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Cuvântul

prof.univ.dr. Aurelian Bondrea
rectorul Universitãþii Spiru Haret
Stimaþi colegi,
Membri ai Senatului
Universitãþii Spiru Haret,
Distinºi invitaþi,
Reuniunea Senatului nostru
universitar de astãzi este consacratã
sãrbãtoririi prof. univ. dr. docent
Victor Giuleanu, cu prilejul
împlinirii a 90 de ani de viaþã ºi a
peste 60 de ani de activitate pe tãrâm
educaþional, artistic ºi cultural.
Omagiem personalitatea Maestrului
Victor Giuleanu, a cãrui bogatã
activitate s-a desfãºurat nu doar la
nivelul celor douã instituþii de
învãþãmânt superior, respectiv
Universitatea Naþionalã de Muzicã
din Bucureºti ºi Universitatea Spiru
Haret, unde a fost profesor titular,
dar ºi la nivelul întregii þãri ºi chiar
dincolo de hotarele ei, unde
sãrbãtoritul nostru a fãcut cunoscut
mesajul de frumuseþe artisticã al
poporului român. La Conservatorul
de Muzicã Ciprian Porumbescu din
Bucureºti (în prezent, Universitatea
Naþionalã de Muzicã), Maestrul
Victor Giuleanu a ocupat funcþia de
rector, mai mult de un deceniu, iar la
Universitatea Spiru Haret a fost
fondatorul ºi primul decan al
Facultãþii noastre de Muzicã.
La împlinirea acestei frumoase
vârste ºi ca o încununare a întregii
activitãþi pe care Maestrul a
desfãºurat-o
în
domeniul
învãþãmântului, artei ºi culturii,
Senatul nostru Universitar îºi
propune sã îi confere profesorului
Victor Giuleanu titlul de Doctor
Honoris Causa al Universitãþii Spiru
Haret. Meritele sale sunt cu totul
remarcabile. Pe lângã faptul cã a fost
un dascãl de vocaþie ºi un neobosit
rector, maestrul Victor Giuleanu este
considerat fondatorul învãþãmântului
românesc modern de muzicã ºi cel

prin a cãrui strãduinþã a fost construit
noul local al Universitãþii Naþionale
de Muzicã din Bucureºti. Personal,
cunosc foarte bine cât suflet a depus
pentru ridicarea acestui edificiu.
Conservatorul din Bucureºti nu avea
spaþiu nici pentru a satisface cerinþele
unei facultãþi. Datoritã activitãþii
entuziaste ºi hotãrâte a rectorului
Victor Giuleanu, noul local a prins
contur. Se cunoaºte faptul cã, în acea
perioadã, nu toate instituþiile de
învãþãmânt superior aveau condiþii
corespunzãtoare pentru desfãºurarea
activitãþii didactice ºi ºtiinþifice.
Bãtãlia pentru fonduri financiare,
care se desfãºura atunci, a fost
câºtigatã de domnul Victor Giuleanu,
care a fost ºi primul constructor al
noului edificiu. Mergea în fiecare zi
pe ºantier. Bucurându-se de prestigiu
în întreaga þarã, a fost sprijinit în
aceastã acþiune de multe judeþe,
îndeosebi de judeþul Vâlcea, unde îi
este obârºia.
Întreagã aceastã bogatã activitate
îl îndreptãþeºte sã primeascã înaltul
titlu de Doctor Honoris Causa al
Universitãþii Spiru Haret. Al
Universitãþii, pe care Maestrul a
slujit-o, cu dragoste ºi devotament,
încã de la fondarea ei, când, la
propunerea sa, aici a luat fiinþã
Facultatea de Muzicã. Astãzi este
singura facultate de muzicã existentã
într-o universitate particularã ºi
meritul îi revine, în mare mãsurã,
Profesorului Victor Giuleanu.
Iatã de ce doresc sã-l sãrbãtorim ºi
sã-l felicitãm cu toatã dragostea ºi stima,
aici, în cadrul Senatului universitar, în
numele întregului corp profesoral ºi al
tuturor studenþilor noºtri. Împreunã cu
Maestrul Victor Giuleanu, cu alte
personalitãþi ºtiinþifice ºi culturale,
datoritã pasiunii lor creatoare ºi a
ataºamentului exemplar, Universitatea
Spiru Haret s-a ridicat la cota înaltã a

Înmânând însemnele titlului academic,
rectorul Universitãþii Spiru Haret a spus:
Onoratã asistenþã,
Cred cã luãrile de cuvânt au
înfãþiºat pe larg personalitatea
Maestrului Victor Giuleanu. S-a
vãzut, din aprecierile rostite aici, câtã
muncã, perseverenþã, ambiþie ºi
devotament faþã de învãþãmânt ºi
culturã se aflã la baza înaltului
prestigiu naþional de care se bucurã
profesorul Victor Giuleanu. Aº mai
putea adãuga cã maestrul s-a bucurat
de o înaltã preþuire ºi pe plan
internaþional. ªi nu doar din partea
universitarilor, a oamenilor de artã ºi

culturã, ci ºi a unor oameni de stat ca
Margaret Thacher, fost prim-ministru
al Marii Britanii. Chiar din perioada
când fãcea eforturi deosebite pentru
construirea noului ºi modernului
edificiu al Conservatorului Ciprian
Porumbescu, rectorul Victor Giuleanu,
încrezãtor în reuºita acþiunii sale,
adresa invitaþii unor ºefi de guverne sã
viziteze prestigioasa instituþie
universitarã. Margaret Thacher a venit
special la Bucureºti, pentru ca sã
viziteze Conservatorul Ciprian
Porumbescu. Alte mari personalitãþi

prestigiului de astãzi. La înfiinþarea ei
n-am avut, în proprietate, nici cel puþin
o salã de curs, iar astãzi dispunem de o
remarcabilã bazã tehnico-materialã,
cuprinzând amfiteatre, sãli de cursuri ºi
de seminarii, laboratoare înzestrate cu
sute ºi sute de computere de ultimã
generaþie, cu biblioteci, post propriu de
televiziune, editurã, tipografie, bazã
sportivã, cãmine ºi cluburi studenþeºti.
Totul, absolut totul, inclusiv sediul
monumental al rectoratului Universitãþii
noastre, în care ne aflãm acum, a fost
realizat în cei 14 ani ce au trecut de la
înfiinþarea Universitãþii Spiru Haret.
Þin sã adresez calde mulþumiri ºi
felicitãri domnului Victor Giuleanu,
dar ºi membrilor Senatului
universitar, întregului nostru corp
profesoral, pentru cã, împreunã, am
reuºit sã facem din Universitatea
Spiru Haret cea mai puternicã
instituþie de învãþãmânt superior din
România, cea mai puternicã atât sub
raport didactic ºi tehnologic, cât ºi
numeric. Avem peste 55.000 de
studenþi, dintre care 25.000 în anul I,
iar aceste cifre confirmã faptul cã, la
Universitatea Spiru Haret, se face un
învãþãmânt de calitate, studenþii
având convingerea cã, aici, îºi
pregãtesc un viitor sigur. (Asistenþa
în picioare aplaudã)

universitare ºi artistice din Europa ºi
de pe alte continente au vizitat
Conservatorul din Bucureºti. Cunosc
bine prestigiul dobândit de aceastã
instituþie universitarã pe plan intern ºi
internaþional ºi pot sã afirm cã el se
datoreazã, în mare mãsurã, competenþei manageriale ºi devotamentului
profesional ale maestrului Victor
Giuleanu. El a fost un mare rector, un
mare îndrumãtor, de sprijinul cãruia au
beneficiat ansambluri ºi formaþii
artistice din întreaga þarã.
Iatã, de ce, astãzi, putem, cu
mândrie, sã supunem aprobãrii
Senatului Universitãþii propunerea de
a i se conferi maestrului Victor
Giuleanu titlul de Doctor Honoris
Causa al Universitãþii Spiru Haret, cu
prilejul împlinirii a 90 de ani de viaþã
ºi a peste 60 de ani de prodigioasã
activitate. La aceastã venerabilã vârstã,
maestrul este încã alãturi de noi în
amfiteatre ºi studenþii au posibilitatea
sã înveþe din vasta sa experienþã.
(Asistenþa, în picioare, aplaudã
îndelung).
Prin aplauzele dumneavoastrã,
considerãm cã a fost unanim aprobatã
propunerea Senatului de a i se conferi
maestrului Victor Giuleanu titlul de
Doctor Honoris Causa al Universitãþii
Spiru Haret.
Daþi-mi voie sã-i înmânez laureatului
însemnele acestui titlu de onoare.
Vã felicit, iubite maestre!

Încununare a îndelungatei
activitãþi desfãºuratã
în învãþãmântul muzical,
în domeniile artei ºi culturii,

profesorului

Victor Giuleanu
i s-a conferit titlul academic

Doctor Honoris Causa
al Universitãþii Spiru Haret

Laudatio

În cadrul ºedinþei festive de astãzi, 11
noiembrie 2004, Senatul Universitãþii
Spiru Haret are onoarea ºi bucuria de a
conferi înaltul titlu de Doctor Honoris
Causa al Universitãþii Spiru Haret
domnului prof. dr. docent Victor
Giuleanu, pedagog de rarã mãiestrie ºi
longevitate artisticã, personalitate
culturalã de primã mãrime, recunoscut în
þarã ºi strãinãtate prin lucrãrile sale
fundamentale în domeniul teoriei
muzicii, prin contribuþiile enesciene de
marcantã ºi profundã originalitate, distins
cu importante ordine ºi medalii de cele
mai importante instanþe culturale ºi
artistice naþionale ºi internaþionale.
Exponent de frunte al vieþii muzicale
ºi culturale româneºti, maestrul Victor
Giuleanu impune prin statura sa exemplarã,
fiind un simbol al revigorãrii artei muzicale
ºi al impunerii Facultãþii de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret în circuitul
naþional de valori, circuit ce þinteºte, cu
legitimitate  graþie perfectei direcþionãri
pe care i-a dat-o, în calitate de fondator ºi
prim decan , orizontul recunoaºterii ºi al
legitimãrii europene.
Prin noi, astãzi, se exprimã
respectul unanim ºi consideraþia
profundã pentru activitatea prodigioasã
dusã continuu, cu pasiune ºi abnegaþie,
de maestrul Victor Giuleanu, pentru
promovarea unui învãþãmânt muzical
de calitate, pentru dãruirea cu care a
militat pentru impunerea ºi decelarea
valorilor în arealul atât de divers al artei
muzicale, de la concepþii pedagogice
sau educative la stiluri interpretative
instrumentale, vocale sau vocalinstrumentale, de la dorinþa de a face
din instituþiile muzicale, pe care le-a
servit cu abnegaþie, repere în viaþa
cultural-artisticã româneascã la idealul
de a promova ºi cultiva marile valori
ale artei muzicale, invitat fiind în jurii
ale unor reputate concursuri sau
festivaluri pe cele mai diverse
meridiane ale globului. Universalitatea
limbajului muzical ºi vibraþia
adevãrului l-au fãcut sã depãºeascã
graniþele altor culturi, pentru a le vorbi
despre orizontica devenire a fiinþei
muzicale româneºti, prezentã peste tot
acolo unde arta o cere ºi unde esenþa
românismului este un titlu de glorie ºi
semn de dãruire.
Afirmarea domniei sale a întregit
demersul de apropiere între cultura
noastrã muzicalã, cu tot ce avea ea mai

valoros la acea datã, ºi culturile altor
state, inclusiv pe palierul comunicãrii
academice, într-o perioadã în care
culturii i se dãdeau prea puþine ºanse
sã-ºi facã auzite vocile de excepþie.
Vocaþia domnului Victor Giuleanu de
a-ºi servi þara prin muzicã este o
permanenþã.
Aº îndrãzni sã aduc în memoria
Dumneavoastrã cei cinci ani de
participare pe fronturile din Est ºi din
Vest, domnia sa fiind veteran de rãzboi.
Dar aº aduce, în egalã mãsurã, ca
argument, ºi cele aproape ºase decenii
de rãzboi declarat imposturii, de front
susþinut pentru triumful adevãratelor
valori ale artei muzicale.
Rând pe rând profesor la
reputatele licee bucureºtene 
Gheorghe Lazãr ºi Matei Basarab, între
1946 ºi 1949, apoi Liceul de muzicã
Dinu Lipatti al cãrui director onorific a
fost , la catedra de muzicã a Facultãþii
muncitoreºti de pe lângã Universitatea
din Bucureºti (1949-1954), maestrul
Victor Giuleanu va urca toate treptele
ierarhiei universitare la Conservatorul
Ciprian Porumbescu, îndeplinind
funcþiile de ºef de catedrã, decan, apoi

