revoluþiei ºi
continuarea ei în perioada de reconstrucþie revoluþionarã ºi
reaºezare valoricã de naturã sã condiþioneze procesul de
trecere de la starea departe de echilibru, în cea de aproape
de echilibru, respectiv la o nouã identitate structuralã).
La urma urmelor, perioadele de tranziþie sunt componente
ale unui proces revoluþionar complex, în cadrul cãruia
revoluþia politicã (schimbarea puterii) este doar momentul
declanºator, la rândul sãu precedat de o bunã gestionare a
situaþiei revoluþionare care o potenþeazã. Discontinuitatea
are, la rândul ei, dupã cum rezultã, un aspect de continuitate,
se realizeazã în etape (tranzitorii). Din aceastã înþelegere a
raportului dintre continuu ºi discontinuu în devenirea socialã
(privit ca unul de complementaritate ºi nu numai de
succesiune) rezultã o anume îndreptãþire a conceptului de
revoluþie permanentã. Prin urmare, o revoluþie socialã, care
schimbã din temelii pânã la etapele sale superioare toate
elementele constitutive ale unei orânduiri sociale, nu încheie
procesul (devenirea) social, ci deschide calea unei noi
reaºezãri sistemice, la rândul ei potenþatoare a unor noi
tendinþe de progres, a cãror împletire potenþeazã viitoare
procese revoluþionare. Asemenea procese se coreleazã

socialã nu se poate reduce la revoluþia politicã.
 Revoluþia
Perioadele de tranziþie sunt componente ale unui proces

revoluþionar complex.
Raportul dintre continuu ºi discontinuu în devenirea socialã

poate fi uneori interpretat ca o îndreptãþire a conceptului de
revoluþie permanentã.
Se poate astãzi vorbi de o ºtiinþã a revoluþiei ºi progresului.



structurale în societate ºi cuceririi acestei puteri de cãtre
forþele sociale vital interesate în schimbare. De regulã,
interesul sau dezinteresul pentru schimbare rezultã din
caracterul ºi gradul de cuprindere a proprietãþii asupra
mijloacelor de producþie.
În al doilea rând, revoluþia politicã are caracter violent
sau neviolent în funcþie de gradul de împotrivire a forþelor
sociale rãsturnate de la putere. În acest sens, ea poate îmbrãca
forme insurecþionale sau paºnice. Dacã se produce prin
violenþã, revoluþia are ºi caracter distructiv  de ordin uman
ºi material , de cele mai multe ori denaturând în rãzboaie
civile, cu toate consecinþele lor, de cele mai multe ori nu
numai reprobabile, ci de-a dreptul devastatoare economic
ºi valoric.
În al treilea rând, dacã revoluþia (politicã) poate avea
caracter accentuat de discontinuitate la nivel organizaþional
(schimbarea structurii organizaþionale cu caracter sistemic
în societate se realizeazã prin forþã), schimbãrile
revoluþionare în planurile economic, inclusiv în natura
proprietãþii, în sistemul normativ, în universul de opþiuni
valorice ºi în domeniul mentalitãþii ºi chiar în administraþie
ºi justiþie se înfãptuiesc treptat prin acumulãri parþiale de
ordin calitativ. Cu alte cuvinte, dupã o revoluþie politicã
sunt necesare perioade de tranziþie, bine monitorizate de
forþele sociale care-ºi asumã puterea.
În al patrulea rând, dupã sau concomitent cu revoluþia
politicã, determinatã de nevoia generalã de schimbare, au
loc procese revoluþionare în sfera producþiei materiale ºi a
creaþiei de valori (revoluþia industrialã, revoluþia ºtiinþificotehnicã, revoluþia tehnologicã, revoluþia informaþionalã), în
domeniul administraþiei, al procesului de realizare umanã
(al calitãþii vieþii), al mentalitãþilor ºi chiar de ordin
paradigmatic în procesul cunoaºterii ºi al opþiunilor valorice.
Aceste revoluþionãri sunt mult mai lente ºi uneori solicitã
mari eforturi în domeniul educaþiei, învãþãmântului, al massmedia, un proces larg ºi profund de reconstrucþie socialã ºi,

succesiv, încheierea unuia pregãteºte terenul pentru
declanºarea altuia º.a.m.d.
În al cincilea rând, nu orice revoluþie politicã este însoþitã
de procese revoluþionare sui-generis. Ea poate uneori
deschide ºi calea unor etape de regres, de restauraþie
economicã ºi organizaþionalã, cu efecte dereglatorii nu
numai în plan economic ºi organizaþional, ci ºi de naturã
spiritualã ºi moralã. Caracterul transformãrilor care se
produc dupã schimbarea puterii depinde de interesele ºi
opþiunile valorice ale forþelor sociale care se instaleazã la
putere. Alteori procesul de cucerire a puterii are ca scop
înlãturarea cercurilor de putere existente care n-au
capacitatea sau clarviziunea de a stimula pârghii reale ale
progresului sau nu dispun de forþa managerialã competentã
pentru a se angaja în aceastã direcþie. Din care motiv sunt
necesare instituiri organizaþionale de naturã sã
reconstruiascã structura puterii, astfel încât obiectivele
revoluþiei sã fie atinse.
Sunt cunoscute în aceastã privinþã ºi acþiuni
contrarevoluþionare  care deturneazã obiectivele
revoluþiei sau care canalizeazã energiile revoluþionare în
acþiuni lipsite de eficienþã sau cu efecte contrarii celor
scontate în condiþiile declanºãrii procesului revoluþionar. Pot
fi amintite sub acest aspect deturnãrile unor revoluþii
burgheze moderne), care s-au soldat, datoritã revenirii la
unele structuri de putere de tip feudal (regalitatea ºi instituþia
monarhicã în general  dupã ce revoluþia a instituit regimuri
democratice de tip republican), acestea provocând mari
reculuri pe linia progresului specific societãþilor burgheze
moderne. Situaþii de acest gen, respectiv de provocare a unor
adânci reculuri istorice, s-au petrecut în Europa Vesticã ºi
Centralã prin instalarea unor regimuri totalitariste, de tip
fascist în perioada dintre cele douã rãzboaie mondiale, care
au provocat mari rupturi în dezvoltarea structurilor
democratice, de tip burghez sau burghezo-democrat, cu
urmãri dezastruoase pentru întregul continent.
În al ºaselea rând, sunt declanºate ºi revoluþii care au
din capul locului caracter involutiv, fiind cãlãuzite de
ideologii utopice în contrasens cu principiile
democratismului ºi umanismului  având ca obiectiv
regimuri dictatoriale sau totalitariste ce nu au nici o
legitimitate istoricã. Sunt interpretabile, din acest punct
de vedere, revoluþiile proletare de tip comunist, pe care
le-a cunoscut Europa în secolul al XX-lea, care au evoluat
diferit chiar în raport cu doctrinele fondatorilor acestor
ideologii din care s-au inspirat, exacerbându-se ideea
dictaturii proletariatului ºi a luptei de clasã în perioada
construcþiei socialismului ºi comunismului.
Datoritã desfiinþãrii proprietãþii private ºi a instituirii unei
economii de comandã, a instalãrii unor structuri
organizaþionale cu putere discreþionarã, total strãinã statului
de drept, calitatea vieþii oamenilor ºi procesul de realizare
umanã au fost afectate profund, generalizându-se stãrile de
agresiune ºi de îngrãdire a libertãþii ºi drepturilor individului
 transformat în unealtã a întregului social  fiind alterat
principiul umanismului în esenþialitatea sa.
Caracter regresiv sau, în orice caz, cu efecte de aceastã
naturã au ºi revoluþiile islamice contemporane (sau oricare
altele cu caracter religios), stimulatoare de regimuri
totalitariste de posturã tipic feudalã ºi fundamentalistã,
contrare  de asemenea, din principiu  democratismului ºi
umanismului societãþilor moderne, fiind alienante ºi
generatoare de regres în materie de libertate ºi realizare
umanã.
Datoritã acestor consecinþe de ordin totalitarist ale
multora din revoluþiile pe care le-a cunoscut istoria secolului
al XX-lea, termenul de revoluþie este adesea repudiat,
punându-i-se în discuþie semnificaþiile pe care dialectica
devenirii sociale i le-a conferit, asociindu-l cu termenul mai
general de negaþie (dialecticã), la rândul sãu definit ca

moment discontinuu în procesul continuu al devenirii în viaþa
socialã, ca expresie a trecerii de la vechi la nou.
În al ºaptelea rând, revoluþiile sociale se produc numai
prin schimbarea radicalã a puterii de stat sau prin schimbarea
formaþiunii sociale. În condiþiile în care factorul subiectiv
ce se exercitã prin intermediul puterii conºtientizeazã
inevitabilitatea schimbãrii ºi acþioneazã convergent ºi
organizat în direcþia acesteia, încadrându-se organic în
coordonarea proceselor revoluþionare obiective,
transformãrile de ordin calitativ (structural) în sfera relaþiilor
sociale, în restructurarea instituþiilor prin mijlocirea cãrora
sunt coordonate asemenea procese (revoluþionare), revoluþia
nu are drept consecinþã schimbarea orânduirii sociale, ci
perfecþionarea ei conºtientã  semnificând doar trecerea
acesteia în altã etapã a istoriei ei.
O atare situaþie poate sã se petreacã în actualele condiþii
istorice de dezvoltare a societãþii capitaliste  sub impactul
revoluþiei informaþionale ºi a celei tehnologice, care vor
provoca schimbãri în ordinea economicã, politicoorganizaþionalã, managerialã, în modul de trai ºi opþiunea
valoricã a oamenilor. Prin elaborarea unor strategii adecvate
în aceastã direcþie, pot fi evitate eventualele explozii sociale
generate de antagonismele economice ºi sociale care deja
se contureazã în acest prim deceniu al secolului al XXI-lea
 mai ales în ce priveºte configurarea relaþiilor ºi ordinii
actuale internaþionale.
În al optulea rând, nu orice revoltã popularã sau chiar
miºcare revoluþionarã este interpretabilã ca revoluþie, ci
doar aceea care rãstoarnã un anumit sistem de relaþii
economice ºi sociale, începând cu cel de naturã politicã, pe
temeiul cãruia se structureazã o nouã putere ce condiþioneazã
conºtient ºi organizat procesele de schimbare radicalã a
domeniilor hotãrâtoare ale organismului social. Schimbãrile
de regim politic, dacã noul regim nu se angajeazã în
procesele revoluþionare de schimbare structuralã în societate,
ci doar se desfãºoarã în sfera unor jocuri politice, fãrã efect
autentic revoluþionar, nu sunt interpretabile ca declanºatoare
a unor revoluþii sociale. Nu au acest caracter loviturile de
stat (sau de palat) ºi schimbãrile de regim politic rezultate
din practica electoralã de rutinã, chiar dacã se desfãºoarã
prin mijlocire democraticã (în condiþiile în care puterea
existentã manipuleazã demagogic populaþia prin structurile
ei organizaþionale ce sunt dominante în cele cu caracter de
stat).
În al noulea rând, nici o revoluþie socialã nu seamãnã cu
altele, fiecare având un specific  în funcþie de obiectivulþel pe care îl are de îndeplinit (întotdeauna particularizat,
deºi, în fond un asemenea obiectiv este comun într-o
revoluþie de acelaºi tip), în funcþie de forþele sociale aflate
în conflict, de situaþia revoluþionarã care a generat revoluþia
respectivã, de specificul psihologiei comunitare, de tradiþiile
culturale ºi de stadiul istoric în care se gãsesc structurile
vechii societãþi, de percepþia pe care o au masele (în numele
cãrora se exercitã acþiunile revoluþionare) asupra condiþiilor
ºi þelurile ce urmeazã sã fie atinse etc. Nu existã model
concret, exterior, al desfãºurãrii unei revoluþii, ci doar unul
abstract  în raport cu care desfãºurarea unei revoluþii
concrete interne se produce nemijlocit.
De exemplu, revoluþia burghezã din Anglia (din a doua
jumãtate a secolului al XVII-lea) nu seamãnã cu revoluþia
burghezã francezã (din a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea).
În mod asemãnãtor, revoluþiile burghezo-democratice din
Þãrile Române (din secolul al XIX-lea) nu sunt de aceiaºi
facturã cu cele din Italia care le-au precedat istoric.
Din aceeaºi perspectivã trebuie privite ºi revoluþiile care
au declanºat procesele revoluþionare de trecere de la
socialism la capitalism, din ultimele decenii ale secolului al
XX-lea, din þãrile central ºi sud-est europene.
În al zecelea rând, semnificaþia ºi tipologia unei revoluþii
se apreciazã (mãsoarã) prin natura forþelor sociale care
participã la înfãptuirea ei ºi realizarea intereselor acestora,
a obiectivelor pe care le împãrtãºeºte din punct de vedere
economic ºi social, prin nivelul de realizare umanã pe care-l
asigurã la scara comunitarã. În nici un caz nu se apreciazã
esenþa unei revoluþii dupã caracterul violent sau nonviolent
al momentului ei declanºator (sub aspect politicoorganizaþional) sau prin condiþiile obiective ºi subiective
care le genereazã ºi le particularizeazã desfãºurarea. De
aceea, cade în sarcina structurilor organizaþionale (partide
sau alte organizaþii politice) ale forþelor sociale revoluþionare
nemijlocite din fiecare þarã sau comunitate umanã misiunea
de a elabora programe, strategii ºi tactici adecvate, de a
preconiza politici de alianþe (cu diferite alte forþe sociale
care au fie ºi parþial ºi pentru anumite etape ale procesului
revoluþionar interese ºi þeluri comune de înfãptuit).
Dupã cum se cunoaºte, în revoluþiile burgheze, de
exemplu, mai ales cu caracter burghezo-democrat, au fost
antrenate, alãturi de burghezie ºi toate pãturile stãrii a treia
pe care aceasta le-a coordonat ºi cercuri ale micii nobilimi,
intelectualitatea, unele pãturi ale naþionalitãþilor
conlocuitoare interesate în procesul de emancipare naþionalã.
În anumite situaþii, sarcina de a conduce astfel de revoluþii
ºi-au asumat-o cercuri largi ale intelectualitãþii progresiste,
cum s-au petrecut lucrurile în Þãrile Române. Complexitatea
acestor revoluþii burghezo-democrate a decurs ºi din faptul
cã obiectivele revoluþiei au cuprins ºi aspecte referitoare la
procesul de eliberare ºi emancipare naþionalã  mai ales în
regiunile central-rãsãritene ºi sud-estice ale Europei.
De altfel, una din particularitãþile care se impun privitor
la natura proceselor revoluþionare contemporane este aceea
cã la preconizarea strategiilor de rezolvare a contradicþiilor
ce funcþioneazã mult mai complex în contextul actualelor
provocãri istorice, participã astãzi, asumându-ºi roluri
determinante, intelectualitatea  de fapt, specialiºti din
domeniile ºtiinþelor socio-umanului (economiºti, politologi,
sociologi, psihologi, juriºti ºi nu mai puþin specialiºti în
informaticã, precum ºi analiºti din sfera mass-media) 
cãrora clasa politicã ºi managerii de nivel macro-social le
sunt îndatoraþi în toate privinþele. Se poate astãzi vorbi de o
ºtiinþã a revoluþiei ºi progresului
1
Karl Marx, Critica moralizatoare ºi morala criticã, în
Opere, vol. 4, Editura Politicã, Bucureºti, 1958, p. 338-339.
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Competitivitatea economiei româneºti
Prof.univ.dr. Constantin MECU,
prorector al Universitãþii Spiru Haret
Mediul ºtiinþific ºi managementul de la diferite niveluri ale
societãþii româneºti este în mod acut preocupat de identificarea
caracteristicilor ºi parametrilor economiei de piaþã în România
ºi stadiul actual al funcþionãrii acesteia, precum ºi caracterizarea
nivelului de competitivitate  cheie a funcþionalitãþii economiei
naþionale.
Creºterea competitivitãþii economiei româneºti este vitalã
pentru calitatea vieþii poporului, pentru evoluþia locului
economiei româneºti în economia europeanã ºi mondialã.
Forþa (capacitatea) competitivã a economiei naþionale
condiþioneazã:
 Apropierea avantajelor (ori a dezavantajelor) participãrii
la diviziunea internaþionalã a muncii. Cum se ºtie, gradul
de deschidere a economiei calculat ca raport al sumei
exporturilor ºi importurilor în PIB a ajuns sã fie de 81%.
Reprezintã aceastã deschidere semnificativã a economiei
naþionale spre exterior o premisã pentru ridicarea eficienþei
muncii naþionale ori un element de scurgere, fãrã echivalent,
a venitului naþional spre exterior? Dacã vechiul raport între
eficienþa muncii naþionale ºi cea din Europa Occidentalã
evidenþiat de cãtre M. Manoilescu pentru perioada interbelicã
a veacului trecut, de 10/1, se perpetueazã ºi în prezent, atunci
deschiderea spre exterior menþionatã contribuie negativ la
dezvoltarea economicã. Dimpotrivã, o apropiere ºi egalizare
a nivelurilor de eficienþã este beneficã pentru dezvoltarea
economicã.
 Obþinerea calificativului de economie de piaþã funcþionalã
din partea Uniunii Europeane este o condiþie obligatorie pentru
primirea României în UE1. La rândul ei, accederea în UE este
procesul care ne va pune în situaþia de a beneficia de o piaþã de
circa 500.000.000 de consumatori, de a primi fonduri
nerambursabile din bugetul UE de circa trei ori mai mari decât
cele din perioada actualã, de preaderare; primirea acestui
calificativ are drept premisã esenþialã nivelul de competitivitate
al economiei naþionale.
 De aceastã forþã competitivã depinde ºi edificarea în
þara noastrã a noii societãþi, societatea cunoaºterii, bazatã
pe cuceririle ºtiinþei ºi tehnologiei contemporane care va
asigura o calitate a vieþii ridicatã a poporului nostru,
convergentã cu cea a societãþilor moderne, dezvoltate.
Subliniez, de asemenea, drept motivaþie a oportunitãþii
abordãrii acestei teme ºi alte argumente. Datoritã rundelor
de negocieri din cadrul OMC2, economia naþionalã este tot
mai slab protejatã de bariere vamale sau administrative;
singura protecþie o va oferi nivelul competitivitãþii
activitãþilor ºi produselor sale. De asemenea, în curând se
vor epuiza avantajele Acordului de Asociere a României la
UE, intrat în vigoare în 1995, care conþinea prevederi ceva
mai drastice pentru accesul mãrfurilor UE pe piaþa
româneascã, sub aspectul taxelor vamale ºi, totodatã,
promova condiþii mai facile pentru accesul mãrfurilor
româneºti pe piaþa UE. Avantajele pe care le-am obþinut în
acest fel vor trebui menþinute în continuare, exclusiv graþie
forþei competitive a economiei.
Conceptul de competitivitate este mai puþin explicitat
în literatura de specialitate prin definiþii succinte; el este,
mai ales, descris analitic, prin elementele sale componente.
În prima ipostazã, competitivitatea este prezentatã ca
fiind un proces complex ºi multidimensional care se
constituie într-un impuls cãtre eficienþã ºi difuzarea noilor
tehnologii ºi inovaþii în economie, sporindu-i parametrii ei
funcþionali ºi augmentând rezultatele activitãþilor desfãºurate
(definiþie din lucrarea Indicatori de competitivitate în Marea
Britanie. hpp/minind.ro/politicaindustrialã-indicatoriukhtm).
La rândul sãu, Peter Cornelius, coautor al Raportului
privind Competitivitatea Globalã 2002-2003, prezentat la
Davos în 2003, defineºte competitivitatea drept funcþia mai
multor factori, adicã a unui set de instituþii, politici ºi
reglementãri, care genereazã un înalt nivel al productivitãþii
ºi direcþioneazã creºterea susþinutã a producþiei (Global
Competitiviness Raport 2002-2003).
Pe aceeaºi linie, Michael Porter explica, în acelaºi studiu,
conceptul de competitivitate ca fiind un set de instituþii,
structuri de piaþã ºi politici economice, pe care se sprijinã
un înalt nivel al prosperitãþii ºi care se referã, în principal,
la utilizarea economicã efectivã ºi eficientã a stocului sãu
curent de resurse. În fine, studiul menþionat descrie
competitivitatea ca fiind situaþia în care consumatorii
achiziþioneazã doar cele mai bune ºi ieftine servicii, agenþii
economici angajeazã ºi menþin doar cei mai performanþi
angajaþi, întreprinderile realizeazã ºi comercializeazã
produse/servicii rentabile ºi vandabile, utilizând în acest scop
procese care sunt, simultan, eficiente ºi accesibile,
organizaþiile (inclusiv statele) au acces la diferite structuri
internaþionale, dacã satisfac anumite criterii de performanþã.
Cea de a doua ipostazã a tratãrii competitivitãþii, mai
uzualã, constã în analiza elementelor ei componente. Studii
despre indicatorii de competitivitate din unele þãri europene