rector al acestei importante instituþii, ce
a serbat, în acest an, 140 ani de existenþã.
Pentru a cultiva adevãrul ºi valoarea
realã a muzicienilor români, în perioada
în care a fost rectorul Conservatorului
bucureºtean, domnia sa a construit ºi a
menþinut, cu eforturi greu de imaginat,
un studio de operã cu stagiune
permanentã la actuala Universitate
Naþionalã de Muzicã, pe care a înzestrat-o
cu o clãdire model, cu patru etaje,
modernã ºi funcþionalã, clãdire dãruitã
ºi cu o salã de concert, pe lângã spaþiile
de studiu, cu o orchestrã simfonicã ºi una
cameralã, un cor profesionist, unul de
studiu ºi corul de camerã Gaudeamus,
inclusiv cu corala Madrigal, primul
cvartet românesc salariat al unei instituþii
de învãþãmânt superior  Academica ºi
zeci de formaþii camerale, alcãtuite cu
forþe studenþeºti, prezenþe active în
festivalurile artei studenþeºti sau pe
podiumul de concert, un laborator de
muzicã electronicã  premierã în
deceniul ºapte al secolului trecut!,
cabinete specializate, litografie, un
muzeu ce adãpostea documente de
inegalabilã valoare.
(Continuare în pag. 8)
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Valorificarea exigenþelor didacticii clasice
în condiþiile ascensiunii învãþãmântului informaþional
Peste 15 mii de studenþi boboci au ales
forma de învãþãmânt la distanþã. În aceastã
etapã, peste 22 mii de studenþi ID
frecventeazã activitãþile universitare în anii
I, II ºi III de studiu, în 45 de Centre
teritoriale ID, din care câte unul
funcþioneazã la Chiºinãu ºi New York.
Acum, învãþãmântul la distanþã
marcheazã structural ºi operaþional
întreaga viaþã a Universitãþii.
Asistãm, aºadar, la un nou tip de
comunicare fãrã bariere ºi fãrã limite.
Între cunoaºtere ºi formare,
informarea devine mai activã, cu rol
integrator în educaþie.
Existenþa în dotarea universitãþii a
televiziunii proprii tvRM prin satelit, a
tipografiei ultramoderne ºi a reþelei de
computere legate 24 de ore din 24 la
Internet determinã formalizarea unei
infrastructuri ultraperformante pentru
procesul de instruire superioarã.
În fapt, în faþa acestor condiþii, decizia
personalã a miilor de tineri care au ales sã
înveþe ºi sã se pregãteascã pentru viaþã prin
calificare universitarã superioarã la
Universitatea Spiru Haret nu mai apare ca
fiind surprinzãtoare, ci devine consecinþã
fireascã de angajament serios, competent ºi
eficient într-un mediu academic prestigios.
La Universitatea Spiru Haret,
respectarea standardelor ºi criteriilor de
operaþionalizare a actului de învãþare,
precum ºi încadrarea strictã în prevederile
Legii învãþãmântului ºi a Hotãrârii de
Guvern nr. 1011/2001, fac din învãþãmântul
la distanþã forma de instruire superioarã cu
largã ºi binemeritatã audienþã în rândul
tinerilor ºi a celor ce îºi continuã sau
completeazã studiile cu a doua facultate.
Menþinerea prestigiului universitãþii ºi
câºtigarea de noi cote de apreciere se pot
realiza prin ancorarea în realitãþile timpului
modern, prin evitarea automulþumirii,
întrucât viteza cu care se transformã
societatea contemporanã ºi mediul
academic tot mai global este extrem de
ridicatã, ca urmare a perfecþionãrii
tehnologiilor informaþionale pentru
comunicare, calcul ºi procesare.
De aceea, conducerea Universitãþii
Spiru Haret, în baza programului
managerial ºi a strategiilor realiste, pentru
termenele mediu ºi lung, în legãturã cu
asigurarea celor mai performante condiþii
de studiu, a procedat deja la transpunerea
în practicã a unor investiþii de excepþionalã
însemnãtate pentru studenþi ºi profesori.
Este vorba de achiziþionarea a încã 200 de
computere de ultimã generaþie,
ultraperformante care sã intre în dotarea
universitãþii ºi cu predilecþie a Centrelor
teritoriale de învãþãmânt la distanþã,
respectiv infrastructura tvRM a fost
completatã cu un car de reportaj de cea mai
înaltã rezoluþie, expresie a ultimelor realizãri
în domeniu pe plan mondial. Astfel, este
posibilã consolidarea sistemului complex de
comunicare interactivã pentru învãþare în
rândul studenþilor ID ºi a profesorilor ºi
asigurarea legãturilor multivalente la
distanþã, între profesori ºi studenþi.
În context, este posibil sã se deruleze
activitatea tutorialã ºi sã se acorde
studenþilor ID asistenþa în timp real pentru
învãþarea la distanþã.
Cursurile, seminariile, dezbaterile,
aplicaþiile sau studiile de caz pot fi
transmise Tv prin satelit în direct sau
înregistrate din orice amfiteatru, salã de
predare de la sediul oricãrei facultãþi.
Calculatoarele, legate la Internet 24 de
ore din 24, asigurã accesul în Biblioteca
virtualã a Universitãþii Spiru Haret, însã
în egalã mãsurã devin instrumente
ultramoderne de evaluare-examinare.

În contextul amintit, efortul instituþional
se regãseºte ºi în achiziþionarea din SUA a
programului generator de teste pentru
examinarea-evaluarea pregãtirii studenþilor,
denumit Exam View Pro.
Este cât se poate de firesc ca aceastã
achiziþie sã fie consideratã binevenitã, întrucât,
de-acum, Universitatea Spiru Haret este
aliniatã procedural, ca metodicã de instruire
la cele mai înalte ºi actualizate standarde
înregistrate pe plan mondial în domeniu.
Universitãþile cele mai mari din lume,
inclusiv cele din SUA realizeazã cu eficienþã
excepþionalã evaluarea-examinarea modernã
a studenþilor în privinþa cunoºtinþelor
teoretice ºi practice acumulate asistat sau prin
efort propriu, la distanþã.

Responsabilitãþi
pentru corpul profesoral
Programul generator de teste, în mod
concret, este o aplicaþie care permite
alcãtuirea rapidã de teste imprimate, teste
Internet ºi teste pe computer.

rãspunsurile corespunzãtoare ce folosesc
aprecierii electronice pentru punctaj.
În acest scop, este necesarã parcurgerea
urmãtoarelor etape de lucru:
1. Elaborarea listei cu denumirea
disciplinelor de studiu, conform planului
de învãþãmânt pentru fiecare facultate
(specializare) ºi an de studiu. În aceastã
etapã se precizeazã faptul cã aceste liste
se referã la anii de studiu I, II ºi III.
2. În conformitate cu Regulamentul
pentru activitatea profesionalã a
studenþilor, aprobat în Senatul
Universitãþii Spiru Haret (art. 27, cap. 4),
pentru fiecare disciplinã în parte trebuie
întocmitã lista subiectelor pentru
examen, care de altfel se afiºeazã spre a fi
aduse la cunoºtiinþa studenþilor.
Listele cu subiectele de examen trebuie
redactate pentru fiecare disciplinã la nivel
de facultate ºi specializare, acestea fiind
necesare în continuare pentru formularea
întrebãrilor de examen.
3. Pe baza subiectelor de examen, în
concordanþã cu conþinutul Programei

- întrebarea, respectiv enunþul este
însoþit de un set de 3-5 rãspunsuri posibile
dintre care numai unul este corect.
Studentul va alege din cele 3-5
rãspunsuri acel rãspuns (sau acele
rãspunsuri) care considerã cã este corect
(sau sunt corecte). Calculatorul, prin
program, va puncta corespunzãtor .
4. Întrebare prin care se prezintã o
formulã sau un exerciþiu care trebuie
rezolvat de cãtre student.
- întrebarea, respectiv exerciþiul, este
însoþit de un rãspuns numeric la care
studentul trebuie sã ajungã pentru a fi
punctat pozitiv.
Studentul va rezolva aplicaþia în formula
cerutã, respectiv exerciþiul cerut, încercând
sã ajungã la un rãspuns numeric.
Calculatorul, prin program, va compara
rãspunsul numeric obþinut de student cu
rãspunsul corect ºi va puncta corespunzãtor.
5. Enunþ sau propoziþie formulatã de
profesor.
- enunþul, respectiv propoziþia este
redactatã cu spaþii goale, respectiv punctepuncte (......).

Învãþãmântul la distanþã în faþa unui examen
pentru care se pregãteºte temeinic:

evaluarea computerizatã a studenþilor
Prof. univ.dr. Ioan GÂF-DEAC,

prorector al Universitãþii Spiru Haret,
directorul Departamentului pentru Învãþãmântul la Distanþã
Programul nu exclude rolul, gândirea,
prezenþa ºi prestanþa profesorului titular de
curs. În schimb, el oferã premise ºi
oportunitãþi în procesul de examinare,
precum: eficienþã, operativitate, productivitate, reprezentativitate ºi obiectivitate.
Se pot introduce propriile întrebãri ºi,
totodatã, se poate personaliza modul de
prezentare a testelor create.
Cadrul didactic titular de curs poate chiar
el personal sã participe la alcãtuirea în formulã
computerizatã a testelor pentru examinare.
Programul achiziþionat are un ghid
electronic intitulat Quick Test care poate
arãta, respectiv ajuta profesorul ca, pas cu
pas, de-a lungul întregului proces, sã
alcãtuiascã unul sau mai multe teste. Sunt
incluse, de asemenea, numeroase opþiuni
care permit personalizarea conþinutului ºi
aspectul testelor create.
Existã în schimb ºi alternativa, desigur,
mai puþin recomandatã, ca profesorul titular
de curs sã nu se implice efectiv în activitatea
specializatã, pur informaticã de generare a
testelor. Într-o astfel de situaþie, o persoanã
specializatã, asistent informatician este cea
care transpune în practicã, sub formã
electronicã, întrebãrile de test ºi rãspunsurile
care, iniþial, au fost formulate de cãtre cadrul
didactic respectiv.
Aºadar, programul de examinare
computerizatã se bazeazã pe un soft modern,
cu performanþe superioare, folosite în
marile universitãþi de pe plan mondial.
Evaluarea poate fi realizatã pentru toate
categoriile de studenþi, în principal, pentru
cei de la forma de învãþãmânt la distanþã.
Desigur, programul trebuie alimentat
cu subiecte ºi întrebãri formulate în mod
specific pentru fiecare disciplinã de studiu
în parte, acestea fiind însoþite ºi de

analitice pentru fiecare disciplinã de
studiu, se elaboreazã un numãr de
întrebãri, care în totalitatea lor sã reflecte
posibilitatea de examinare-evaluare a
studenþilor, acoperind conþinutul întregii
discipline (care poate fi pe durata unui
semestru sau a unui an).
Întrebãrile sunt însoþite de
rãspunsurile aferente ºi reprezintã baza
de la care se porneºte pentru alcãtuirea
mulþimii de elemente de testare pentru
disciplina respectivã.
Din totalul întrebãrilor ºi rãspunsurilor,
profesorul titular de disciplinã, în momentul
imediat premergãtor derulãrii examenului,
stabileºte, cu ajutorul computerului, cu
programul Quick Test baterii de teste (5,
10, 15 etc. întrebãri de test).
4. Seturile de întrebãri ºi rãspunsuri,
care reprezintã subiectele de examinare
pentru fiecare disciplinã în parte de la
fiecare facultate (specializare), sunt
predate sub formã scrisã ºi pe dischetã
Departamentului pentru Informaticã, fiind
recepþionate prin grija Departamentului de
Învãþãmânt la Distanþã.
Rolul ºi rãspunderea privind elaborarea
în termen a acestor seturi de întrebãri
pentru teste revin decanului facultãþii,
ºefului de catedrã ºi direct titularului de
disciplinã.
5. Totalitatea întrebãrilor pentru fiecare
disciplinã de studiu primite de la facultãþi
(specializãri) sunt prelucrate electronic ºi
în continuare amplasate în programul soft
Exam View Pro pe calculator, în baza
de date pentru examinare-evaluare.
În ziua examenului, profesorul stabileºte
bateria de teste ºi acestea sunt generate ºi
numerotate în funcþie de numãrul
studenþilor care participã la examen.

Ceea ce trebuie sã învãþãm
pentru buna funcþionare a sistemului
Amploarea înregistratã ºi importanþa ce
se atribuie învãþãmântului la distanþã la
Universitatea Spiru Haret, cu certitudine
învãþãmântul viitorului, au impus nevoia
implementãrii unui sistem electronic de
evaluare a cunoºtinþelor studenþilor. ªi cum
sesiunea de examene din iarnã nu este prea
departe, cunoaºterea funcþionãrii acestui
sistem modern impune o pregãtire adecvatã
a cadrelor didactice.
Pentru a dobândi un asemenea orizont
de cunoaºtere a fost organizatã o primã rundã
de iniþiere a cadrelor didactice în cunoaºterea
tainelor de funcþionare a modernului sistem,
care s-a desfãºurat în Amfiteatrul-studio al
Universitãþii Spiru Haret din strada I.Ghica
nr. 13.
În deschiderea reuniunii a luat cuvântul
rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof. univ.
dr. Aurelian Bondrea care, precizând cã este
vorba de o întâlnire de lucru, a subliniat cã
la aceastã reuniune participã decanii
facultãþilor din Bucureºti, titularii de
discipline prevãzute la 14 specializãri,
profesori, conferenþiari, lectori ºi asistenþi.
Scopul întâlnirii este tocmai acela de
clarificare asupra problemelor care vizeazã
funcþionarea sistemului de evaluare a
pregãtirii studenþilor, pe baza tehnologiilor
moderne, cunoscute ºi aplicate de cele mai
performante universitãþi din lume, cum este
Universitatea Harvard din S.U.A., unde se
aplicã de ani de zile.