constituie îndreptare metodologice utile pentru abordarea
competitivitãþii în þara noastrã. Aceste studii converg în a
aprecia competitivitatea ca fiind determinatã de asemenea
factori, cum sunt: mediul de afaceri, resursele, procesul de
inovare, rezultatele. Fiecare din aceºti factori poate fi
analizat, la rândul sãu, ca având componente atât de naturã
strict economicã, cât ºi altele cu ascendente în viaþa politicã
ºi socialã, în structurile instituþionale, în mixul de instituþii
publice ºi private ce pot sprijini inovaþiile, difuzarea ideilor
spre diferite sectoare ºi influxul de idei de la companiile
strãine, calitatea, claritatea ºi stabilitatea legislaþiei, într-un
cuvânt calitatea mediului de afaceri.
Astfel, mediul de afaceri este determinat de cadrul
instituþional ºi politic care condiþioneazã încrederea
oamenilor de afaceri, a consumatorilor ºi voinþa de a investi
ºi consuma în funcþie de cadrul legal existent, de eficienþa
sistemului de reglementãri.
Alte componente semnificative ale mediului de afaceri
sunt: stabilitatea macroeconomicã; deschiderea faþã de
comerþul exterior; preþurile; ºomajul; diversitatea
oportunitãþilor de angajare; relaþiile din cadrul întreprinderii;
reglementarea pieþei muncii.
În România, paralel cu eforturile de perfecþionare a
sistemului juridic, legislativ ºi instituþional în ambianþa cãruia
acþioneazã agenþii economici, perfecþionare stimulatã ºi de
negocierile de asumare a acquis-ului comunitar, mediul de
afaceri se caracterizeazã prin numeroase disfuncþii ºi elemente
care inhibã investiþiile, intrarea ºi ieºirea de pe piaþã,

de firme în mediul universitar; publicarea cercetãrilor în
parteneriat universitate-industrie; rata de înfiinþare ºi închidere
de firme; atitudinea faþã de riscuri.
Datele statistice furnizate îndeosebi de Eurostat (Oficiul
de statisticã al UE) evidenþiazã decalajul mare dintre
România ºi þãrile dezvoltate în ceea ce priveºte factorul
resurse ºi procesul de inovare. Citãm pentru ilustrarea acestui
decalaj câteva exemple. La un PIB/locuitor, în anul 2001 de
5860  (la PPC)4, cheltuielile de cercetare-dezvoltare erau,
în România, de 21,020 , în timp ce în Danemarca erau de
505,7 , în Germania de 547,41 , în Franþa de 469 , în
Finlanda de 683 , în Suedia de 822 . Rezultã un sever
decalaj al cheltuielilor pentru R&D în România faþã de þãrile
europene dezvoltate, între 39-22 ori.
Numãrul persoanelor ocupate în R&D la 1000 salariaþi,
în România, este de 5-3 ori mai mic, în comparaþie cu cel
din þãrile dezvoltate.
Numãrul de patente înregistrate la 1.000.000 este, în
România, între 325-129 ori mai mic decât în þãrile europene
dezvoltate.
Ponderea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în PIB de
0,37% este între 9-5 ori mai micã faþã de ponderea acestor
cheltuieli în Finlanda ºi Franþa (3,37%, respectiv 2,13%).
Firmele ºi þãrile care dispun de capacitate superioarã în
domeniul R&D au o putere competitivã cu mult mai mare
decât România, au pe piaþa mondialã poziþii legale de
monopol, având dreptul legal de a fixa preþul produselor
respective, de a vinde licenþe, know-how, de a pregãti
personal de specialitate, pot pãtrunde pe pieþele altor þãri fie
prin investiþii directe în care tehnologiile reprezintã un aport
important, fie prin export de produse, adeseori condiþionate.

Proces complex ºi multidimensional,
impuls cãtre eficienþã

 CONCEPTUL  IPOSTAZELE RESURSELE
performanþele realizate de firme în alocarea ºi cheltuirea
resurselor, în ultimã instanþã, în creºterea profitului.
Avem în vedere, îndeosebi:
- legislaþia încã stufoasã ºi labilã;
- fiscalitatea excesivã (se opereazã cu peste 200 de taxe.
contribuþii ºi impozite; pentru 1 leu salariu în mânã,
contribuþia se ridicã la 1,5 lei);
- o strategie fiscalã nesigurã (exemplu, nesiguranþa
privind cotele de impozitare);
- o piaþã a muncii restrictivã (prin unele prevederi ale
Codului muncii: obligativitatea creãrii unui fond de garantare
pentru plata creanþelor salariale; modul cum sunt
reglementate conflictele de interese la nivelul salariaþilor;
conflictele de muncã; rolul sindicatelor; formarea
profesionalã);
- lipsa unei legi care sã încurajeze organizarea ºi
funcþionarea structurilor de tip holding - inexistenþa acestora
fãcând ca firmele româneºti sã fie puþin vizibile pe piaþa
internã ºi invizibile pe piaþa internaþionalã;
- proporþiile considerabile ale economiei subterane ºi ale
evaziunii fiscale;
- corupþia cu implicaþii în multe din straturile societãþii.
Fãrã eliminarea acestor constrângeri ale mediului de afaceri,
competitivitatea economiei româneºti nu se va ameliora sau se
va ameliora lent, perpetuând în acest domeniu starea de
neconvergenþã cu economiile naþionale ale þãrilor Uniunii
Europene.
Resursele reprezintã un alt factor determinant al
competitivitãþii. În acest cadru, resursele umane au un rol
precumpãnitor. Acest factor poate fi analizat din perspectiva
urmãtoarelor componente: calificãrile medii ºi înalte; învãþarea
pe toatã durata vieþii; calificarea conducãtorilor executivi;
investiþiile în cadrul întreprinderilor, al economiei naþionale;
investiþiile guvernamentale; capitalul de risc (folosit îndeosebi
pentru demararea unei afaceri sau pentru sectoare cu rezultate
imprevizibile); pieþele principale de capital; conectarea la pieþele
digitale; dotarea cu abilitãþi în tehnologia informaþiei; cheltuielile
guvernamentale pentru R&D3; cheltuielile întreprinderilor cu
R&D.
În strânsã legãturã cu factorul resurse, acþioneazã ºi cel
de-al treilea factor al competitivitãþii, ºi anume, procesul de
inovare. Acest factor se exprimã prin: cheltuielile
întreprinderilor cu inovarea; ponderea firmelor care inoveazã;
procentul vânzãrilor de produse noi sau îmbunãtãþite; crearea

Factorii competitivitãþii identificaþi ºi enumeraþi mai sus,
contribuie, împreunã, la succesul economiei. Dar
întotdeauna performanþa se judecã dupã rezultate, care
reprezintã în acest context cel de-al patrulea factor al
competitivitãþii. Acest factor se exprimã prin: PIB/locuitor,
care rãmâne o bunã mãsurã a performanþei economice;
productivitatea muncii care reprezintã un element dominant
al prosperitãþii; folosirea forþei de muncã ºi calitatea vieþii
constituind expresii rezultative ale funcþionãrii economiei;
specializarea comerþului aratã performanþele economiei
ilustrate de cãtre structura comerþului care evidenþiazã, la
rândul ei, mãsura în care s-a extins specializarea în activitãþile
intensive ale cunoaºterii.
În legãturã cu PIB/locuitor, se impun câteva precizãri.
Judecarea realistã a capacitãþii de exprimare a nivelului
dezvoltãrii economice de cãtre PIB este discutabilã, dacã
avem în vedere soldul negativ al balanþei de plãþi externe.
În aceste împrejurãri, un indicator mai realist al aprecierii
nivelului dezvoltãrii ar fi Produsul Naþional Brut (care este
egal cu PIB minus soldul balanþei de plãþi externe).
În al doilea rând, se pune problema modalitãþilor de calcul
al PIB-ului, având în vedere transformarea leilor în valuta
liber convertibilã la cursul pieþii ori la cel al paritãþii puterii
de cumpãrare.
PIB-ul pe locuitor al României, calculat conform cursului
pieþii, de cca 2000  este de cel puþin 12 ori mai mic faþã de
PIB-ul mediu al þãrilor UE. Calculat la paritatea puterii de
cumpãrare, PIB-ul pe locuitor al României, de cca 6000 ,
este de cca 4-5 ori mai mic faþã de cel al þãrilor dezvoltate
ale UE (Belgia  24640 , Danemarca - 28010 , Germania
- 24160 , Franþa  23130 , Olanda - 26780  etc.5
Atunci când se comparã nivelurile dezvoltãrii economice,
ºi o datã cu aceasta, capacitatea competitivã a þãrii, se are în
vedere, de regulã, acest din urmã indicator al PIB-ului (la
paritatea puterii de cumpãrare). Pentru a putea fi relevant
acest calcul, credem, însã, cã s-ar impune ca paritãþile puterii
de cumpãrare sã fie stabilite anual, þinând cont cã preþurile
de consum din România se apropie în ritmuri anuale mai
rapide de cele ale UE decât o fac veniturile consumatorilor.
Analizând dinamica PIB-ului din ultimi 4 ani, se constatã
o tendinþã de creºtere economicã constantã (ritmuri medii
anuale de 4-5% ºi chiar de peste 6% - în trimestrul I 2004).
Aceasta este o premisã serioasã a reducerii decalajului de
competitivitate al economiei româneºti faþã de þãrile
europene dezvoltate.

Nu trebuie, însã, ignorate implicaþiile asupra procesului
dezvoltãrii ale unor sfidãri, puncte slabe ale acestui proces,
care se manifestã în prezent ºi îºi aºteaptã o rezolvare
urgentã, ºi anume: soldul negativ important al balanþei de
plãþi externe; insuficienta capacitate de atragere de investiþii
strãine; ponderea disproporþionat de mare a populaþiei
ocupate în agriculturã (35% din populaþia activã, care
contribuie la crearea PIB doar cu 12-15%), precum ºi nivelul
ridicat al subocupãrii în aceastã ramurã; existenþa unui sector
important de unitãþi economice care înregistreazã sistematic
pierderi ºi aºteaptã, în mod repetat, sã fie iertate de datorii;
ponderea ridicatã în PIB ºi în exporturi a sectoarelor
producãtoare de bunuri cu valoare adãugatã scãzutã;
concurenþa mare din partea unor þãri asiatice, nord-africane
ºi latino-americane în sectoarele cu costuri de producþie
scãzute; migraþia în afara þãrii a forþei de muncã calificate.
Fiecare din aceste puncte slabe necesitã o analizã
amãnunþitã ºi aplicarea unor strategii capabile sã asigure
depãºirea lor. Subliniez cã, în Planul Naþional de Dezvoltare
pe perioada 2004-2006, sunt prevãzute strategii adecvate
pentru soluþionarea unora din problemele menþionate. Pentru
altele, însã, mãsurile se lasã încã aºteptate.
Mãsurile de ridicare a competitivitãþii, adoptate în ultimii
ani, beneficiazã ºi de existenþa unor puncte tari în economie,
care le imprimã realismul necesar, ºi anume: atingerea, în
ultimii 3 ani, a unui nivel corespunzãtor al macrostabilizãrii;
o competitivitate apreciabilã a unor subramuri ale industriei
prelucrãtoare; o puternicã industrie de tehnologie a
informaþiei; tradiþie semnificativã în domeniul cercetãrii ºi
dezvoltãrii; un nivel educaþional ridicat al forþei de muncã.
Sintetizând asemenea puncte tari ºi slabe din
economiile naþionale ale statelor ºi cuantificându-le în cadrul
unor indicatori sintetici, studiul la care m-am referit (Global
Competitiveness Raport 2002-2003 Davos, World Economic
Forum) prezintã unele clasificãri ale 80 de þãri ale lumii sub
aspectul competitivitãþii. Astfel, indicele competitivitãþii de
creºtere, care condiþioneazã dezvoltarea economicã pe
termen lung, agregã în formã cuantificatã trei elemente:
tehnologia, instituþiile publice ºi mediul macroeconomic.
În 2002, România se situa, între cele 80 de þãri considerate,
pe locul 66, dupã Republica Cehã, Slovacia, Polonia,
Bulgaria, Federaþia Rusã, însã înaintea Turciei, Venezuelei,
Indoneziei etc.
Un al doilea indice, cel al competitivitãþii
microeconomice examineazã condiþiile care definesc un
nivel sustenabil al productivitãþii în fiecare din cele 80 de
þãri luate în consideraþie. Acest indice sintetizeazã doi
subindicatori agregaþi prin analiza factorialã: gradul de
satisfacere a companiilor ºi calitatea mediului de afaceri în
care opereazã companiile. Sub acest aspect, România se
situeazã pe locul 67, în urma aceloraºi þãri menþionate mai
sus, dar de data aceasta înaintea Bulgariei ºi a altor 12 þãri.
Desigur, trebuie relevat caracterul relativ al unor
asemenea clasificãri, generat, îndeosebi de calitatea datelor
primare utilizate. Doza de relativism a acestor date poate fi
ilustratã ºi de faptul cã în ierarhia internaþionalã privind
competitivitatea, conform Anuarului Mondial al
Competitivitãþii 2003, România ocupa, în ultimii ani, un loc
stabil, al 23-lea, dupã Brazilia ºi înaintea Mexicului, Turciei,
Rusiei º.a.
Condiþiile totuºi precare ce caracterizeazã diferiþi
indicatori de competitivitate specifici României rezultã ºi
din observarea locului ocupat pe piaþa internã ºi externã de
cãtre produsele firmelor româneºti. Pe piaþa internã,
mãrfurile de import înlocuiesc, într-o mãsurã crescândã,
produsele româneºti. Aºa se explicã deficitul balanþei
comerciale care, în ultimii ani, s-a situat la un nivel anual
între 3 ºi 5 miliarde , datoritã unor importuri crescânde,
inclusiv de produse agroalimentare.
ªi pe piaþa externã, dinamica exporturilor româneºti, chiar
ale unor produse tradiþionale, cum sunt confecþiile ºi
încãlþãmintea, este tot mai mult contracaratã de produsele
altor state care au avantaje comparative mai mari în ceea ce
priveºte ieftinãtatea forþei de muncã.
Oricum ne-am situa în diferite clasamente de
competitivitate, analiza lucidã a punctelor tari ºi a celor slabe
este premisa esenþialã a unei evaluãri corecte a posibilitãþilor
economiei noastre de a face faþã, în anii care vin, presiunii
concurenþiale a forþelor pieþii europene ºi mondiale, de a
asigura funcþionalitatea normalã a economiei de piaþã
româneºti.
UE  Uniunea Europeanã.
OMC  Organizaþia Mondialã a Comerþului.
3
R&D  Cercetare-Dezvoltare
4
Calculat la cursul de schimb rezultat din compararea paritãþii
puterilor de cumpãrare.
5
Datele provin din lucrarea Dezvoltarea economicã a
României, Editura Academiei, 2003.
1
2
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În preajma integrãrii în Uniunea Europeanã
(Urmare din numãrul trecut)
Problema fundamentalã pentru România rãmâne nu atât închiderea
capitolelor, cât atingerea criteriilor economice, ce 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.
Evoluþia creºterii economice
(ritm real de creºtere a PIB în procente faþã de anul precedent)

Sursa: European Commision Autumn 2003, Economic
Forecaste, 2003. Anuarul statistic al României, 2003.
Comparând situaþia României cu þãrile luate în studiu, se
constatã, începând cu anul 2000, o tendinþã de creºtere realã a
PIB, fapt ce dã speranþa de apropiere de parametrii economici
din UE.
Locul noilor candidate în UE (dupã PIB pe locuitor ºi
pondere, 2002)

Sursa: Eurostat from national sources, 2002.
România, deºi are o populaþie de 22 milioane de locuitori ºi o
suprafaþã de 238.000 km2 este întrecutã la aceºti doi indicatori doar de
Polonia, în schimb, se detaºeazã prin decalaje profunde faþã de cele 10
membre nou candidate. Faþã de Polonia, PIB-ul pe locuitor al României
este de aproape 2,5 ori mai mic, iar faþã de Slovenia cu o populaþie de
douã milioane locuitori, este de 3 ori mai mic. Produsul Intern Brut pe
locuitor al României reprezintã doar 0,5 la sutã din PIB al UE lãrgite ºi
25 la sutã din media PIB pe locuitor la nivelul UE. Este un decalaj ce
poate fi greu de depãºit pe un orizont scurt de timp. Privit pe orizont
mediu ºi lung, se poate aprecia cã, menþinerea unui ritm real de creºtere,
superior celui din perioada 2001-2003, va apropia România de
standardele economice ale noilor membri ai UE.
Analiza participãrii ramurilor la formarea PIB ne permite sã
constatãm mutaþiile structurale care au influenþat creºterea economicã
ºi miºcarea populaþiei spre diferite ramuri de activitate, în ce mãsurã o
þarã sau alta se înscrie pe noile traiectorii ale diviziunii internaþionale a
muncii în contextul accentuãrii procesului de globalizare.

Conf. univ.dr. Chira Nedelea PÃRÃLUÞÃ,
prodecan al Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior
Comparând aportul ramurilor la formarea PIB, constatãm cã
industria în þãri ca Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia, Slovenia,
Lituania, Portugalia, Spania continuã sã deþinã o pondere de peste
30 la sutã, concomitent cu sporirea contribuþiei serviciilor. În
România, aportul de 29 la sutã al industriei la formarea PIB este
efectul declinului multor subramuri industriale la care se adaugã
productivitatea scãzutã.
Dezindustrializarea  concertatã cu declinul agriculturii  a
mãrit ºi mai mult decalajele, care constituie, astãzi, obstacole în
accelerarea dinamismului economic. În ce priveºte aportul
serviciilor, dupã cum reiese din tabel, ne situãm cu o pondere de
sub 50 la sutã. Dezvoltarea acestui sector este condiþionatã de
modernizarea industriei, infrastructurii comunicaþiei, transport
etc., dar ºi de nivelul venitului pe locuitor care sã stimuleze
populaþia a apela tot mai mult la servicii. Aceste premise pot fi
atinse prin susþinerea unui ritm ridicat de creºtere economicã pe
termen lung care sã asigure un standard de viaþã, cel puþin
comparabil cu al noilor veniþi în UE.
Cât priveºte agricultura, care contribuie doar cu 11,7 la sutã
la crearea PIB, este o reflectare a nivelului scãzut al productivitãþii
muncii, al lãsãrii în afara circuitului economic a mii de hectare.
De fapt, integrarea în UE prin cotele de producþie ºi restricþiile
privind suprafaþa prelucratã, luatã în calcul cu cea utilizatã în
prezent, ne conduc spre concluzia cã mii de hectare, ca ºi azi, vor
fi în paraginã ºi neluate în calcul. Toþi noii veniþi au avut, în funcþie
de starea agriculturii, dezbateri furtunoase în jurul acestui sector.

UE, cum ar fi, de exemplu, Spania, dacã în 1983 ponderea
populaþiei în agriculturã din totalul populaþiei era de 10,1 la sutã,
în 2001 era de doar 6,0 la sutã, în Grecia, respectiv de la 21,9 la
sutã s-a ajuns la 15,7 la sutã.
Mutaþiile de structurã ale ramurilor ºi dimensionarea lor în
conformitate cu acquis-ul comunitar convenit sau care va fi
convenit vor ridica mari probleme privind ocuparea ºi
recalificarea forþei de muncã din România. Piaþa muncii
comunitarã suferã ºi ea de un excedent de forþã de muncã prin
rata ºomajului de peste 10 la sutã, la care se adaugã restricþiile
privind libera circulaþie a forþei de muncã din þãrile nou venite,
ceea ce va tensiona relaþiile de pe piaþa muncii autohtone.
Dacã demersurile pentru celelalte capitole, ca ºi pentru cele
încheiate se vor baza doar pe închidere ºi nu pe obþinerea
avantajelor cuvenite României, ca o þarã cu potenþial de resurse
materiale ºi umane importante, eforturile de a ajunge la un
nivel dezvoltat, corelat cu adevãratul potenþial al României,
vor fi în contra sens cu interesele naþionale.
Creºterea economicã realã presupune ºi menþinerea inflaþiei
în limite cât mai reduse. De la procesul hiperinflaþionist,
caracteristic pentru o perioadã îndelungatã, se contureazã o
tendinþã de scãdere de la an la an a ratei inflaþiei. Totuºi, nu s-a
ajuns la nivelul existent în UE ºi în þãrile nou venite. În
prezentarea evoluþiei inflaþiei, o vom evidenþia ºi pe cea a
ºomajului.