6. În faþa calculatorului, studentul care
urmeazã sã fie examinat-evaluat îºi introduce
numele, CNP, ºi o adresã de e-mail. Apoi,
studentul procedeazã la completarea
rãspunsurilor la setul de întrebãri.
Durata examinãrii este de 10 minute sau
mai mult, în funcþie de numãrul întrebãrilor.
La terminarea completãrii cu
rãspunsuri la întrebãri, studentul apasã pe
butonul final de obþinere a rezultatului
evaluãrii ºi, în mod automat, pe ecran este
afiºat punctajul, respectiv reuºita sau
nereuºita acestuia la examen.
Nota obþinutã este transmisã instantaneu
cãtre secretariatul facultãþii (specializãrii)
ºi este secretizatã ºi nemodificabilã (pãstratã
intactã în memoria calculatorului).
7. În context, infrastructura computerizatã
de examinare beneficiazã de dotarea cu
camere de luat vederi prin Internet.
Cadrul didactic titular de curs aflat la
sediul facultãþii, la ora stabilitã pentru
examen, poate monitoriza ecranul
computerului, în timp real, prin imagini
directe pe Internet, sala de examen de la

Pentru a prezenta sistemul electronic de
evaluare a pregãtirii studenþilor, modalitãþile de
utilizare, a luat cuvântul inginerul Iustin
Andronie care a remarcat caracterul aplicativ
al acestei instruiri, fiecare etapã de parcurs,
fiecare moment fiind proiectate pe ecran,
concomitent cu organizarea ºi desfãºurarea
unei simulãri realizatã la Centrul teritorial ID
din Deva, unde cinci studenþi erau supuºi unor
teste de evaluare a pregãtirii lor pentru sesiunea
de examene din iarnã. Dar în spatele
calculatoarelor rãmân în continuare profesorii
cu rolul lor bine definit în pregãtirea studenþilor
de la învãþãmântul la distanþã. Au fost
prezentate modalitãþile didactice specifice de
comunicare cu studenþii în spaþiul cibernetic,
rigorile cãrþii de Internet, care trebuie sã fie
structuratã în sinteze autentice, modele de teste
de evaluare sau autoevaluare a cunoºtinþelor
studenþilor realizate de Facultatea de Sociologie
- Psihologie, importanþa Bibliotecii virtuale ºi
modul de acces al studenþilor la informaþiile
oferite de aceasta.
S-a subliniat faptul cã în procesul de
cunoaºtere a mecanismelor de funcþionare a
noului sistem de evaluare, cadrele didactice vor
beneficia de asistenþã tehnicã de specialitate,
de consultanþã în elaborarea materialelor
didactice necesare, existând de acum un
Departament de Informaticã format din
specialºti ce pot fi oricând solicitaþi.
O experienþã interesantã în utilizarea
modernului sistem de evaluare a pregãtirii
studenþilor, a acumulat-o Facultatea de
Marketing ºi Comerþ Exterior.

Performantul program Exam Wiew Pro,
conceput pe bazã de teste grilã sau on-line,
achiziþionat de conducerea Universitãþii
noastre este bine-venit ºi, fiind acceptat de
mediul nostru academic, trebuie sã învãþãm
sã-l folosim în beneficiul ridicãrii calitãþii
actului instructiv-educativ  a apreciat conf.
univ. dr. Manuela Epure, decanul Facultãþii
de Marketing ºi Comerþ Exterior care, cu
ajutorul calculatorului a proiectat aspecte ale
propriei experienþe. Acest program nu este
dedicat numai specialiºtilor în informaticã,
ci tuturor profesorilor de la disciplinele ce
se predau în învãþãmântul la distanþã, al cãrui
rol este de a oferi material brut  formularea
întrebãrilor ºi a rãspunsurilor pe baza cãrora
pot fi generate teste, care, cu ajutorul echipei
de specialiºti, sunt transpuse pe suport
electronic. Evident, numãrul întrebãrilor este
nelimitat, diferã însã de la o facultate la alta
ºi poate viza pregãtirea pe un semestru sau
un an, stabilirea gradului de dificultate al
testelor fiind la latitudinea fiecãrui profesor.
Unul din rosturile acestei întâlniri este
sã conºtientizãm cât de importantã a devenit
învãþarea în spaþiul cibernetic, ce implicaþii
are acomodarea cu tehnologiile moderne, mai
ales cu procedurile de aplicare a comunicãrii
moderne între profesor ºi student  a subliniat
prof. univ. dr. Ioan Gâf-Deac, prorector al
Universitãþii Spiru Haret, directorul
Departamentului pentru Învãþãmântul la
Distanþã. Învãþãmântul la distanþã nu este o

Centrul teritorial ID în care se aflã, de
asemenea, montatã o camerã de luat vederi.
Astfel, studenþii ID aflaþi în faþa
computerelor îºi vãd în timp real profesorul
care, la rândul sãu, îºi vede studenþii ID pe
ecranul propriului computer, la sediul
facultãþii, unde el este studiat la distanþã.
Este posibil ca profesorul titular sã aibã
concomitent imagini video ºi comunicare
verbalã directã cu studenþii din cel puþin 16
Centre teritoriale ID, cu posibilitate
evidentã de extindere a forumului respectiv.
În continuare, sunt redate un numãr de
variante de subiecte  întrebãri pentru
alcãtuirea testelor acceptate în programul
Exam View Pro, pentru a fi folosite la
examinarea-evaluarea ºi obþinerea
automatã a rezultatelor prin Internet .
1. Întrebare formulatã de profesor sub
formã de enunþ
- întrebarea este însoþitã de rãspuns în
felul urmãtor:
- ADEVÃRAT
- FALS
Studentul va alege de pe ecran cuvântul
ADEVÃRAT
sau
FALS
.
Calculatorul, prin program, va puncta
corespunzãtor.
2. Întrebare formulatã de profesor sub
formã de întrebare:
- întrebarea, respectiv enunþul, este
însoþit de rãspuns în felul urmãtor:
- ADEVÃRAT
- FALS
Studentul va alege de pe ecran cuvântul
ADEVÃRAT sau FALS. Calculatorul,
prin program, va puncta corespunzãtor.
3. Întrebare formulatã de profesor sub
formã de
a) întrebare
b) enunþ

Studentul va rezolva enunþul, respectiv
propoziþia, completând spaþiile goale cu
cuvintele pe care le considerã corecte.
Calculatorul, prin program, va compara
cuvintele scrise de cãtre student ºi va
puncta corespunzãtor.
6. Prezentarea de cãtre profesor a unui
ansamblu grafic sau grup de propoziþii
care sunt disparate.
Studentul trebuie sã identifice pãrþile
acestui ansamblu sau grup de propoziþii
(similar jocului lego) dintr-o listã de
variante de enunþuri, care se aflã pe ecran
cu grafice asociate cu enunþurile sau grupul
de propoziþii corecte.
Dupã ce studentul identificã prin
propoziþii partea graficã asociatã, va
proceda la asamblare, ajungând la forma
ºi conþinutul final aºteptat.
Calculatorul, prin program, va compara
asocierea conþinutului propoziþiilor cu
pãrþile grafice din ansamblul respectiv ºi
va evalua ansamblul final construit de
student, acordând punctajul corespunzãtor.
Programul Exam View Pro din dotarea
Universitãþii Spiru Haret poate fi apelat ºi
cu variante de subiecte - întrebãri pentru
alcãtuirea testelor acceptate pentru a fi
folosite la evaluarea ºi obþinerea manualã a
rezultatelor, prin citirea de cãtre profesor a
rezultatelor testelor, dupã cum urmeazã:
1. Profesorul formuleazã o întrebare
sau un subiect.
Studentul urmeazã sã redacteze pe
calculator un rãspuns scris scurt, concis.
Textul scurt, respectiv concis este citit
personal de cãtre profesor ºi este apreciat
în douã variante:
a) DA  NU
b) ADEVÃRAT  FALS

formã de învãþare inventatã de noi, ci ea
funcþioneazã în întreaga lume, care a
cunoscut beneficiile civilizaþiei electronice.
Profunzimea ºi seriozitatea organizãrii ºi
desfãºurãrii învãþãmântului la distanþã în
universitatea noastrã sunt exprimate elocvent
de infrastructura modernã creatã, de
structurile specifice asigurate  crearea celor
45 Centre teritoriale ID în fiecare reºedinþã
de judeþ, precum ºi la New-York ºi Chiºinãu
, care explicã ºi afluxul mare de studenþi ce
frecventeazã aceastã formã de învãþãmânt.
ªi pentru a deveni cât mai utili în pregãtirea
lor cu ajutorul calculatorului, a Internet-ului,
a televizorului se impune ca noi înºine sã ne
perfecþionãm pregãtirea, sã acumulãm
cunoºtinþele absolut necesare în domeniul
limbajelor electronice, pentru a ºti cum sã
folosim noul sistem de evaluare, sã
perfecþionãm Notele de curs-sintezã, formele
de expunere a lecþiilor ºi consultaþiilor la
Televiziunea România de Mâine, fãcândule mai atractive, învãþând sã punem în
aplicare noul program de evaluare-examinare
în formulã electronicã.
Interesul manifestat faþã de informaþiile
ºi metodologiile vizând noul sistem de
evaluare a pregãtirii studenþilor s-a exprimat
concludent prin întrebãrile formulate ºi, mai
ales, prin sugestiile conturate. Astfel, de pildã,
conf. univ. dr. Luminiþa Ionescu a remarcat
cã se simte nevoia unui model privind sistemul
de informare electronicã; lector univ. dr.
Aurelian Bãluþã a apreciat cã filosofia
procesului didactic în spaþiul electronic, în
condiþiile creºterii numãrului de studenþi,
genereazã scãderea disponibilitãþilor de
comunicare oralã ºi ar fi oportun sã se
gãseascã soluþii care sã þinã seama de aceastã
tendinþã, în timp ce conf. univ. dr. Ilie Mihai

ºi-a exprimat opinia ca accesul la Bibliotecile
virtuale sã fie gratuit, ceea ce însã nu se poate
realiza fiindcã acestea sunt închise, dar
studenþii universitãþii noastre beneficiazã
totuºi de o facilitate, anume cât timp rãmân
în bibliotecã nu plãtesc, cum se întâmplã în
strãinãtate, propunând sã se confere cursului
de informaticã un caracter mai aplicativ.
Cu ajutorul imaginii, directorul Centrului
teritorial ID din Deva, Ion Manea a prezentat
aspecte din activitatea desfãºuratã de acest
centru în vederea pregãtirii sesiunii de
examene din iarnã, asigurarea de pe acum a
unor baterii de teste.
Ce demersuri didactice trebuie
întreprinse în acest scop cu precãdere, ce
accente urmeazã a fi puse în complexul
proces de învãþare în spaþiul cibernetic  sunt
aspecte subliniate de rectorul Universitãþii
Spiru Haret, prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea, care a spus între altele:
Am luat cunoºtinþã pentru prima datã cu
întregul sistem pe care l-am achiziþionat ºi pe
care dorim sã-l practicãm, cu modele de teste,
de sinteze elaborate în acest sistem. Acum
urmeazã partea practicã pe care trebuie sã o
realizeze profesorii. Pentru a se putea aplica
acest sistem este necesar ca, folosind
experienþele prezentate aici ºi pe cele acumulate
de marile universitãþi din lume, mai ales de
Universitatea Harvard, de unde au provenit cei
mai mulþi laureaþi ai Premiului Nobel, într-un
termen foarte scurt  pânã la sfârºitul acestei
luni  fiecare titular de disciplinã sã formuleze
lista de întrebãri ºi rãspunsuri, pentru a fi pusã
la dispoziþia studenþilor. De altfel, aceastã
cerinþã este prevãzutã ºi în programul de
învãþãmânt. Nu este potrivit sã se exagereze
cu numãrul de întrebãri formulate, pentru a crea
studenþilor posibilitatea de a indica rãspunsurile

Aprecierile DA  NU, respectiv
ADEVÃRAT  FALS sunt punctate
corespunzãtor de calculator.
2. Profesorul solicitã studentului
elaborarea unui eseu.
Studentul elaboreazã eseul ºi programul
realizeazã cu ajutorul calculatorului
punctajul corespunzãtor în baza aprecierilor
fãcute prin citirea de cãtre profesor, cu
punctaj alocat diferitelor pãrþi, cuvinte 
cheie, definiþii etc. din cuprinsul eseului.
3. Profesorul elaboreazã un text bazat
pe subiectul de examen.
Studentul examineazã textul ºi
identificã acele pãrþi (cuvinte, expresii,
propoziþii, fraze, definiþii etc.) care sunt:
a) ADEVÃRAT
b) FALS.
Programul, prin calculator realizeazã
compararea ºi acordã punctajul corespunzãtor.
Desigur, varietatea formelor de alcãtuire a
întrebãrilor, rãspunsurilor sau a testelor
generate se datoreazã caracterului specific
al fiecãrei discipline de studiu în parte.
Totuºi, este de subliniat faptul cã
majoritatea covârºitoare a cadrelor didactice
titulare de curs de la Universitatea Spiru
Haret deja au formulate întrebãri ºi aplicã
examinarea tip  grilã de perioade
îndelungate de timp. Acum însã, tehnica
modernã, tehnologiile informaþionale
ultraperformante vin în întâmpinarea
acestora prin extinderea aplicãrii computerizate a conþinutului testelor respective.
Alte cadre didactice urmeazã a
structura informaþiile pentru examinare din
disciplinele ale cãror titulare de curs sunt,
pentru alinierea la cerinþele de mai sus.
În fapt, acum este vorba de eficientizarea
metodicii de predare  examinare în ansamblu,
aspect benefic pentru scopul general urmãrit
de creºtere a bagajului de cunoºtinþe acumulate
de cãtre studenþi ºi aprecierea nivelului ºi
conþinutului acestuia la adevãrata sa valoare.
Dintre sarcinile concrete ce revin
cadrelor didactice titulare de curs pentru
etapa imediat urmãtoare ce se referã la
perfecþionarea sistemului de evaluare 
examinare, enumerãm:
1. Întocmirea listei cu disciplinele de
studiu, conform planului de învãþãmânt
pentru anii I, II ºi III, pentru fiecare
facultate (specializare).
2. Prezentarea listei cu subiectele de
examen pentru fiecare disciplinã în parte
(pe suport de hârtie ºi pe dischetã).
3. Prezentarea listei cu întrebãrile ºi
rãspunsurile formulate într-una din
variantele descrise pentru fiecare disciplinã
în parte (pe suport de hârtie ºi pe dischetã).
4. Etapele necesare de parcurs de cãtre
profesorul titular de disciplinã:
a) formularea singularã sau multiplã a
întrebãrii, enunþului, textului, formulei,
exerciþiului º.a., pentru fiecare subiect de
examen (2,3,...,5 întrebãri, enunþuri etc.);
b) formularea rãspunsurilor corespunzãtoare întrebãrii, enunþului, textului,
formulei, exerciþiului, titlului de eseu º. a.,
pentru fiecare subiect de examen (2, 3, ...,
rãspunsuri la 5 întrebãri, enunþuri etc.);
c) întrebãrile ºi rãspunsurile redactate pe
hârtie ºi pe dischetã pentru fiecare disciplinã în
parte se predau Departamentului Informaticã
ºi Departamentului Învãþãmânt la Distanþã
pentru continuarea algoritmului de introducere
a acestora în programul Exam View Pro.
5. La nivelul fiecãrei facultãþi (specializãri)
se nominalizeazã o persoanã responsabilã
pentru urmãrirea procesãrii cerinþelor de mai sus.
Aceastã persoanã, sub directa urmãrire, rol
ºi rãspundere a decanului facultãþii, a ºefilor de
catedre, va duce la îndeplinire, împreunã cu
cadrele didactice titulare de disciplinã,
elaborarea întrebãrilor ºi rãspunsurilor solicitate
în variantele amintite, pentru a fi aºezate în
Programul Exam View Pro, spre a fi generate
în baterii de teste ºi a fi folosite în programul
de computerizare de examinare-evaluare.