România, dupã datele publicate, a acceptat compromisuri care
vor constitui piedici în valorificarea într-o proporþie cât mai mare
a potenþialului existent în agriculturã.

Rata inflaþiei ºi a ºomajului (în procente faþã de anul precedent)

Opinii în Opinia
Criteriul interesului naþional
în confruntare
cu criteriile de convergenþã
ºi exigenþele
unei economii de piaþã funcþionale (II)
Opinii în Opinia
Structura în procente din total populaþie ocupatã,
pe activitãþi

Contribuþia principalelor ramuri la formarea PIB
(în procente, 2001)
Sursa: Anuarul statistic al României, 2003
1) Inclusiv pescuitul
2) Date estimate în urma rezultatelor recensãmântului
populaþiei din 2000
3) Inclusiv energia electricã ºi termicã, gaze ºi apã

Sursa: Raportul anual al BNR, 2002

De ani de zile percepþia care existã
cu privire la cercetarea româneascã
nu este tocmai fericitã. Lipsa
resurselor financiare care nici acum
nu acoperã întregul necesar,
cercetãrii - dezvoltãrii fiindu-le
alocate doar 0,2 la sutã din PIB,
rãmâne unul din motivele invocate
pentru a se demonstra starea acestui
domeniu aflat mereu în pragul
supravieþuirii. Paradoxal însã, în tot
acest amar de vreme cercetarea
ºtiinþificã, adicã cele 400 de institute
naþionale, cele 64 de institute ºi centre
de cercetare ale Academiei Române,
IMM-urile specializate în cercetare
plus cercetarea, universitarã, a
continuat cu demnitate sã se înscrie
cu contribuþii remarcabile în
competiþia care se desfãºoarã în
cadrul Spaþiului European de
Cercetare pentru ca Europa unitã sã
devinã pânã în anul 2010 cea mai
puternicã zonã economicã a lumii. ªi,
evident,
împlinirea
acestei
ambiþioasei aspiraþii implicã ºi
ridicarea parametrilor de calitate a
cercetãrii ºtiinþifice la acel nivel de
competitivitate comparabil cu cel
înregistrat de SUA ºi Japonia, de
pildã. Din aceastã perspectivã, au fost
create ºi structuri speciale, la care au
acces numai cercetãtorii de elitã. Este
vorba despre înfiinþarea centrelor de
excelenþã ºtiinþificã din þãrile care au

Faþã de þãrile luate în studiu, în România, structura populaþiei
ocupate pe diferite activitãþi reflectã lentoarea restructurãrilor de
ramurã, întârzierile în modernizarea acestora, managementul
ineficient, privatizãrile, multe din ele generând pierderi
substanþiale ale PIB, disponibilizãrile costisitoare ºi ineficiente
pe termen lung cãci, altfel, cum ne putem explica refugiul unei
pãrþi a ºomerilor la sate. Dintre membrii cu statut îndelungat în

aderat deja la Uniunea Europeanã ºi din
cele ce candideazã la intrarea în UE, încã
din anul 1999 Consiliul European lansând
un program de acreditare a acestor centre,
elaborând ºi Statutul de Excelenþã. În
urma evaluãrii institutelor de cercetare,
dupã o selecþie severã, au fost acreditate
ºi au dobândit Statutul de Excelenþã,
34 de institute devenind ceea ce înseamnã
centre de excelenþã: Polonia  9, Ungaria
 6, România  4, Cehia  3, Slovenia 
2 etc. La întâlnirea cu coordonatorii celor
34 centre de excelenþã care a avut loc la
Praga, s-a subliniat cã acestea ºi-au onorat
toate obligaþiile contractuale ºi au
beneficiat de impulsul financiar primit de
la UE, precum ºi de contribuþii naþionale.
Din pãcate, cele 4 centre de excelenþã din
România n-au beneficiat încã de
asemenea impulsuri care vizeazã, de fapt,
fondurile pentru simpozioane, congrese,
literaturã ºtiinþificã, deplasãri pentru
schimburi de experienþã organizate în
acest captivant domeniu.
În ciuda acestei frustrãri, cele 4 centre
de excelenþã acreditate în România au
continuat sã desfãºoare o activitate de
anvergurã ºtiinþificã, impunându-se în
Spaþiul European de Cercetare. Astfel,
Institutul de Biologie ºi Patologie
Celularã N. Simionescu al Academiei
Române, creat de soþii Nicolae ºi Maya
Simionescu, directorul de azi al
institutului, s-a afirmat în universul lumii
biomedicale prin lucrãri tipãrite de mari

edituri ºtiinþifice, prin aproape 300 de
articole publicate în reviste de prestigiu.
De asemenea, institutul a organizat
numeroase ºcoli, ele fiind gazda unor
workshop-uri, româno-americane, unde
au conferenþiat ºi câþiva laureaþi ai
Premiului Nobel pentru medicinã,
chimie, biochimie. În plus, un numãr
considerabil de cercetãtori au beneficiat

x) Estimativ
Sursa: Eurostat from national sources; Raport anual al BNR,
2002
Din analiza datelor statelor luate în studiu, se degajã concluzia:
România a avut cele mai înalte rate ale inflaþiei ºi dupã 1999,
îndepãrtând-o de exigenþele UE privind marja evoluþiei preþurilor ºi
este explicabil, atât timp cât parametrii economici din 1989 nu s-au
atins nici în 2004. Cât priveºte ºomajul de 8,6 la sutã, este o rezultantã,
cum am mai subliniat ºi în alte articole, nu a unei creºteri substanþiale
a locurilor de muncã la un nivel care sã atragã, pe de o parte, noile
generaþii venite pe piaþa muncii, precum ºi pe cei inactivi, dar care
doresc sã fie activi, iar, pe de altã parte, pe cei disponibilizaþi. O statisticã
socialã, la nivel de familie, ar scoate în evidenþã faptul cã mulþi ºomeri
au renunþat sã se declare la Agenþia ocupãrii forþei de muncã ori s-au
retras la sat, în condiþiile unui ºomaj latent, sau au emigrat. Din motivele
de mai sus consider cã depãºim cu mult procentul cu douã cifre. Ducând
pânã la capãt analiza, ºi alte þãri, chiar dezvoltate din UE, au ºomaj cu
2 cifre, deosebirea constã la nivelul protecþiei sociale care îi asigurã
ºomerului un trai cât de cât decent.
Atingerea standardelor þãrilor membre presupune luarea în
considerare a relaþiei dintre acumulare de capital, creºtere economicã ºi
un trai decent. Dacã în anii90, o caracteristicã a economiei româneºti

conferinþe internaþionale, 4 workshop-uri
tematice, 20 de prelegeri tematice pe
parcursul unei perioade de 20 de luni, a
oferit aproape 100 de burse postdoctorale
ºi numeroase vizite de cercetare
doctorale, 38 de lucrãri apãrute în
publicaþiile de specialitate purtând
semnãturile unor cercetãtori de marcã
din cadrul acestui institut.

Cercetarea româneascã
pe drumul spre excelenþa
ºtiinþificã europeanã
de stagii de specializare (1-2 ani) peste
Ocean, unii dintre aceºtia rãmânând, e
trist, în þãrile în care ºi-au aprofundat
pregãtirea.
Marginalizat pânã la transformarea
lui într-un sector oarecare la INCREST,
Institutul de Matematicã Simion
Stoilow a ajuns unul de elitã, fiind
Centrul de Studii avansate în
Matematicã. În ciuda tuturor
vicisitudinilor, a desfãºurat o bogatã ºi
laborioasã viaþã ºtiinþificã, remarcatã pe
plan european ºi mondial, organizând 6

Virtuþile de centru de excelenþã se
asociazã pânã la definire cu activitatea
de cercetare ºtiinþificã în domenii de
referinþã, cum ar fi studiul
componenþilor, poluanþi din mediul
înconjurãtor, biologic ºi medicinã,
desfãºuratã de Institutul Naþional Horia
Hulubei de Fizicã ºi Inginerie Nuclearã,
structurat pe fosta Platformã Mãgurele.
Pe lângã cele câteva workshop-uri
organizate, aici în institut s-au specializat
50 de doctoranzi ºi postdoctoranzi din
þãri europene, fiind singura unitate din

era subinvestiþia din cauza reducerii productivitãþii ºi a activitãþii
economice, începând cu anul 2000, ponderea formãrii brute a capitalului
în PIB a sporit de la 18,9 la sutã în 2000 la 21,1 la sutã în 2002.
Comparându-ne la acest capitol  investiþii  cu unele þãri, recent membre
ale UE, ne putem explica întârzierea în atingerea parametrilor economici.
Dinamica investiþiilor (în procente faþã de anul anterior)

Sursa: Comisia Europeanã; Raport anual al BNR, 2002
Corelat cu investiþiile, producþia industrialã a avut în România
un trend crescãtor în ultimii ani:
Producþia industrialã (variaþia faþã de anul precedent)

Datele privind variaþia nu reflectã decât o evoluþie cantitativã.
Important ar fi sã cunoaºtem proiecþia în angajamentele luate
privind orientarea structuralã a industriei. Fiecare membru cautã
sã structureze ramurile, pornind de la resurse, dar ºi de la tendinþele
ce se contureazã în diviziunea internaþionalã a muncii.
În perspectiva aderãrii la UE, efortul investiþional trebuie
intensificat pentru a se asigura o creºtere realã ºi durabilã care sã
apropie România de standardele europene. Mãsurile adoptate de
guvern în plan legislativ privind acordarea de diferite stimulente
pentru întreprinderile mici ºi mijlocii sunt benefice pentru
economia româneascã. În acelaºi timp, trebuie avut în vedere cã
lupta de concurenþã nu se va da numai între întreprinderile mici
ºi mijlocii. Marea întreprindere de tip transnaþional este cea care
contribuie la globalizarea producþiei, a finanþelor. Or, în România,
contrar proceselor care au avut loc în anii60, ani de tranziþie
pentru þãrile fondatoare CEE, când guvernele încurajau fuziunile
ºi formarea de unitãþi puternice, rezistente concurenþei pe o
viitoare piaþã fãrã bariere vamale, la noi, din contrã, s-a subapreciat
mediul concurenþial, în devenire, deosebit de acut în condiþiile
unui comerþ fãrã bariere vamale.
O privire a peisajului economic mondial ne demonstreazã cã
giganþii sunt prezenþi în principalele ramuri, cã ei au forþa
investiþionalã internã ºi externã, dispun de forþa de muncã înalt
calificatã, participã ºi beneficiazã de cercetarea ºtiinþificã.
Confruntarea pe o piaþã, fãrã bariere vamale, va fi atât între marile
companii, cât ºi între întreprinderile mici ºi mijlocii. Coexistenþa
celor douã tipuri de dimensiuni ale unitãþilor economice, într-un
mediu concurenþial dur, va fi posibilã numai prin ridicarea
potenþialului tehnic, tehnologic, mânuit de manageri cu înaltã
pregãtire. Lipsa unui suport material, tehnic, uman, va lichida,
pe termen scurt, multe din unitãþile existente astãzi în România.
Adesea, întâlnim în diferite publicaþii cã, din cele 30 de fabrici
producãtoare de zahãr, au rãmas 4, cu perspective de a rãmâne 3
la nivelul cerinþelor comunitare, ceea ce va presupune
intensificarea importurilor ºi dependenþa consumului intern de
piaþa externã, potenþialul real al producerii ºi prelucrãrii materiei
prime în aceastã ramurã reducându-se la exigenþele acceptate
de negociatori. Exemplele pot continua; ca, de pildã, industria
confecþiilor, care din producãtoare ºi exportatoare de confecþii
au devenit o executantã în lohn, datoritã forþei de muncã ieftine.
Dezvoltarea unitãþilor de confecþii prin lohn a lichidat
filaturile, þesãtoriile, devenind dependente de materiile prime ºi
materialele furnizorilor strãini.
Accentuarea concurenþei pe piaþa muncii în condiþiile unui
salariu mai mic oferit de noile state intrate în UE sau
extracomunitare va conduce la o reducere a activitãþii unitãþilor
ce lucreazã în lohn, precum ºi a altor unitãþi producãtoare de
bunuri ºi servicii. Piaþa bunurilor economice, a muncii ºi a
celorlalte pieþe se vor confrunta atât cu concurenþa sub aspect
calitativ, dar ºi cu noile reguli comerciale ce decurg din legislaþia
specificã UE.
Integrarea în UE nu poate face abstracþie de costurile pe care
le va suporta populaþia, costuri ce pot fi rezonabile în funcþie de
cele convenite prin acorduri de reprezentanþii ce ar trebui sã
susþinã interesele României.
Aderarea României la data stabilitã de guvern este ºi o
provocare de intensificare a eforturilor în vederea accelerãrii
creºterii economice, singura cale de apropiere de performanþele
þãrilor membre ale UE. Avantajele unui spaþiu deschis comerþului
ºi colaborãrii presupun ºi dezavantaje în condiþii de nivel scãzut
competitiv. Creºterea economicã realã, însoþitã de reducerea
inflaþiei, de o corelare adecvatã a unor elemente definitorii:
productivitate  salarii  preþuri; inflaþie  deflaþie  creºterea
puterii de cumpãrare a leului; curs-valutar  preþuri interne; deficit
bugetar  datoria publicã; rata dobânzii  rata profitului; dezvoltare
regionalã  reducerea decalajelor dintre zone, constituie obiective
realizabile în perioada de tranziþie de dupã aderare.
Toate cele menþionate se pot realiza prin contribuþia cercetãrii
ºtiinþifice, a aplicãrii rezultatelor acesteia în producþie ºi celelalte
sfere de activitate. Neglijarea cercetare-dezvoltare rupe economia
de fundamentul ei de a fi eficientã, cãci azi noile tehnici ºi
tehnologii devin vârful de lance în competiþia internaþionalã. Toate
aceste condiþii trebuie sã ajungã la un nivel care sã corespundã
cât mai aproape exigenþelor impuse de UE.

Europa Centralã ºi de Sud-Est care
deþine un accelerator de particule de tip
Tandem. În concordanþã cu prevederile
contractului încheiat cu UE, la Centrul
de Excelenþã Horia Hulubei s-au
elaborat douã cãrþi de specialitate pe
teme de mare actualitate ºi de interes
major, 160 de articole publicate în reviste
de prestigiu, 200 de rapoarte ºtiinþifice,
fiind organizate 50 de conferinþe ºi
comunicãri.
În peisajul Spaþiului European de
Cercetare o prezenþã aparte o constituie
Institutul Naþional de CercetareDezvoltare Delta Dunãrii Tulcea, care
a obþinut rezultate deosebite în activitatea
de cercetare efectuatã în lumea mirificã
a acestei zone. Poziþia sa de centru de
excelenþã a fost câºtigatã prin activitatea
tenace desfãºuratã - apariþii editoriale,
articole de specialitate, simpozioane ºi
conferinþe tematice, reconstrucþii
ecologice, precum ºi colaborãri
remarcabile cu specialiºti din Austria,
Cehia, Franþa, Germania, SUA, institutul
fiind ºi autorul unor proiecte, multe
finanþate de Banca Mondialã, pentru
Administraþia Rezervaþiei Biosferei
Delta Dunãrii. Printre acele proiecte
recunoscute se aflã cele de ecologizare
realizate pentru Mali ºi Federaþia Rusã,
institutul dobândind dreptul de
coordonator pentru 4 programe europene
finanþate de UE.
Dar drumul spre performanþã
ºtiinþificã, nu se rezumã doar la spaþiul

centrelor de excelenþã. O activitate
prodigioasã, cu rezultate remarcate,
se desfãºoarã în domeniul integrãrii
europene, România fiind participantã
activã la Programul Cadru 6 (PC6)
al Comunitãþii Europene pentru
cercetare, dezvoltare tehnologicã ºi
activitãþi demonstrative ºi la al 6-lea
Program Cadru al CE ºi a Energiei
Atomice
(EURATOM).
Nu
întâmplãtor România a dobândit
dreptul de a conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare inventicã, sau
face parte din consorþii europene,
având de-acum drepturi egale cu cele
ale statelor membre ale UE. Din
datele statistice europene, rezultã cã,
din martie a.c., 1667 de centre de
cercetare din România au participat
cu 1066 de propuneri de proiecte, din
care au fost reþinute 904 propuneri,
150 de participanþi câºtigând ºi
dreptul la finanþare europeanã. Au
devenit de notorietate contribuþiile
valoroase ale cercetãtorilor români la
programele EUREKA, la programul
NATO ªtiinþã pentru pace ºi altele
la fel de relevante.
Iatã doar câteva repere care
contureazã dimensiunile excelenþei
ºtiinþifice în cercetarea româneascã,
paºii parcurºi pe drumul spre
performanþã.

Adela DEAC
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Studioul din Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii în plinã activitate
Str. Ion Ghica nr. 13

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
15 noiembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle (r)
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
6:30 Sãptãmâna internã (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept. Drept penal  parte specialã. Omucideri (II)
Prof. univ. dr. Gheorghe Diaconescu
10:30 Filosofie ºi Jurnalism. Logicã generalã.
Câteva aplicãri ale regulilor arborilor de decizie.
Lector univ. drd. Gabriel Iliescu
11:00 RISE. Managementul afacerilor economice.
Mediul legal al afacerilor economice internaþionale.
Conf. univ. dr. Mariana Baicu
11:35 Sociologie  Psihologie. Psihologie socialã.
Evoluþia relaþiilor dintre tehnicã ºi oameni.
Prof. univ. dr. Nicolae Radu
12:15 Limbi ºi Literaturi Strãine. Istorie ºi civilizaþie francezã.
Secolul al XVII-lea. Clasicismul.
Lector univ. dr. Liana Repeþeanu
13:00 Managementul FinanciarContabil.
Metodologia cercetãrii ºtiinþifice economice.
Mijloace logice ºi matematice. Modelul economic.
Prof. univ. dr. Gheorghe Rãboacã
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Calea succesului: Marius Bodochi  actor (II) (r)
14:30 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu (r)
15:00 Film serial: Pe urmele unui artist chinez
15:30 Întâlnire cu folclorul: soliºti Carmen Iordache, Maria Popa,
Mitriþã Creþu, Ion Lupu. Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Starea de drept: O lege privind interzicerea cãmãtãriei
este necesarã? Emisiune de Nicolae Mardari
17:30 Ce trebuie sã ºtim despre bolile digestive?
Emisiune de prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Economie: Privatizãrile din energeticã.
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Fãrã menajamente: Lumea sportului la rãscruce.
Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore
00:00 Film serial: Pe urmele unui artist chinez (r)
00:30 Film documentar: Titicaca (II) (r)
01:00 Cursuri (r)

MARÞI
16 noiembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore (r).
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept. Drept penal  parte generalã.
Pluralitatea de infracþiuni. Conf. univ. dr Ioan Griga
11:00 Drept. Sociologie judiciarã. Obiectul ºi problematica
sociologiei judiciare. Conf. univ. dr. Ion Vlãduþ
11:30 Marketing ºi Comerþ Exterior. Cercetãri de marketing.
Conþinutul cercetãrilor de marketing.
Conf. univ. dr. Manuela Epure
12:00 Limba ºi Literatura Românã. Istoria literaturii române.
Mihai Eminescu  poet naþional ºi universal.
Asistent univ. drd. Simona Iacob
12:30 Marketing ºi Comerþ Exterior. Economie politicã.
Comportamentul producãtorului. Lector univ. dr. Raluca Zorliu
13:00 RISE. Managementul afacerilor economice.
Importanþa ºi mutaþiile intervenite în schimburile
economice internaþionale. Conf. univ. dr. Mariana Baicu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu (r)
15:00 Film documentar: Creatoarea de modã
15:30 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina. Invitaþi: George Filip  poet
ºi Alexandru Cetãþeanu, Preºedintele Asociaþiei
scriitorilor români din Canada. Realizator Corina Chiriac
17:30 Eva. Talk-show cu ºi despre femei.
Emisiune de Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 Alegeri generale 2004. Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Învãþãmânt. Emisiune de Ilie Ciurescu
22:00 Presa pe diagonalã