cele mai competente, calculatorul fiind cel care
precizeazã dacã rãspunsul este fals, sau
adevãrat, obþinându-se rezultatele aºteptate. În
tot acest efort nivelul exigenþei calitative se cere
asociat cu consistenþa rãspunsurilor, cu
acurateþea lor didacticã ºi ºtiinþificã. În acest
sens, va fi organizat ºi un curs de pregãtire în
utilizarea calculatorului, pentru a se asigura
independenþa necesarã, pentru a ne putea plasa
în topul universitãþilor care practicã cu rezultate
remarcabile acest învãþãmânt al viitorului.
Avem aceastã ºansã, pentru cã dispunem de
tehnologii moderne, de o infrastructurã
adecvatã metodicii de învãþare în cadrul
învãþãmântului la distanþã, urmând sã fie aduse
500 de calculatoare de mare performanþã ºi sã
se facã noi investiþii în achiziþionarea tehnicilor
ºi tehnologiilor moderne. Vom atinge un nivel
de dotare care ne va permite sã ne comparãm
cu tot ceea ce s-a acumulat în domeniu pe plan
mondial de mari universitãþi. Sã privim cu
încredere ºi seriozitate noul sistem de evaluare
a pregãtirii studenþilor, pe care nu vrem sã-i
dezamãgim, ºi fãrã aplicarea cãruia nu ne putem
realiza scopul propus, demonstrând cã la
Universitatea noastrã se învaþã carte, cã
absolvenþii pot fi încadraþi repede tocmai pentru
cã sunt bine instruiþi, pregãtiþi. De aceea nu se
va putea accepta nici cea mai micã întârziere
în trecerea la aplicarea acestui sistem.
Aºadar, întâlnirea de lucru a cadrelor
didactice de la facultãþile din Bucureºti a
deschis o fereastrã cãtre procesul de învãþare
în spaþiul cibernetic, oferind cu ajutorul
video-proiectorului, informaþii pertinente,
imagini sugestive ale modului în care poate
fi pus în valoare un nou sistem de evaluare a
pregãtirii studenþilor.

Adela DEAC
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Omul  Interpretul  Compozitorul
Prof. univ. dr. docent Victor GIULEANU
Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret
Doctor Honoris Causa al Federaþiei Universitare
Internaþionale din Missouri (USA)
Când vorbim ºi scriem despre
Enescu îl considerãm ca pe un fenomen
în arta muzicalã, întrucât  dupã cum se
ºtie  existã foarte puþine cazuri în istoria
muzicii universale în care aceeaºi
personalitate sã acumuleze de o manierã
fericitã atât de mari haruri muzicale.
Într-adevãr, el s-a manifestat puternic
ºi cu un egal talent ca interpret (violonist,
ºef de orchestrã ºi pianist), apoi
compozitor, lãsându-ne creaþii
nemuritoare ºi chiar ca pedagog, în jurul
lui gravitând aproape permanent tineri
sortiþi sã devinã iluºtri, Yehudi Menuhin
fiind unul dintre aceºtia, cãrora maestrul
le împãrtãºea cu o generozitate ºi dãruire
inexprimabile experienþa, ideile ºi
concepþiile sale asupra actului
interpretativ-artistic muzical.
Nepropunându-mi sã insist asupra
datelor sale strict biografice, voi
reaminti doar cã el se naºte la 7 august
1881 într-o regiune dintre cele mai
pitoreºti ale României (Moldova), întrun climat spiritual de inestimabilã
bogãþie folcloricã ºi trece în lumea
veºniciei la Paris, în ziua de 5 mai 1955.
Pe parcursul copilãriei ºi tinereþii sale,
douã etape distincte ºi decisive, pentru
formaþia sa de muzician, ne apar
semnificative: etapa vienezã cuprinzând
studiile sale pânã la 14 ani la Academia
de Muzicã din Capitala Austriei, pregãtirea
sa muzicalã derulându-se în aceastã
perioadã, dupã propriile sale mãrturisiri,
sub puternica influenþã a lui Wagner ºi
Brahms; etapa francezã, de la 14 ani la 19
ani, când, la Conservatorul din Paris, are
ca profesori muzicieni de mare prestigiu
ºi renume precum: Dubois, Thomas,
Masseret, Faure ºi Gedalge.
Este epoca în care spiritul sãu primeºte
marea influenþã a lui Johann Sebastian
Bach, laolaltã cu cea dãruitã de climatul
francez deosebit de fecund graþie lui
Debussy, Franck, Faure ºi Chausson.
În paralel, harurile tânãrului muzician
creºteau ºi se dezvoltau pe un fond
ancestral de artã folcloricã româneascã
de care fiinþa sa era plinã ºi care se va
reflecta traversând întreaga sa muzicã.
Ne vom referi, în continuare, asupra
celor douã activitãþi de egal prestigiu ºi
înaltã consideraþie ale lui George Enescu:
aceea de interpret  violonist, ºef de
orchestrã ºi pianist  ºi cea de compozitor.

Enescu interpret
Violonist de geniu, cum l-a considerat,
în unanimitate, cronica muzicalã a
timpului, Enescu fãcea parte din acea
pleiadã de aur a artei violonistice mondiale
alãturi de iluºtrii sãi contemporani: Ysaye,
Kreisler ºi Thibaud.
Într-adevãr, modul sãu de a cânta ºi
interpretãrile sale erau magnifice.
Repertoriul sãu cuprindea toate
capodoperele violonistice, dar, mai
presus de orice, Bach era cel pe care-l
interpreta de o manierã inegalabilã, în
special Ciaconna, aºa cum ni-l prezintã
Yehudi Menuhin sau cum l-a consemnat
David Oistrah, pe pagini memorabile
privind arta enescianã a viorii.
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Totodatã, îndrãgostit puternic al muzicii
de camerã pe care a practicat-o cu o rarã
pasiune, el se manifestã ºi aici la cel mai
înalt nivel, nu numai ca violonist, ci ºi ca
pianist deosebit de înzestrat.
Natura sa autenticã gãsea aici
climatul cel mai propriu ºi satisfacþiile
cele mai profunde când se exprima: Ce
vis frumos când interpretezi sonate,
triouri ºi cvartete.
De fapt, muzica de camerã îi oferea
cele mai multe prilejuri de a cânta în acel
climat de purã bucurie pe care o reþinea
din sentimentul de comunicare spiritualã
între parteneri.
Interpretând ciclul sonatelor lui Bach
cu Alfred Cortot, Enescu noteazã: Eram
fericit, întrucât în prezenþa atâtor
frumuseþi ºi cu un partener ca acesta, eu
mã simþeam la mine (chez moi) .
Se cunosc numeroase alte ansambluri
de camerã celebre din care el fãcea parte
fie ca violonist, fie ca pianist,
interpretând sonate, triouri, cvartete ºi
cvintete cu parteneri celebri precum:
Yehudi Menuhin, Franz Kreisler, David
Oistrah, Dinu Lipatti, Pablo Casals,
Jacques Thibaud etc.
Pe de altã parte, el a fost promotorul
muzicii de camerã în România,
încurajând ºi propagând pe scenele de
concert aceastã artã, fãcând el însuºi
parte din ansamblurile de camerã alãturi
de muzicieni români.
Ca ºef de orchestrã, departe de a se
manifesta la un nivel mai puþin important
decât în celelalte domenii de interpretare,
Enescu a cunoscut, dimpotrivã, în þara
sa natalã, ca ºi în marile centre culturale
europene, zile de succese rãsunãtoare.
Mai mult, chiar ºi în America de Nord,
þarã obiºnuitã cu interpretãri de înaltã
clasã ale unor dirijori celebri precum:
Toscanini, Stokowski ºi Ormandy,
Enescu, la pupitrul dirijoral al

orchestrelor, a captivat inimile ºi a ridicat
entuziasmul publicului auditor.
A dirija o orchestrã însemna pentru
el a satisface din plin necesitatea de a
crea artã. Era încã o ocazie pentru a
exterioriza imensele sale resurse
interioare ce prindeau viaþã prin
interpretãri de neuitat.
Ambasador itinerant al artei muzicale
româneºti, voiajând pretutindeni în lume
cu vioara ºi bagheta sa, Enescu a fost, în
acelaºi timp, educatorul ºi neobositul
animator al vieþii muzicale din þara sa. În
marile oraºe, ca ºi în târgurile României,
câteodatã chiar ºi în satele cele mai
îndepãrtate, în timp de pace, ca ºi în timp
de rãzboi, pe front, în spitale printre
bolnavi, în sãlile de concert, pretutindeni
ºi totdeauna el a îndeplinit ceea ce þinea de
nobila ºi patriotica sa datorie: sã difuzeze
marea artã printre compatrioþii sãi,
restituind astfel, în mod generos, poporului
din mijlocul cãruia s-a ridicat, minunatele
daruri pe care natura i le acordase.
Este un moment oportun astãzi,
pentru a vã prezenta, în continuare,
câteva idei din concepþia eminescianã în
materie de interpretare muzicalã. Pentru
George Enescu, efectul ideal într-o
interpretare artisticã nu era sã se obþinã
perfecþiunea mecanicã ci, înainte de
toate, de a transmite mesajul uman al
compozitorului, sufletul sãu, vibraþia sa
autenticã. În acest scop, dupã el, un
interpret trebuie totdeauna sã ajungã a
egala creatorul când redã capodopera sa.
În practicã, pentru a realiza un
asemenea scop, Enescu nu se mulþumea
cu singurul studiu tehnic sau general al
partiturii, ci el analiza în detaliu opera, o
reconstituia, substituindu-se compozitorului acesteia, ºi refãcea diversele etape
ale creaþiei respective.
În acest sens, el afirma: Declaraþi
rãzboi vitezii ºi urmãriþi sã realizaþi
accentele juste. Un preludiu de Bach
executat fãrã accente de rigoare este
comparabil cu un robinet din care curge
apa fãrã oprire.
Din sfaturile lui Enescu date lui
Yehudi Menuhin reþinem ºi alte principii
ºi îndemnuri: La orice compoziþie
trebuie þinut cont de individualitatea ºi
tendinþele autorului. Citiþi biografia sa,
observaþi
minuþios
trãsãturile
caracterului sãu, încercaþi sã pãtrundeþi
în intenþiile sale în scopul de a înþelege
ceea ce lucrarea constituie pentru însuºi
autorul, ºi ceea ce el a dorit sã exprime
pentru ceilalþi. Pãtrundeþi profund ideile
ºi sentimentele sale, în sfârºit, forþaþi-vã
sã le transmiteþi auditorilor, fãcând
abstracþie de persoana voastrã.
Nu întrebuinþaþi talentul ºi cunoºtinþele
personale (decât cu singurul scop de a
exprima fidel idealul autorului).
Subliniaþi, fãrã a exagera, intenþiile
autorului, pãstraþi intactã latura esteticã,
precum ºi corelaþia între miºcãri ºi nuanþe.
Cu scopul de a cunoaºte bine un
compozitor, nu este suficient sã se studieze
viaþa sa, este necesar însã de a cunoaºte
întreaga sa operã, pentru a putea compara
între ele diferitele compoziþii ºi de a le
judeca pe fiecare separat ca valoare.
Trebuie, de asemenea, sã fie studiatã epoca
în care a trãit ºi interdependenþa între ideile
sale ºi aspectul epocii.
În fapt, câtã neliniºte ºi ce proces
complicat de sensibilitate ºi înþelegere
inteligentã trãia Enescu când pregãtea o
interpretare, cât de exigent era cu el
însuºi, ce muncã enormã, ce efort de
analizã ºi pãtrundere a partiturii îi erau
necesare pentru a ajunge la o interpretare
convingãtoare ºi naturalã, dar câtã
expresivitate ºtia sã confere operelor
muzicale de artã.
Dorind o adevãratã expresie a
mesajului muzical, Enescu n-a practicat
niciodatã virtuozitatea prin ea însãºi, de
aceea, în programul sãu figurau rar piese
de performanþã tehnicã obiºnuite
repertoriului virtuozilor. Dimpotrivã, el
integra ºi subordona virtuozitatea liniei sale
generale de interpretare, sensului expresiv
al compoziþiei, stilului ºi concepþiei sale
proprii în materie de interpretare.
Orice demonstraþie briantã ºi orice
etalare a virtuozitãþii îi erau absolut
strãine.
Subliniind
asemenea
caracteristici  destul de rare ºi la marii
violoniºti  Yampolsky, renumitul
profesor de vioarã al timpului, afirma:
Arta interpretãrii nu constã la Enescu

în agilitatea ºi forþa degetelor, ci într-o
execuþie proprie muzicii vii ºi creatoare.