22:30 Economia de mâine: Micile afaceri în pericol?
Emisiune de Nicolae Mardari
23:30 24 de ore
00:00 Cântecul ºi casa lui: Cântece ºi dansuri din Vâlcãneºti 
Prahova. Emisiune de Ionela Prodan (r)
01:00 Cursuri (r)

MIERCURI
17 noiembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept. Drept penal  parte generalã.
Pluralitatea de infractori. Conf. univ. dr. Ioan Griga
11:00 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba latinã. Introducerea
în studiul limbii latine. Conf. univ. dr.Liviu Franga
11:30 Marketing ºi Comerþ Exterior. Cercetãri de marketing.
Sistemul informaþional de marketing.
Conf. univ. dr. Manuela Epure
12:00 Sociologie  Psihologie. Psihologie socialã. Evoluþia relaþiilor
dintre tehnicã ºi oameni (II). Prof. univ. dr. Nicolae Radu
12:30 Limbi ºi Literaturi Strãine. Istorie ºi civilizaþie francezã.
Secolul al XVIII-lea. Lector univ. dr. Liana Repeþeanu
13:00 Managementul FinanciarContabil.
Metodologia cercetãrii ºtiinþifice economice.
Explicarea fenomenului economic. Abordarea sistemicã
ºi relaþia cauzalã. Prof. univ. dr. Gheorghe Rãboacã
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Eva. Talk-show cu ºi despre femei.
Emisiune de Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci (r)
15:00 Film serial: Marea ºi idolii sãi (II)
15:30 Întâlnire cu folclorul: soliºti Elena Mândrescu, Silvana Râciu,
Ofelia Haranguº. 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: Concert W.A Mozart. Emisiune de Mihai Darie
18:00 Film documentar: Marea Britanie azi (V)
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. România în lume: Alegerile din 2004
ºi imaginea României în lume. Invitat Vladimir Pasti
 analist politic. Realizator: Nicolae Mardari
 Emisiune în direct din Studio-ul Ghica
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Diagnostic de urgenþã: Sexualitatea.
Emisiune de Florin Tudose
23:30 24 de ore
00:00 Film documentar: Marea Britanie azi (V) (r)
00:30 Film serial: Marea ºi idolii sãi (II) (r)
01:00 Cursuri (r)

JOI
18 noiembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept. Drept penal  parte generalã. Cauze care înlãturã
caracterul penal al faptei. Conf. univ. dr. Ioan Griga
11:00 Drept. Sociologie juridicã. Fenomenele juridice.
Conf. univ. dr. Ion Vlãduþ
11:30 Marketing ºi Comerþ Exterior. Cercetãri de marketing.
Proiectarea cercetãrilor de marketing.
Conf. univ. dr. Manuela Epure
12:00 Limba ºi Literatura Românã. Istoria literaturii române.
Dimensiunea filosoficã a operei eminesciene.
Asistent univ. drd. Simona Iacob
12:30 Marketing ºi Comerþ Exterior. Economie politicã .
Tipuri de pieþe. Conf. univ. dr. Nedelea Chira Pãrãluþã
13:00 RISE. Managementul afacerilor economice. Organizarea
activitãþii de comerþ exterior. Exportul ºi importul direct
ºi indirect. Conf. univ. dr. Mariana Baicu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Ani de liceu: Liceul teoretic Marin Preda.
Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc (r)
15:00 Film documentar: Nigeria (II)
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: Octavian Ursulescu (I).
Emisiune de Corina Chiriac
17:30 Lumea de mâine: Egiptul piramidelor
 invitatã Renata Tatomir. Emisiune de Cristian Român
18:30 Actualitãþi

19:10 Jurnal economic
19:20 Alegeri generale 2004. Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Starea culturii : Muzicã ºi învãþãmânt;
invitaþi muzicologul australian Joel Crotty
ºi compozitoarea Maia Ciobanu.
Emisiune de Carmen Stoianov
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Ani de liceu: Liceul teoretic Eugen Lovinescu.
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: Nigeria (II) (r)
01:00 Cursuri (r)

VINERI
19 noiembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept. Drept penal  parte generalã. Rãspunderea penalã.
Conf. univ. dr. Ioan Griga
11:00 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba latinã.
Scrierea, pronunþarea, accentul în limba latinã.
Conf. univ. dr. Liviu Franga
11:30 Marketing ºi Comerþ Exterior. Cercetãri de marketing.
Mãsurarea ºi scalarea fenomenelor de marketing.
Conf. univ. dr. Manuela Epure
12:00 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba spaniolã.
Sintaxa limbii spaniole. Conf. univ. dr. Ileana Scipione
12:30 Limbi ºi Literaturi Strãine. Istorie ºi civilizaþie francezã.
Secolul al XIX-lea. Lector univ. dr. Liana Repeþeanu
13:00 Management Financiar  Contabil.
Metodologia cercetãrii ºtiinþifice economice.
Verificarea ipotezelor ºi fundamentarea concluziilor.
Redactarea unei lucrãri. Prof. univ. dr. Gheorghe Rãboacã
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Film documentar: Languedoc
15:00 Film serial: Ferestre spre Europa (II)
15:30 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle
16:30 Casele de culturã între formã ºi reformã: Târgoviºte.
Emisiune de Dumitru Cucu
17:30 Cãlãtor prin România: Remember  Muzeul Mina Minovici,
Fascinaþia imaginii  Nichita Stãnescu, Ochi ºi culoare 
interviu cu Eugen Iacob; o reþetã culinarã: bulzul ciobãnesc
de la Rucãr. Emisiune de Ciprian Vasilescu
18:00 Film documentar: Erupþie vulcanicã
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 Forum IT: O nouã orientare. Emisiune de Cãtãlin Grosu
20:20 Film documentar: Titicaca (III)
21:00 Academica. ªtiinþã: Drumul cunoaºterii.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Gazonul fierbinte: Fotbalul românesc la final de sezon.
Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore
00:00 Întâlnire cu folclorul: Pleacã badea militar. Soliºti:
Maria Murgoci, Mioara Velicu, Dumitru Constantin,
Ion Lupu. Emisiune de Theodora Popescu
00:30 Film serial: Ferestre spre Europa (II) (r)
01:00 Cursuri (r)

SÂMBÃTÃ
20 noiembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle (r)
6:30 Sãptãmâna internã (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)

Opinia

naþionalã

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

7:30
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
14:30
15:00
15:40
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
21:00
22:00
23:00
23:30
00:00
02:00
03:00

Knock out. Emisiune de Alexandru Ganci
Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose (r).
Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r).
Sunteþi un om sãnãtos?
Emisiune de Constantin Dumitrache
Viitorul în prezent: Istorie de succes.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
Agricultura ºi alimentaþia: Modificarea structurilor
agrare existente în vederea aderãrii la UE în sectorul horticol.
Emisiune de Constantin Pintilie
Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
Profil spiritual: invitatã violonista Cristina Anghelescu.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
Întâlnire cu folclorul: Elena Roizen, Sonia Vlaicovici,
Maria Tripon. Emisiune de Theodora Popescu
Cafeneaua literarã ºi artisticã: Corneliu Leu,
Daniel Drãgan, Ioan Suciu, Nicolae Dragoº despre poetul
Darie Magheru. Emisiune de Vlad Leu
Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
Trãieºte-þi arta!: invitat actorul Virgil Ogãºanu.
Emisiune de Marina Roman Boiangiu
Prietenii lui Marcel Dragomir: canto popular
cu Viorica Barbu Iuraºcu. Emisiune de Marcel Dragomir
Actualitãþi
Premiile muzicale RBA
Film serial: Arsene Lupin ep. (VI)
Provocarea. Emisiune de Leonard Henþiu
Calea succesului: Invitatã: Brânduºa Novac, director
Circul Globus. Emisiune de Violeta Screciu
Sãptãmâna internã
Premiile muzicale RBA (r)
Film serial: Arsene Lupin ep. (VI) (r)
Reluãri de emisiuni

DUMINICÃ
21 noiembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle (r)
6:30 Sãptãmâna internã (r)
7:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
7:30 Film documentar: Erupþie vulcanicã (r)
8:00 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
9:00 Poezia muzicii clasice. Emisiune de Dumitru Cucu
ºi Dumitru Nicolae
9:30 Muzicã popularã. Emisiune de Ionela Prodan.
10:00 Planeta copiilor. Emisiune concurs între elevii clasei
a- IV-a D ai ªcolii generale nr.194 Marin Sorescu
ºi elevii clasei a- IV-a C ai ªcolii generale nr.98 Avram Iancu
Bucureºti. Realizatori ªtefan Iordache ºi Mihaela Matei
11:00 Sã stãm de vorbã : Vedete la Festivalul RBA.
Emisiune de Mugur Popovici ºi Bianca Vãcariu
12:00 Ora melomanului. Emisiune de Dumitru Cucu
13:00 Amfitrion Corina. Invitat: Octavian Ursulescu (II)
14:00 Secretele succesului cu Oana Sârbu
17:00 Arta documentarului: Festivalul Festivalurilor Filmului
Documentar - Viena (I). Realizator Daniel Paraschiv
18:00 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu
18:30 Actualitãþi
19:00 Sportul în lume. Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Film documentar: Beijing
20:00 Îþi mai aduci aminte doamnã? Cântã Ana Piuaru
ºi Ilie Roºu. Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film artistic: Fraþii Karamazov (II) (Mosfilm)
23:00 Meseria de om. Emisiune de Simona ªerban
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Film artistic: Fraþii Karamazov (II) (Mosfilm) (r)
02:00 Reluãri de emisiuni
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La Editura Fundaþiei România de Mâine a apãrut

(Continuare din pag. 1)