Enescu compozitor
Ca interpret Enescu  dupã cum am
arãtat mai înainte  depunea un maximum
de conºtiinþã artisticã în scopul de a reda
capodoperele clasice, dar ceea ce el avea
cel mai profund în gândirea sa muzicalã
le rezerva creaþiei, domeniul pe care l-a
considerat totdeauna ca lumea sa
veritabilã, grãdina sa secretã.
De aceea, în timp ce diferiþi critici de
artã se întreceau unii cu alþii în a face elogiul
harului sãu de interpret, el le rãspundea pe
scurt: eu sunt întâi compozitor (je suis
tout dabord un compositeur).
Într-adevãr, activitatea enescianã pe
acest plan reprezintã un efort creator imens,
lãsându-ne 33 de opusuri în care intrã: douã
rapsodii, diferite poeme ºi suite simfonice,
diverse sonate ºi suite pentru pian, vioarã
ºi violoncel, lucrãri de muzicã de camerã
variate, trei mari simfonii, lieduri, uverturi
etc. ºi, pe deasupra, nemuritoarea ºi
magnifica sa operã Oedip.
Desigur, comparând numãrul
lucrãrilor sale cu ale altor compozitori,
creaþia lui ne-ar apãrea mai restrânsã ca
numãr de opusuri, aceasta datoritã, în
parte, timpului preþios acordat activitãþii
sale de interpret, dar mai ales severei sale
exigenþe în elaborarea propriei muzici.
Adesea, el nu era pe deplin satisfãcut
de ceea ce a scris, revenind fãrã încetare
asupra lucrãrilor proprii, cizelându-le
minuþios într-un efort constant spre cea mai
înaltã ºi veridicã dintre expresiile artistice.
Într-adevãr, procesul creaþiei îi lua
cea mai mare parte din timp, fiind lung
ºi laborios, însoþit de neliniºte ºi îndoieli
pânã ce, în final, se realiza în mod
complet gândirea sa.
Nescriind niciodatã decât sub
impulsul comandamentului sufletului
sãu  dupã cum mãrturisea el însuºi 
fiecare din operele elaborate comportã o
parte din sufletul sãu ºi, mai ales, aºa cum
a dorit s-o redea auditorului, cu scopul
de a-l face partener al vieþii lui interioare.
La începutul secolului XX, cãtre anul
1910, ieºeau din condeiul lui Enescu cele
douã Rapsodii Române, primele sale
lucrãri lipsite de o facturã de ºcoalã.
Acestea proveneau direct din cântul
popular românesc cu frumuseþea ºi
originalitatea acestuia, pe care
compozitorul le-a conferit-o ca dovadã a
ataºamentului ºi credinþei în mãreþia ºi forþa
expresivã a artei folclorice a þãrii sale.
Dacã ne-am referi numai la prima
Rapsodie în la major, briantã
compoziþie ºi plinã de exuberanþã, vom
reþine cã ea este o veritabilã frescã
sugestivã, la extrem ieºitã direct din
sufletul þãranului român, din dragostea
pentru viaþã a acestuia.
Se recunosc în lucrare, renumite ºi
prelucrate artistic, suite de arii de dans
ºi de divertismente folclorice irezistibil
de antrenante, viu colorate ºi de o vervã
ritmicã particularã.
Ni se sugereazã aici în mod magistral
spectacolul însufleþitor ºi orbitor al unei
sãrbãtori þãrãneºti. Printre mijloacele de
lucru cele mai caracteristice, se remarcã
tratarea vocilor de o modalitate care
aminteºte expresivitatea instrumentelor
populare muzicale, persistenþa pe mari
suprafeþe sonore a acelor formule de
acompaniament proprii lãutarilor
români, de suprapunere a temelor care
se împletesc, se unesc, se releagã, pentru
a se desface în sfârºit ºi a se angaja
fiecare pe linia sa proprie, creând acea
imagine de un minunat ºi fascinant bazar
unde nu ºtii ce sã admiri mai întâi.
Cele douã Rapsodii  prima în La
major ºi a doua în Re major 
constituie, dupã cum afirmã
compozitorul Zeno Vancea, punctul
culminant de tratare simfonicã a cântului
lãutãresc, sublimarea, operatã de cea mai
mare personalitate a muzicii româneºti,
a creaþiei anonime a barzilor populari.
Ele s-au înscris, de-a lungul timpului,
pe afiºele de concert ale orchestrelor
simfonice din Europa, America ºi chiar
Asia sau Africa, fãcând înconjurul lumii,
dirijate fiind de baghetele unor dirijori
celebri, precum: Stokowski ºi Ormandy,
Pierre Monteux, Edouard Colonne, Krauss
ºi, desigur, a compozitorului însuºi.

Un alt gen care cuprinde melodii
naþionale ºi folclorice îl constituie Suita
I pentru orchestrã în Do major, Opus
9, lucrare de mare avânt, monodia
devenind aici o forþã superioarã de
expresie muzicalã.
Scrisã în 1903, aceastã suitã
reprezintã prima lucrare simfonicã de
anvergurã a compozitorului, alcãtuitã
fiind din patru pãrþi: Preludiul la unison,
un menuet lent, interludiu ºi final.
Celebrul Preludiu la unison din
prima parte a fost adesea citat de Kodaly,
în lecþiile sale de compoziþie, ca un
exemplu unic de monodie realizatã pe
planul superior al gândirii simfonice.
Utilizând în exclusivitate instrumentele
cu coarde  fãrã contrabas , Enescu
realizeazã prin acest Preludiu o genialã
ºi splendidã sintezã artisticã ale cãrei
frumuseþi unice provin din acel faimos
cântec lung românesc, propriu
spiritualitãþii poporului nostru, ºi definit
astfel de Bartok ºi Brãiloiu, cei doi mari
cercetãtori ai folclorului.
Aici, unisonul cvartetului de coarde
ne învãluie ºi ne poartã pe drumul lung
al unui fir melodic nostalgic ºi
neîntrerupt, o veritabilã melodie
infinitã, care a cunoscut celebritatea ºi
care, de multe ori, a fost redatã publicului
de ºefi de orchestrã reputaþi precum:
Gabriel Pierné, Gustav Mahler, Pierre
Monteux ºi Enescu însuºi, înscriindu-l
în programele lor de concert.
Trecem acum la prima simfonie în
Mi bemol major, din cele trei ale
compozitorului, denumitã de cãtre exegeþi
Eroina enescianã, o lucrare de
anvergurã utilizând cu mãiestrie o
construcþie monumentalã de un echilibru
arhitectural perfect, mãrturie a unei
realizãri ieºitã din comun ºi de un sens

înalt al proporþiilor. Conþinând un puternic
suflu de viaþã, simfonia reediteazã în forme
originale elanul omului însufleþit de o
credinþã neclintitã în victorie. O astfel de
semnificaþie ne este relevatã chiar din prima
parte a lucrãrii, unde trompetele deschid
simfonia printr-un maiestuos ºi eroic apel.
A doua parte a acestei simfonii
reprezintã una din cele mai emoþionante
tratãri lente care au fost vreodatã scrise.
Aici totul este lirism ºi poezie, expresie
profundã ºi puternicã.
Cea de-a treia parte, într-o scriiturã
densã, wagnerianã, terminã lucrarea întro atmosferã de apoteozã, dovadã cã, în
mod corect, se considerã a fi o adevãratã
ºi impetuoasã Eroicã enescianã.
În plin efort creator, efort de gândire,
efort de expresie, apare un respiro în
viaþa simfonistului, Enescu compunând
cele ºapte cântece pe versuri de dragoste
de Clement Marot, Opus 15 (anul 1908),
poet francez din secolul XVI.
Lucrarea, de o mare sensibilitate, se
caracterizeazã printr-o gândire melodicã
miºcãtoare, de o frumuseþe discretã ºi un
colorit uºor arhaic. Îndepãrtându-se
pentru un timp de stilul polifonic, care îi
era atât de scump ºi propriu, Enescu se
orienteazã aici cãtre gândirea armonicã
modalã în genul lui Faure.
Una din operele reprezentative ale
literaturii muzicale enesciene este ºi
Sonata a III a pentru vioarã ºi pian în
caracter popular românesc.
Lucrare de maturitate (dateazã în anul
1926), ea a devenit repede reprezentativã
a întregii muzici de camerã în stil folcloric.
De o valoare aparte, recunoscutã pe
scarã mondialã, ea figureazã în
repertoriul permanent al unor mari
interpreþi precum: Yehudi Menuhin,
Christian Ferras, Serge Blanc, Isac Stern
sau chiar în România în repertoriul
cunoscutului cuplu Valentin ºi ªtefan
Gheorghiu. Este superfluu a mai releva
la ce punct expresiv de execuþie al
acesteia ajungea însuºi Enescu
acompaniat la pian de Dinu Lipatti.
Originalitatea lucrãrii rezidã nu numai
în bogãþia conþinutului de idei, ci mai ales
în arta cu care Enescu trece de la citatul
folcloric, utilizat ºi în compoziþiile
anterioare, la asimilarea ºi transfigurarea
melosului popular, ridicând ºi
transpunând stilul lãutarilor pe cele mai
înalte vârfuri ale marii muzici.
De consemnat în mod deosebit este
aici cea de-a doua parte a lucrãrii, care
reprezintã o evocare cvasipoeticã a þãrii
natale, exprimatã sugestiv printr-o lungã
melopee în genul doinei, acest cânt
elegiac al liricii populare româneºti, care
exprimã dorul, amestecul de nostalgie,
bucurie ºi dragoste. O muzicã descriptivã
sugereazã câmpia, pãdurea, cântul
pastoral ºi popularul cimpoi.
Ca un veritabil poem al naturii,
episodul central al acestei pãrþi, numit un
concert de pajiºte, cuprinde o splendidã

incantaþie evocând ciripitul pãsãrilor ºi
prefigurând astfel ceea ce Messiaen va
numi stilul francez oiseaux.
Întâlnim în aceastã sonatã intonaþii
particulare de sferturi de ton,
caracteristice folclorului românesc,
realizate printr-o tehnicã ridicatã care
pãzeºte ºi lãrgeºte fãrã îndoialã
dimensiunea netemperatã a muzicii.
Pentru a fini domeniul muzicii
enesciene de camerã, voi prezenta încã
o lucrare intitulatã: Impresii din
copilãrie, Opus 28, o suitã scrisã în anul
1940. Ea cuprinde un ciclu de 10 tablouri
poetice evocând climatul copilãriei sale,
cu peisaje, oameni ºi viaþa satului natal.
În fapt, lucrarea este o autobiografie,
compozitorul rememorând imagini ale
trecutului sãu, exprimându-se de o manierã
concentratã, dar foarte emoþionalã ºi poeticã.
Prin plasticitatea imaginilor
muzicale, aceastã suitã se plaseazã
printre cele mai frumoase ale genului
alãturi de cele elaborate de Schumann,
Mussorgski ºi Debussy.
Am pãstrat pentru finalul acestei
prezentãri valoroasa capodoperã
enescianã  drama Oedip  în patru
acte ºi ºase tablouri, dupã tragedia miticã
a lui Sophocle.
Primul îndemn interior l-a resimþit
compozitorul în anul 1910 la teatrul
francez din Paris, când asista la
interpretarea actoriceascã excepþionalã a
piesei de cãtre Monnet Sully.
Un subiect ca acesta, afirma Enescu,
te îndeamnã sã iei stiloul în mânã, în faþã
fiind ºi hârtia cu portative.
Ani lungi de cãutãti, de neliniºte
spiritualã, de identificare cu eroii lui
Sophocle au trecut, Enescu era permanent
în cãutarea expresiei patetice prin care sã
redea adevãrul dramatic al celebrei
tragedii. Ca o ºansã, un libretist de prima
mânã i s-a ataºat imediat: Edmond Fleg.
Primele încercãri de realizare a operei
încep sã prindã forme chiar în anul 1910 
anul participãrii la spectacolul teatral  ºi
abia dupã 20 de ani (în 1931) ultimul acord
al finalului operei va fi scris pe portativ.
Era vorba deci de o probã de
perseverenþã, de conºtiinþã profesionalã,
de responsabilitate liber acceptatã
privind aceastã lentã elaborare a dramei
 ca ºi Berlioz în Troienii  dar,
totodatã, ºi un dur tribut plãtit neobositei
lui activitãþi de interpret.
Subiectul operei este în general
cunoscut. E vorba numai de a reaminti cã
Oedip, eroul dramei, în ciuda teribilului
destin ce-i fusese prescris  sã ucidã pe tatãl
sãu (parricid), sã ia drept soþie pe propria
mamã (incest)  în final, eroul (în versiunea
enescianã) va regãsi pacea interioarã în
conºtiinþa nevinovãþiei sale ºi aºteaptã, cu
seninãtate ºi ochii plini de luminã,
eliberarea pe care i-o va da moartea.
Se conferã astfel tragediei un aspect
nou, mai uman, mai optimist, o încredere
în om, în virtuþile ºi forþa sa moralã care-l
ridicã deasupra destinului propriu.
Omul este mai puternic decât
destinul sãu - iatã ideea centralã de
ordine filosoficã ºi socialã în serviciul
cãreia Enescu a pus toatã arta sa,
elaborând aceastã tragedie liricã ce îl
situeazã, pe drept cuvânt, printre marii
umaniºti ai lumii secolului XX.
Voi reda, în continuare, pe scurt,
principalele mijloace utilizate de
compozitor, precum: - folosirea unui
limbaj armonic ºi polifonic extrem de
bogat, liber ºi variat; utilizarea
procedeului heterofonic, ca o inovaþie în
travaliul simfonico-dramatic universal, lui
Enescu fiindu-i inspirat din chiar creaþia
popularã româneascã; integrarea ritmului
parlando-rubato ºi a ritmului liber
venind, de asemeni, din aceleaºi straturi
folclorice, mai ales din doinã; tratarea
orchestrei la nivelul unei simfonii,
redându-i astfel un rol superior celui de
simplu comentator muzical ºi atribuirea
unei misiuni egale în dramã, sporindu-i
componenþa prin grupe puternice de
suflãtori ºi alte instrumente precum: orgã,
celestã, clopote, harpã, tobã ºi chiar
ferãstrãu (instrument popular); o mare
exigenþã priveºte compartimentul vocal la
care, pe lângã belcanto-ul clasic, se cer
efecte speciale din care nu lipseºte
Sprechgesang-ul wagnerian, murmurele,
chemãrile strigate, chiar ºi urletul; apoi
emisiunile albe, netimbrate, intonaþiile
cu sferturi de ton etc.
În pofida atâtor evidente dificultãþi
tehnice, partitura enescianã tãinuieºte
mari frumuseþi atât la voci, cât ºi la
instrumente, care fac din opera Oedip
o sintezã magnificã a mijloacelor
artistice de tip oriental ºi occidental,
altfel spus o capodoperã a muzicii
dramatice universale.
În ziua morþii lui Enescu (5 mai
1955), Paul Constantinescu, un alt
muzician român de prestigiu, scria în
presa de specialitate. Din neliniºtile
sale, din durerea sa, din anxietatea sa,
din încrederea sa nelimitatã în om ºi
viaþã, George Enescu a fãcut dar patriei
sale, poporului sãu ºi umanitãþii în
genere, toatã perfecþiunea sufletului sãu,
toatã credinþa în BINE, cizelându-le în
piatra durã a operei pe care el a construito cu muncã ºi grijã.
ªi acum, în final, o propunere:
Recent, au fost aduse în þarã ºi
înhumate la Curtea de Argeº rãmãºiþele
pãmânteºti ale unui fost rege al
României, Carol al II-lea.
Cât de îmbietor ºi înalt ar fi dacã
autoritãþile de Stat ar repeta un asemenea
gest, aducând aici, sub glia strãmoºeascã,
pe cele ale lui George Enescu ºi a le aºeza
lângã mormântul altui înalt vârf al culturii
noastre - Mihai Eminescu, încât sã fie
alãturi pentru vecie cei doi adevãraþi regi
 unul al poeziei ºi celãlalt al muzicii
româneºti  Eminescu ºi Enescu.
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Apariþia ºi lansarea monedei unice europene
În anul 1969, ºefii statelor care fãceau parte în acel moment
din Comunitatea Europeanã, reuniþi la Haga, au lansat ideea
constituirii Uniunii Economice ºi Monetare.
Pentru demararea unui asemenea ambiþios proiect, a fost
constituit un Comitet, condus de premierul luxemburghez Pierre
Werner. In raportul Comitetului, prezentat în anul urmãtor, nu se
punea încã problema creãrii unei monede unice europene, ci se
recomanda centralizarea politicilor macroeconomice ale statelor
membre, ceea ce însemna fixarea completã ºi ireversibilã a
paritãþilor ºi liberalizarea totalã a circulaþiei capitalului. Între
timp, Planul Wernner (aºa a fost denumit raportul menþionat) a
fost subminat de o serie de procese ºi fenomene economice
mondiale, respectiv criza petrolierã, divergenþele apãrute între
þãrile membre ale Uniunii Europene ºi slãbirea dolarului. În aceste
condiþii, în perioada 1971-1973 a fost abolit sistemul cursurilor
fixe dolar-aur (cunoscut sub denumirea de sistemul Bretton Woods), acest lucru constituind poate cea mai grea loviturã datã
speranþelor de Uniune monetarã europeanã. În martie 1979, planul
de constituire a Uniunii Economice ºi Monetare a fost reînsufleþit,
prin crearea Sistemului monetar european care, printr-un transfer
de autonomie monetarã fãrã precedent, crea un mecanism al ratelor
de schimb stabil ºi uºor ajustabil, prin definirea unor rate etalon,
în funcþie de o nouã unitate monetarã constituitã sub forma unui
coº E.C.U.
Experienþa E.C.U. a reuºit, fluctuaþiile ratelor de schimb fiind
mult reduse, ca de altfel ºi ratele inflaþiei în þãrile comunitare, cu
implicaþii pozitive în crearea unei stabilitãþi economice între
statele membre. În acest context, s-a apreciat cã mijlocul anilor
80 se constituia într-un moment prielnic pentru realizarea Uniunii
Economice ºi Monetare. În acest sens, in anul 1988, Consiliul
European de la Hanovra a înfiinþat un Comitet condus de
preºedintele de atunci al Comisiei Europene, Jaques Delloris, care
avea drept atribuþie formularea de propuneri în vederea finalizãrii
Uniunii Economice ºi Monetare. Comitetul a propus un plan în
trei etape, care sã conducã la crearea monedei unice europene,
plan care a fost respectat de toate þãrile comunitare. Drept urmare,
în decembrie 1991, liderii þãrilor membre ale U.E. la acea vreme,
au parafat Tratatul care instituia Uniunea Economicã ºi Monetarã
(U.E.M.), cunoscut mai ales sub denumirea de Tratatul de la
Maastricht. În tratat era stipulat un set de criterii dure de
convergenþã economicã. Astfel:
 rata inflaþiei statelor membre nu trebuia sã se situeze cu mai
mult de 1,5% peste media ratelor inflaþiei primelor trei state cu
cele mai joase niveluri;
 rata dobânzii pe termen lung trebuia menþinutã în marja
variaþiei de ±2% faþã de media ratelor dobânzilor pe termen lung
ale aceloraºi trei state;
 cursul de schimb al monedelor naþionale trebuia menþinut în
marja de fluctuaþie convenitã prin mecanismul ratelor de schimb
din cadrul Sistemului monetar european în ultimii doi ani anteriori
datei de intrare în Uniunea Economicã ºi Monetarã;
 datoria publicã trebuia sã fie inferioarã limitei de 60% din
Produsul Intern Brut (în preþuri curente);
 deficitul bugetar nu trebuia sã depãºeascã 3%din Produsul
Intern Brut (în preþuri curente).
Toate aceste condiþii erau obligatorii pentru statele care doreau
sã adopte moneda unicã europeanã. De fapt, criteriile menþionate
sunt valabile ºi în prezent.
De altfel, Uniunea Economicã ºi Monetarã avea în vedere, în
ultimã instanþã, înfiinþarea ºi utilizarea de cãtre membrii sãi a
unei monede unice, care sã înlocuiascã treptat monedele naþionale.
Pentru aceasta, au fost adoptate o serie de mãsuri importante,
care, în esenþã, constau în :
a) promovarea unei politici monetare unice, prin intermediul
unei singure autoritãþi monetare, care sã se bucure de o
independenþã substanþialã;
b) urmãrirea de cãtre fiecare þarã membrã a unor linii directoare
comune de politicã economicã, pe baza recomandãrilor
Consiliului Uniunii Europene;
c) gestionarea de cãtre þãrile participante a finanþelor publice
de o manierã compatibilã cu asigurarea stabilitãþii macroeconomice.
În acest context, este evident faptul cã Uniunea Economicã ºi
Monetarã presupune:
 libera circulaþie a persoanelor, bunurilor , serviciilor ºi
capitalurilor în interiorul Uniunii Europene;
 paritãþi fixe ºi irevocabile între monedele naþionale
aparþinând statelor membre;
 o monedã unicã: Euro
Pentru a se atinge un asemenea obiectiv, trebuiau îndeplinite
trei principale condiþii: politici economice compatibile între þãrile
membre ale Uniunii Europene, un înalt grad de coerenþã, în primul
rând în ceea ce priveºte politicile bugetare naþionale ºi, mai ales,
o politicã monetarã unicã.
La sfârºitul anului 1998, s-au stabilit cele 11 state din cele 15
þãri membre ale Uniunii Europene care participã la Uniunea
Europeanã ºi Monetarã, respectiv : Germania, Franþa, Belgia,
Luxemburg, Irlanda, Italia, Spania, Olanda, Austria, Portugalia
ºi Finlanda, iar de la 1 ianuarie 2001 ºi Grecia. Au rãmas în afara
zonei euro: Anglia, Suedia ºi Danemarca.
La 1 ianuarie 1999 este introdusã oficial moneda unicã
europeanã Euro. De la aceastã datã, politica monetarã ºi cea de
schimb s-a fãcut numai în Euro. De menþionat cã la lansare
(ianuarie 1999) s-a stabilit o paritate a monedei unice de 1,17
faþã de dolar, iar în prima zi de tranzacþionare, Euro a atins 1,19
dolari, desigur pe un fond emoþional datorat entuziasmului cu
care dealerii au primit noua monedã.
Tot la 1 ianuarie 1999 a avut loc ºi transferul responsabilitãþilor
politicii monetare de la bãncile centrale ale statelor membre la
Banca Centralã Europeanã, înfiinþatã la 1 iunie 1998. Practic,
Euro a devenit monedã unicã începând cu data de 1 ianuarie 2002.
De la aceastã datã ºi pânã la 1 iulie 2002 monedele ºi biletele
Euro au circulat paralel cu cele naþionale.
Conversia de la monedele naþionale la Euro s-a realizat prin
intermediul ECU, pornindu-se de la paritatea 1 ECU = 1Euro.
De menþionat cã ECU a fost o monedã de cont, stabilitã pe
baza unui coº de valutã a 12 þãri europene, din cele 15 membre pe
atunci ale Uniunii Europene. Ponderea fiecãrei monede în cadrul
coºului a reflectat puterea economicã a þãrii respective la acea datã.
Coºul ECU a conþinut nu numai monede ale þãrilor care fac
parte din Uniunea Economicã ºi Monetarã, dar ºi monedele unor
þãri care au utilizat Euro începând cu 1 ianuarie 1999 ºi care au
continuat sã fluctueze în tot cursul anului 1998, fluctuaþii care au
modificat contravaloarea ECU exprimatã în monedele naþionale
ale statelor membre ale Uniunii Economice ºi Monetare. Este
vorba de lira sterlinã (care avea o pondere în coºul ECU de 13,4),
coroana danezã (cu o pondere de 2,6%) ºi drahma greceascã
(având o pondere de 0,4%).
La data de 31 decembrie 1998, ora 11:30, toate bãncile centrale
ale þãrilor membre ale Uniunii Europene au comunicat cursurile
de schimb ale monedelor lor faþã de dolarul SUA. În baza acestor
date, Comisia Europeanã a stabilit valoarea ECU în raport cu
dolarul SUA. Cursul de schimb între dolarul american ºi ECU a
fost multiplicat cu cursul de schimb al monedelor naþionale în
raport cu dolarul SUA, rezultând astfel cursurile monedelor celor
11state faþã de Euro, care au fost fãcute publice la ora 13 a aceleaºi
zi. Aceste cursuri stabilite pentru data de 1 ianuarie 1999 rãmân
irevocabile ºi nemodificate pe întreaga perioadã, când cele 12
monede (cele 11 ºi Euro) vor fi folosite ca mijloc de platã,
respectiv de la 1 ianuarie 1999 ºi pânã cel târziu la 30 iunie 2002.
Stabilirea cursurilor de schimb fixe între monedele naþionale
ºi Euro nu are nimic comun cu o reformã monetarã. Stabilirea
cursurilor reprezintã doar un calcul aritmetic, care nu afecteazã

OPINIA NAÞIONALÃ 403
puterea de cumpãrare, pentru cã în acelaºi raport se transformã ºi
veniturile ºi cheltuielile. Se modificã, aºadar, cifrele ºi nu valoarea
monedei. Nimeni nu pierde bani ºi nu câºtigã. Hârtiile de valoare
nu-ºi modificã, de exemplu, nivelul convenit al dobânzilor decât
cã, dupã 2002, o datã cu introducerea în circulaþie a Euro, acestea
vor fi plãtite în Euro ºi nu în moneda naþionalã. La fel va fi ºi în
cazul asigurãrilor de viaþã.