Analizând starea economico-socialã din
ultimii aproape 15 ani, relevând caracterul
complex ºi contradictoriu al proceselor
tranziþiei, volumul de faþã pune accentul
pe evaluarea corectã a potenþialului material
ºi uman al þãrii, mereu din perspectiva
apãrãrii interesului naþional.
A devenit aproape unanimã
constatarea  demonstratã analitic în
paginile cãrþii  potrivit cãreia
România tranziþiei s-a confruntat ºi se
confruntã cu un imens paradox: în
ciuda deschiderilor spre schimbare ºi
înnoire democraticã, generate de
evenimentele din 1989, þara noastrã sa prãbuºit într-o profundã crizã. De
acest fapt nu poate fi învinovãþitã
tranziþia, ca atare, ci modul cum ea a
fost conceputã, gestionatã politic ºi
realizatã practic. În loc sã fie o
distrugere creatoare, în sensul de a
pune în loc ceva necesar ºi bun,
rãsturnarea din decembrie 1989 ºi
tranziþia postsocialistã au declanºat o
distrugere în sine, concretizatã în
jefuirea ºi ruinarea patrimoniului
naþional, cãderea severã a producþiei,

deprecierea dramaticã a capitalului
material ºi uman.
Factorul favorizant al devalizãrii
patrimoniului naþional a fost, în cea
mai mare mãsurã, abrogarea, imediat
dupã evenimentele din 1989, a legilor
patrimoniului naþional ºi a secretului
de stat, precum ºi deschiderea
graniþelor României. Neadoptarea, de
cãtre legiuitorii care s-au succedat în
cei aproape 15 ani de tranziþie, a unei
noi legi a patrimoniului naþional, lege
fundamentalã pentru salvarea a ceea
ce ar mai putea fi salvat, pentru
recuperarea ºi apãrarea avuþiei
naþionale, a permis continuarea
jafului, a traficului de valori naþionale,
amplificarea ºi adâncirea corupþiei.
Dar poporul român nu poate rãmâne
pãgubit de avuþia sa, realizatã cu trudã,
sudoare ºi sacrificii, iar jefuitorii ºi
corupþii nu pot rãmâne nepedepsiþi.
Istoria îºi va spune cuvântul.
Dupã cum sublinia, la vremea sa,
marele sociolog Petre Andrei,
revoluþia care nu aduce nimic nou ºi
util societãþii, care nu are un rol
constructiv, e un fenomen patologic,

condamnabil. Ca urmare, perioada
celor aproape 15 ani ce au trecut din
1989 ne apare ca un interval care a
produs multe distrugeri la nivelul þãrii
ºi suferinþã umanã pentru marea
majoritate a populaþiei. Pe drept
cuvânt, un reputat specialist sublinia cã
actuala tranziþie, apreciatã prin
amploarea pagubelor create
economiei ºi populaþiei, ca ºi prin
durata prelungitã de nerecuperare a
nivelului economic din 1989, va
rãmâne în istorie ca o perioadã mai
rea ºi mai pãguboasã decât au fost
pentru România nu unul, ci ambele
rãzboaie mondiale, luate împreunã.
Tranziþia, însã, nu trebuie sã
însemne numai distrugere, ci ºi creaþie.
Creaþia înseamnã progres, dezvoltare,
înseamnã mâine, înseamnã viitor.
Fãcând parte din timpul creator al
viitorului, tranziþia este istorie, iar
aceasta nu suportã improvizaþii.
În opinia noastrã, calea depãºirii
în cel mai scurt timp a unei asemenea
stãri prelungite de crizã multiplã 
crizã ce întreþine fenomene negative în
toate
domeniile,
cele
mai
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îngrijorãtoare fiind, în plan social,
adâncirea ºi extinderea sãrãciei,
analfabetismului ºi deprofesionalizãrii
forþei de muncã, fãrã a mai vorbi
despre starea economiei ºi ravagiile
corupþiei  o reprezintã reunirea
forþelor creatoare, constructive ale
naþiunii în jurul unor obiective
strategice, întemeiate pe evaluarea
lucidã a realitãþilor naþionale,
conexate mediului internaþional.
Volumul România la începutul
secolului XXI. Starea naþiunii 2004
reprezintã expresia cercetãrii stãrilor de
fapt din economie, culturã, sãnãtate din
viaþa social-politicã.
La baza elaborãrii lucrãrii se aflã,
în lumina obiectivitãþii ºtiinþifice, câteva
cerinþe esenþiale: evaluarea unitarã a
societãþii sau a diverselor ei sectoare,
analiza inseparabilã a trecutului, a
situaþiei prezente ºi a proiecþiilor
viitoare constructive, umaniste.
Considerãm cã numai astfel devin
posibile aprecierea corectã a stadiului
de dezvoltare a þãrii ºi conturarea unor
predicþii credibile, în mãsurã sã
conducã la valorificarea cât mai
eficientã, în interes naþional, a
patrimoniului existent, în vederea unei
evoluþii durabile.
Dat fiind adevãrul cã prezentul
naþiunii ºi, mai ales, viitorul sãu sunt
strâns legate de contextul european ºi
internaþional, în mod firesc, analizãm
premisele, condiþiile ºi implicaþiile
procesului complex de aderare a
României la structurile europene ºi
euroatlantice, relevând, totodatã, unele
aspecte care evidenþiazã originalitatea
istoriei ºi culturii naþionale româneºti,
avantajele valorice ale acesteia, ca
potenþial de creaþie ºi de integrare
organicã în lumea contemporanã.

Volumul conþine un capitol special,
consacrat prezentãrii Fundaþiei România
de Mâine, ca model instituþional izvorât
din cadrul societãþii civile, întemeiat pe
concepþia sociologicã a valorilor, pe
tradiþiile învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii
româneºti, precum ºi proiectul de program
al Alianþei Naþionale pentru România de
Mâine, ca posibil nucleu reprezentativ de
coagulare a societãþii civile.
Am construit acest proiect de
program cu convingerea cã a venit
timpul sã luãm în consideraþie, cu toatã
gravitatea, lecþiile istoriei. Se spune, pe
drept cuvânt, cã istoria nu iartã!
România a cunoscut numeroase
tranziþii pe parcursul secolului al XXlea. Dimitrie Drãghicescu, la începutul
veacului trecut, apoi Mihai Ralea, la
un deceniu dupã Marea Unire, au
consemnat,
cu
amãrãciune,
consecinþele nefaste ale acestor
tranziþii. Am plãtit scump acele erori.
Este, oare, nevoie sã le repetãm ºi sã
plãtim, încã o datã, datoritã ignoranþei
celor care refuzã sã-ºi cunoascã istoria?
Evident, nu, ºi acesta este sensul de
acþiune ºi de crez ale Alianþei de
conºtiinþã, pe care o propunem ºi o
susþinem într-un moment decisiv
pentru salvarea fiinþei naþionale a
României ºi pentru înscrierea ei demnã
pe orbita dezvoltãrii moderne.
Ferm ataºaþi convingerii cã o
proiecþie realistã ºi constructivã a
dezvoltãrii durabile depinde hotãrâtor
de analiza obiectivã a stadiului istoric
pe care îl parcurge þara, dupã
experienþele social-politice ale
secolului XX, în contextul oscilaþiilor
ºi
incertitudinilor
tranziþiei
postsocialiste, al unei lumi aflate,
încã, în derutã la începutul secolului
XXI, considerãm cã numai elaborarea

ºi aplicarea unei strategii realiste,
adecvate noului timp istoric, implicit
conturarea unei prognoze credibile a
societãþii româneºti, reprezintã calea
intrãrii în normalitate.
În partea a II-a a volumului, un
documentar statistic, transpus în
reprezentãri grafice, prezintã, în
sintezã, principalii indicatori
economico-sociali care reflectã
sugestiv, în limbajul aparent sec al
cifrelor ºi corelaþiilor logice dintre ele,
resursele umane ºi starea economiei la
începutul anului 2004.
În încheiere, am reprodus
rezultatele obþinute la cele mai
semnificative întrebãri ale unui sondaj
de opinie efectuat, în anul 2004, de
institutul de specialitate ce
funcþioneazã în cadrul Fundaþiei
România de Mâine.
Urmând aceleaºi metode ºi principii
ale cercetãrii sociologice obiective,
România la începutul secolului XXI.
Starea naþiunii 2004 se alãturã,
constructiv, dezbaterilor în jurul
problemelor dezvoltãrii durabile ºi
intrãrii în normalitate, ca un îndemn la
reflecþie ºi la acþiune pentru un viitor
mai bun al þãrii.
Elaborat din convingerea cã
dezbaterile libere de idei au menirea
de a învinge prejudecata socialpoliticã a unei singure soluþii pentru
viitor, volumul de faþã îºi propune sã
releve cã, ºi pentru þara noastrã,
ieºirea din labirintul tranziþiei,
intrarea efectivã în normalitate ºi
stabilitate implicã parcurgerea unor
procese economice, socio-politice ºi
educaþional-formative dificile, dar nu
descurajante. Conºtientizarea lor
îndeamnã, mai mult ca oricând, la
deschiderea programaticã a unei noi
etape de încordare a eforturilor
pentru integrarea naþiunii, a
poporului român în modernitatea
secolului al XXI-lea.

 OPINIA PUBLICÃ ªI DINAMICA SCHIMBÃRILOR DIN
SOCIETATEA ROMÂNEASCÃ ÎN TRANZIÞIE, Bucureºti, 1998;
 PERENITATEA UNEI MOªTENIRI. 100 DE ANI DE LA
ADOPTAREA LEGII SPIRU HARET, Bucureºti, 1998;
 STAREA NAÞIUNII 2000. ROMÂNIA ÎNCOTRO? vol. I, Bucureºti,
2000;
 SOCIOLOGIA CULTURII, ed. a IV-a, revãzutã, restructuratã ºi îmbunãtãþitã,
Bucureºti, 2003;
 SOCIOLOGIA OPINIEI PUBLICE ªI A MASS-MEDIA, ed. a II-a,
revãzutã ºi adãugitã, Bucureºti, 2003;
 PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAÞIONAL
România  maximã urgenþã (Coordonator), Bucureºti, 1996.

EDITURA DIDACTICÃ ªI PEDAGOGICÃ
BUCUREªTI, 1988

Lansarea cãrþii

ROMÂNIA
LA ÎNCEPUTUL
SECOLULUI XXI.
STAREA NAÞIUNII 2004,
va avea loc, sâmbãtã,
20 noiembrie, ora 11,
sala de marmurã, la Târgul
Internaþional Gaudeamus Carte de învãþãturã - 2004