Consecinþele introducerii monedei
unice europene
În momentul în care s-a hotãrât crearea Uniunii Economice ºi
Monetare, în general, ºi mai ales introducerea monedei unice, s-au
avut în vedere, în principal, urmãtoarele obiective:
 preþuri stabile;
 finanþe publice riguroase;
 dezvoltare economicã;
 creºterea gradului de ocupare a forþei de muncã.
Realizarea unor asemenea obiective impune o serie de mijloace
adecvate, precum:
 supraveghere ºi coordonare riguroasã pentru susþinerea
obiectivelor ºi, mai ales, pentru preîntâmpinarea unor eventuale
disfuncþionalitãþi;
 acþiuni preventive;
 tehnici de schimbare a opiniei, în cazul în care o þarã membrã
se depãrteazã de obiectivele stabilite.
Chiar înainte de introducerea monedei unice, încrederea în
aceasta s-a datorat faptului cã inflaþia a fost menþinutã sub control,
cã finanþele publice au fost reaºezate pe baze solide, iar ratele
dobânzilor au scãzut permanent. Dincolo de costurile implicate,
deloc neglijabile, de aprecierile pro sau contra, existenþa unei
singure monede genereazã sigur economie de timp ºi de bani
pentru populaþia ºi agenþii economici din þãrile membre ale
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financiar, de la titlurile guvernamentale ºi împrumuturile acordate
de bãncile comerciale, pânã la acþiunile obiºnuite ºi instrumentele
derivate cu risc ridicat, era cotat în moneda naþionalã. Acest lucru
a separat pieþele financiare ºi a descurajat investiþiile strãine, ºi
ar fi fost valabil chiar ºi în absenþa costurilor legate de tranzacþii
ºi a riscului legat de rata de schimb.
Euro a schimbat de o manierã revoluþionarã aceastã situaþie.
De la data de 1 ianuarie 1999, bursele mari din zona EUROLAND
ºi-au cotat instrumentele financiare, inclusiv cele emise anterior,
în Euro. Fondurile de investiþii din Austria investesc acum în titluri
emise de guvernul italian exprimate în Euro, fãrã a mai exista
impactul psihologic ºi economic al conversiilor devizelor ºi
cotelor preþurilor externe. Bãncile germane oferã un singur produs
financiar, împrumuturi în Euro, pentru companiile de pe teritoriul
întregii Uniuni Europene. Pentru investitori, la fel ca ºi pentru
cei ce împrumutã, aceste evoluþii au fãcut pieþele financiare
europene mai mari, mai accesibile ºi mai lichide. Deoarece aceastã
situaþie promoveazã comerþul internaþional fãrã nici un fel de
restricþii pe singura piaþã importantã a lumii (piaþã pe care se
comercializeazã chiar banii), acest lucru este considerat unul din
avantajele economice fundamentale ale Euro.
e) O mai mare stabilitate monetarã, moneda unicã
reprezentând un puternic instrument împotriva inflaþiei. In acelaºi
timp, prin introducerea Euro se previn devalorizãrile competitive,
respectiv devalorizarea monedei naþionale a unor þãri pentru a
sprijini creºterea exporturilor. O asemenea devalorizare poate fi
o mãsurã inflaþionistã, iar în condiþiile creºterii actuale a volumului
de schimburi între þãrile membre ale Uniunii Europene,
menþinerea pericolului unei devalorizãri competitive ar putea
cauza costuri majore între parteneri, iar pe de altã parte, câºtiguri
foarte mari pentru alþii.

Moneda unicã - EURO ºi implicaþiile ei economice
Introducerea monedei unice europene a produs, produce
ºi, mai ales, va produce o serie de efecte ºi asupra politicii
economice ºi monetare a României, în general, ºi a
agenþilor economici autohtoni, în particular.
Prof. univ. dr. Gheorghe M. PISTOL
decanul Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci
Uniunii Economice ºi Monetare, faciliteazã ºi multiplicã
schimburile comerciale din interiorul zonei, stimuleazã sporirea
volumului tranzacþiilor de vânzare ºi de cumpãrare a acþiunilor ºi
obligaþiilor emise de þãrile membre.
Rezultã deci, o serie de avantaje, de naturã economicã ºi
politicã, asociate monedei unice europene, mult mai importante
în comparaþie cu pierderea independenþei naþionale în domeniul
politicilor monetare.
De fapt, scopul final al Uniunii Economice ºi Monetare este
susþinerea obiectivului politic al unei unitãþi monetare
europene mult mai puternice, Uniunea devenind simbolul
dorinþei Europei Occidentale de a înlãtura diferenþele naþionale,
în vederea obþinerii unitãþii politice.
Fãrã îndoialã, o monedã unicã conduce la o serie de beneficii,
de naturã economicã ºi politicã, cele mai importante fiind
urmãtoarele:
a) Reducerea pânã la eliminare a costurilor de tranzacþionare,
ca urmare a eliminãrii schimburilor valutare în cadrul spaþiului
EURO. Desigur, cei mai câºtigaþi sunt turiºtii, care nu mai sunt
obligaþi sã se confrunte cu inconvenientele ºi costurile mai multor
monede, fiecare dintre acestea recunoscutã de un mic segment
geografic din Uniunea Europeanã. Deºi este destul de dificil sã
se estimeze exact cât de mari sunt în cele din urmã economiile
realizate prin reducerea costurilor tranzacþiilor, este clar cã pentru
Europa, un continent în care comerþul ºi turismul internaþional
au o importanþã vitalã, economiile vor fi substanþiale. Aceste
costuri sunt acute în special pentru companiile din þãrile mici,
care au pieþe de schimb lipsite de lichiditate ºi sisteme bancare
nesofisticate.
b) Micºorarea incertitudinii aferente ratelor de schimb, ca
ºi a riscului valutar dintre þãrile membre ale Uniunii Economice
ºi Monetare ºi, de aici, câºtiguri în eficienþa tranzacþiilor
comerciale ºi financiare. Riscul legat de rata de schimb este
potenþial neplãcut pentru orice consumator, producãtor sau
investitor, care astãzi ia o decizie ce implicã o platã sau furnizarea
unui bun ori a unui schimb la o datã anterioarã. Din pãcate, o
asemenea situaþie este proprie majoritãþii activitãþilor economice.
c) Transparenþa preþurilor - O monedã unicã face mai evidente
diferenþele de preþ dintre bunurile, serviciile ºi salariile din þãri
diferite, îmbunãtãþind astfel competiþia dintre pieþe. În absenþa
Euro, consumatorii din zona monedei unice au descoperit cã este
dificil ºi oarecum obositor sã compare preþurile computerelor,
uneltelor, materialelor de construcþii, automobilelor, serviciilor
de consultanþã etc calculate în moneda naþionalã cu ce se întâmplã
dincolo de frontierele naþionale. Germanii, de exemplu, nu erau
obiºnuiþi sã gândeascã în mii de lire, iar italienii au considerat
cã escudo-ul portughez este o monedã intangibilã ºi distantã. Ca
urmare, discriminãrile de preþ erau implementate cu uºurinþã.
Astfel, preþurile exprimate în Euro oferã un etalon simplu ºi
consecvent pentru a efectua comparãri, impulsionând familiile ºi
întreprinderile de pe întreg continentul sã compare preþurile cu
cele din exterior. Discriminãrile de preþ sunt acum mult mai dificile
decât erau înainte de introducerea Euro, indiferent cã este vorba
de autoturisme sau de bomboane. Datoritã absenþei riscului legat
de rata de schimb, antreprenorilor le este mai uºor atunci când
încheie afaceri care speculeazã micile diferenþe în preþurile transfrontaliere.
Aceastã idee însã nu ar trebui dusã prea departe. Unii
observatori pretind cã Euro va elimina diferenþele de preþ de pe
continent pentru produse ºi servicii identice. Aceste afirmaþii sunt
total incorecte. Preþurile sunt stabilite ca urmare a interacþiunii
complexe dintre ofertã, cerere ºi reglementãri, într-o largã varietate
de medii competitive. Introducerea unei monede comune nu
eliminã diferenþele de preþ în zona Euro, dupã cum dolarul
american nu stabileºte acelaºi preþ în statele americane.
d) Pieþe financiare profunde. Înainte de introducerea Euro,
eforturile depuse pentru a potrivi nevoile financiare imediate ale
consumatorilor cu cerinþele legate de investiri ale posesorilor de
economii erau afectate de costurile psihologice ºi economice
produse de cele 12 monede naþionale. Fiecare tip de instrument
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f) Amplificarea transparenþei tranzacþiilor economice pe
baza competitivitãþii crescânde ºi a unei productivitãþi mai mari,
dar ºi prevenirea unor atacuri speculative cu moneda naþionalã.
De data aceasta, în luarea deciziilor de politicã monetarã ºi þãrile
mai mici au un cuvânt de spus.
g) O politicã monetarã unicã, coordonatã, fiecare þarã în
parte din cele 12 renunþând la controlul individual asupra politicii
monetare, control transferat Bãncii Centrale Europene.
h) Susþinerea restructurãrii corporative, ca ºi crearea
marilor firme europene bazate pe resurse ºi economii de scarã, ce
vor concura marile corporaþii americane ºi japoneze.
i) Nu în ultimul rând, introducerea monedei unice
consolideazã poziþia de negociator al Uniunii Europene în raport
cu SUA, transformând spaþiul european într-un partener economic
mult mai atractiv.
Desigur, de la lansarea sa în anul 1999, alãturi de avantajele
introducerii monedei unice, unele menþionate deja, se poate vorbi
ºi despre o serie de aspecte negative, de dezavantaje, principalele
limite ale monedei în cauzã referindu-se la:
 costurile relativ ridicate ale conversiei, în principal ale
implementãrii la toate nivelele a sistemelor informatice capabile
sã execute prompt tranzacþiile în Euro ºi sã realizeze automat
conversia monedelor naþionale europene în Euro;
 moneda unicã europeanã pare a fi un important pretext pentru
centralizarea puterii, a diferitelor prerogative la nivel comunitar, acest
lucru putând conduce la ideea de alterare a suveranitãþii naþionale a
statelor membre, cu toate consecinþele ce decurg de aici;
 voinþa politicã exacerbatã care a însoþit procesul de creare a
Uniunii Economice ºi Monetare, ignorându-se de multe ori
realitãþile economice; o astfel de situaþie, în condiþiile unei
recesiuni economice serioase, poate avea repercusiuni serioase
asupra viitorului UEM;
 absenþa unor organisme de control în materie de politicã
monetarã ºi fiscalã. Relevantã în acest sens este absenþa unei
trezorerii europene, care sã preia datoriile statelor membre.
Crearea unui astfel de organism ar însemna o ºi mai mare
diminuare a suveranitãþii naþionale;
 dificultatea finanþãrii unor deficite bugetare, în condiþiile
impuse de Pactul de stabilitate ºi de criteriile de convergenþã ºi
de aici impactul asupra balanþelor de plãþi ale statelor naþionale.
 ameninþarea deflaþionistã, o ameninþare potenþialã, în
condiþiile în care s-ar scãpa de sub control planul de menþinere a
unei inflaþii reduse, acest lucru conducând la efecte negative,
resimþite puternic mai ales pe piaþa muncii;
 existenþa a doi conducãtori ai politicii monetare: ECOFIN
ºi B.C.E. Cele douã organisme partajeazã responsabilitãþile
politicii monetare propriu-zise, aceastã partajare a
responsabilitãþilor putând genera însã conflicte, deloc benefice,
între cele douã organisme;
 lipsa de coerenþã ºi de instrumente a UEM de a face faþã
unor situaþii de crizã. Autoritãþile comunitare par a fi luat prea
puþin în calcul modalitãþile de gestionare în cazul UEM a unor
situaþii de crizã de naturã financiarã sau ale economiei reale. In
cadrul unor crize severe, s-ar putea ca anumite þãri sã iasã din
sistem, situaþie pentru care, de asemenea, nu sunt prevãzute nici
un fel de proceduri.

Impactul monedei unice europene în economie
Eveniment major în viaþa economicã ºi politicã a Europei în
general, a fiecãrui stat membru al Uniunii Economice, dar ºi a
celorlalte þãri, introducerea EURO a avut ºi are în continuare un
impact puternic în economie.
Avem în vedere atât impactul monedei unice în interiorul zonei
EUROLAND, cât ºi pe plan internaþional. Pe de altã parte, trebuie
avut în vedere ºi analizat atât impactul pe termen scurt, cât, mai
ales, cel pe termen mediu ºi lung.
Pe termen scurt, þinând seama de perioada de tranzacþie a
introducerii Euro, aceasta a creat ºi încã mai creeazã probleme

statelor din diverse regiuni ale lumii, deoarece multe dintre acestea
erau ºi sunt datoare la bãncile europene.
Pe ansamblul Uniunii Europene, moneda unicã conduce la
creºterea eficienþei economice ºi la consolidarea Uniunii pe plan
internaþional, oferind posibilitatea unei centralizãri a cererii ºi a
ofertei de bunuri ºi servicii, care însã poate transforma spaþiul
EUROLAND într-o zonã închisã de comerþ. In acelaºi timp,
menþinerea unor state în afara unei zone Euro poate genera pentru
acestea complicaþii de naturã economicã, precum reducerea
investiþiilor, creºterea inflaþiei ºi a ºomajului, scãderea
competitivitãþii unor sectoare ale economiei etc. Iatã de ce, toate
þãrile europene, dar mai ales cele candidate la aderare, sunt nevoite
sã-ºi urgenteze programele de reformã. Pe ansamblu însã,
introducerea Euro înseamnã menþinerea unui echilibru economic
ºi monetar adecvat, facilitând cooperarea internaþionalã în
domeniul economic, mai ales cu SUA ºi Japonia.
Desigur, introducerea ºi funcþionarea monedei unice are ºi
alte consecinþe referitoare la rolul acesteia ca monedã
internaþionalã de rezervã, ca monedã de facturare ºi cotare a
mãrfurilor, în definirea prioritãþilor sau a zonelor þintã, în cadrul
activelor de plasamente internaþionale ºi, nu în ultimul rând, locul
ºi importanþa Euro în raport cu celelalte valute oficiale. Astfel,
dacã avem în vedere numai acest din urmã aspect, este de aºteptat
ca structura rezervelor valutare ale þãrilor europene sã se
diversifice, crescând treptat ponderea monedei unice.
În ceea ce priveºte impactul Euro asupra agenþilor economici,
acesta este diferit în Europa Occidentalã faþã de cea Centralã ºi
de Est. Marile companii vest-europene au profitat de introducerea
monedei unice, încurajând atât partenerii de afaceri din zona Euro,
cât ºi din afara ei sã foloseascã moneda unicã, din aceastã politicã
rezultând profituri apreciabile. In prezent, Euro afecteazã deja ºi
agenþii economici din Europa Centralã ºi de Est, cele mai multe
ºi serioase afaceri realizându-se de aceºtia cu parteneri din zona
EUROLAND.
ªi în perioada urmãtoare, impactul Euro pentru economia
europeanã va fi la fel de puternic, introducerea ºi funcþionarea
monedei unice însemnând o piaþã de peste 300 milioane de
consumatori, cu perspectiva de a ajunge la circa 370 milioane,
atunci când aceasta va fi adoptatã ºi de alte þãri (Anglia,
Danemarca, Suedia). Pe de altã parte, lansarea Euro a creat un
nou mediu competiþional, marile companii europene considerând-o
drept o puternicã conjuncturã de dezvoltare a afacerilor.
Introducerea monedei unice europene a produs, produce
ºi, mai ales, va produce o serie de efecte ºi asupra politicii
economice ºi monetare a României, în general, ºi a agenþilor
economici autohtoni, în particular.
Pentru agenþii economici autohtoni, lansarea ºi funcþionarea
pieþei Euro a creat deja o serie de avantaje, aceºtia suportând în
relaþiile lor comerciale cu parteneri din þãrile U.E. taxe financiare
mai reduse, pe de o parte, iar pe de alta, introducerea monedei
unice oferã noi oportunitãþi ºi debuºee în afacerile derulate.
Dacã pentru cetãþeanul Uniunii Europene a trebuit sã se aibã
în vedere o perioadã de acomodare cu noua monedã, pentru cei
din afara acesteia, deci ºi pentru români, trecerea a fost mai bruscã,
dar ºi mai limitatã. Aceasta, deoarece, în mod concret, practic
operarea cu moneda Euro o fac doar agenþii economici care
desfãºoarã operaþiuni de comerþ exterior cu Uniunea Europeanã
ºi instituþiile implicate. Este de reamintit faptul cã, din punct de
vedere al operãrii tradiþionale în valutã, cetãþenii români erau la
1 ianuarie 2001 deja obiºnuiþi cu asemenea operaþii, cu menþiunea
cã majoritatea populaþiei din Ardeal (inclusiv agenþii economici)
preferau marca germanã, iar cei din restul þãrii, dolarul american.
În aceste condiþii, agenþii economici, obligaþi sã facã plãþile
cãtre partenerii din þãrile comunitare în moneda unicã, s-au adaptat
din mers, deoarece contractele anterioare erau semnate în dolari
sau mãrci germane ºi, normal, trebuiau echivalate în Euro. A fost
o perioadã scurtã de învãþare ºi acomodare a agenþilor economici
autohtoni, lucrurile intrând apoi în normal.
Problema care se poate pune este aceea dacã firmele româneºti
suportã influenþe negative în urma operãrii în moneda unicã sau
influenþa nu este semnificativã sau chiar inexistentã. La o primã
analizã, se pare cã nu au existat ºi nu existã influenþe semnificative
pentru agenþii economici din România, în condiþiile în care în
compunerea monedei unice marca germanã a avut o pondere
semnificativã. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, mult timp, raportul
Euro /USD a fost relativ constant sau a avut fluctuaþii
nesemnificative. În schimb, din punct de vedere al cursului de
revenire, existã o serie de probleme, în contextul în care se
lucreazã pe terþe pieþe. În cazul în care se opereazã atât pe o piaþã
Euro, cât ºi pe una U.S.D., iar cele douã pieþe sunt interconectate
prin agentul economic din România, lucrurile se schimbã. Astfel,
de exemplu, dacã în România se realizeazã un produs ce se va
exporta pe una dintre cele douã pieþe (de exemplu Euro ), dar
care include ºi componente de pe piaþa U.S.D., în situaþia în care
au loc miºcãri Euro în raport cu USD, firma va avea de suferit.
Cert rãmâne faptul cã, pentru ca economia româneascã sã
câºtige în urma introducerii Euro, este absolut necesarã
grãbirea integrãrii noastre în Uniunea Europeanã, în acest
fel scãpând de coºmarul raportãrii în permanenþã la terþe monede.
Aderarea la Uniunea Europeanã ar fi urmatã în mod logic de
introducerea monedei unice, agentul economic român s-ar bucura
de o relativã stabilitate, indiferent de cota pe care leul românesc
(ROL) ar avea-o în coºul pentru stabilirea paritãþii.
*
*
*
Desigur, dupã aproape cinci ani de la lansare, se poate face un
bilanþ al monedei unice europene. Aºa cum am încercat sã scoatem
în evidenþã mai înainte, se poate spune cã un asemenea bilanþ
este pozitiv. Oprindu-ne însã la raportul Euro - Dolar, este clar cã
acesta a cunoscut o fluctuaþie mare, în multe cazuri chiar
neexplicabilã. Astfel, în perioada 1 ianuarie 2000 - 30 septembrie
2002, bilanþul monedei unice faþã de dolar a fost cu totul negativ,
un Euro valorând în medie în anul 1999 = 1,06 dolari, în 2000 =
0,98 dolari, în 2001 = 0,92 dolari, pentru ca în primele trei
trimestre ale anului 2002 sã scadã sub 0,92 dolari. Este vorba de
o pierdere de aproape 20 % din valoare faþã de dolarul american,
desigur urmare creºterii economice din SUA, care a depãºit
evoluþia PIB din zona Euro (EUROLAND). Aceasta, pe fondul
menþinerii unui ºomaj ridicat în þãrile comunitare faþã de SUA,
dar ºi ca urmare a majorãrii nivelului ratei dobânzii în SUA, de
teama presiunilor inflaþioniste, mãsurã care a atras însemnate
capitaluri pentru economia americanã ºi, implicit, aprecierea
dolarului.
Pe un asemenea fundal, la începutul lunii aprilie 2002, pe
temeiul unor speculaþii valutare, cursul de schimb al Euro faþã de
dolar s-a depreciat puternic, coborând la nivelul de 0,85 dolari,
ceea ce a fãcut necesarã intervenþia comunã a Bãncii Centrale
Europene, a Bãncii Centrale a SUA ºi a Bãncii Japoniei, pentru a
susþine moneda unicã europeanã.
Începând cu ultima parte a anului 2002 ºi continuând în anii
2003-2004, evoluþia Euro faþã de dolar a cunoscut un trend pozitiv,
mereu ascendent, ajungând, la un moment dat, ca un Euro sã
valoreze circa 1,30 dolari.
O asemenea fluctuaþie se va manifesta sigur ºi în continuare,
în funcþie de evoluþia economiilor þãrilor membre ale Uniunii
Europene, respectiv a Statelor Unite ale Americii, de conjunctura
internaþionalã ºi, nu în ultimul rând, de evenimentele politice în
care va fi implicatã omenirea. Important însã de reþinut este cã
paritatea stabilitã iniþial este de 1 Euro pentru 1,17 dolari USA ºi
cã pe termen lung ºi în condiþii normale ale economiei mondiale,
în general, a celor douã mari puteri economice, în special, în medie
paritatea se va situa în jurul acestui raport.
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Noul model demografic ºi implicaþiile acestuia
Populaþia ºi dilemele acesteia
Populaþia României a cunoscut, în anii tranziþiei, un intens proces
de scãdere. În plus, astãzi nu se întrevãd indicii de încetare a scãderii
populaþiei sau de redresare a acesteia.
Faþã de aceastã evoluþie, chiar dacã numãrul populaþiei nu mai reprezintã
un criteriu al bogãþiei, nici o þarã nu poate fi indiferentã. Mulþi specialiºti, de
pildã, evaluând aceastã tendinþã (de scãdere) formuleazã cele mai diferite
propuneri de soluþii de redresare ºi de creºtere a populaþiei fãrã nici o
armonizare cu natura actualului model demografic.
În ce ne priveºte, încã din 1999, am subliniat cã ... mãsurile de
contracarare (a diminuãrii populaþiei) trebuie precedate de studii
temeinice, întrucât cauzele scãderii populaþiei româneºti sunt nu numai
subiective, ci ºi obiective. Este vorba de o tranziþie la un nou model
demografic. În loc de etichetãri, cum ar fi prãbuºirea natalitãþii º.a.,
sunt necesare studii aprofundate ºi interdisciplinare care sã constituie
cu adevãrat o temelie solidã pentru orice strategie ºi mãsuri de politicã
socialã, economicã ºi demograficã.1
Studiul temeinic al populaþiei este indispensabil, întrucât populaþia
este o variabilã demoeconomicã fundamentalã. Pe de o parte, populaþia
determinã nivelul general al consumului ºi deci dimensiunile pieþei
interne. Din acest punct de vedere, dacã este prea numeroasã, populaþia
genereazã un consum prea mare de resurse naturale, putând intra în
conflict cu cerinþele dezvoltãrii durabile, cu exigenþele prezervãrii de
resurse naturale pentru generaþiile viitoare. În plus, experienþa practicã
aratã cã gradul de poluare este cu atât mai mare cu cât consumul de
resurse este mai mare.
Noi, cu toþii, nu putem sã ignorãm aceste argumente ale
dezvoltãrii durabile, cel puþin pânã când globalizarea ar putea face
proba contrarie, împiedicând accesul þãrilor sãrace la dezvoltare, la
progres economic ºi social.
Pe de altã parte, populaþia este ºi factor  sursã fundamentalã  de
creare a resurselor de muncã, singura resursã vie dintre toate câte existã
pânã astãzi. Este adevãrat cã pentru þãrile dezvoltate o scãdere a
populaþiei ºi forþei de muncã poate fi compensatã fie prin substituirea
acesteia cu resursele disponibile, abundente de capital, fie prin
importul de forþã de muncã din þãri mai puþin dezvoltate.
Pentru þãrile slab dezvoltate care nu dispun de suficiente resurse
de capital, scãderea populaþiei ºi forþei de muncã poate afecta
tentativele naþionale de relansare a creºterii economice ºi, mai ales,
poate bloca orice tendinþã de accelerare a creºterii economice ºi de
reducere a decalajelor economice ºi sociale.
Pentru a defini atitudinea noastrã faþã de evoluþia de scãdere a
populaþiei României am analizat, pe baza unor date mai puþin agregate,
situaþia existenþã în judeþul Vâlcea, care face obiectul unui studiudiagnostic de mai mari proporþii, realizat împreunã cu specialiºti locali,
cu studenþi ºi profesori ai Facultãþii de Contabilitate ºi Finanþe din
Rm. Vâlcea a Universitãþii Spiru Haret.

Evoluþii ale noului model demografic
în judeþul Vâlcea
Scãderea populaþiei este determinatã ºi în judeþul Vâlcea de apariþia
unor schimbãri radicale în mecanismele formãrii ºi evoluþiei acestei
importante variabile demoeconomice. Astfel:
 pe ansamblul judeþului Vâlcea, dupã anul 1992, natalitatea populaþiei
devine mai micã decât mortalitatea populaþiei, conform modelului
N<M; menþionãm cã, pânã în anul 1992 raportul dintre natalitate ºi
mortalitate era invers (N>M). În baza acestui din urmã model, pânã în
anul 1992 s-a înregistrat un spor natural pozitiv, pentru ca, începând
cu anul 1992, sporul natural sã devinã negativ;
 sosirile ºi plecãrile de populaþie, adicã celelalte douã
componente ale mecanismului populaþiei (cu valori ºi importanþã
mai reduse) au generat, în anii 1990-1998, un spor migratoriu negativ
(S<P), iar dupã 1998 acest spor devenind chiar uºor pozitiv (S>P).
În ansamblu, sporul migratoriu a micºorat ºi, respectiv, majorat puþin
scãderea populaþiei.
Sporul natural, mecanismul acestuia (N/M) a avut, deci, rolul
determinant în evoluþia descrescãtoare a populaþiei judeþului Vâlcea.
De aceea, în continuare, atenþia ne-am concentrat-o asupra sporului
natural, dar pe o perioadã mult mai îndelungatã (1956-2002), pentru a
putea surprinde mai amplu atât dimensiunile celor douã componente,
cât ºi tranziþia de la vechiul la noul model de populaþie.

Grafic 1. Evoluþia sporului natural total (urban + rural)
sub influenþa factorilor acestuia în judeþul Vâlcea în
perioada 1956-2002
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mortalitate, forþându-se o tranziþie la spor demografic negativ chiar în
condiþiile aceleiaºi orientãri ºi politici demografice pronataliste.
În grafic se observã cã mediul rural, în noul model, înregistreazã
un spor natural negativ, însã cu o arie (amploare) sensibil mai mare
decât pe ansamblul judeþului; ea se circumscrie între parametrii
superiori: mortalitatea creºte cu douã puncte, de la 12-14, iar
natalitatea scade din momentul tranziþiei de la 14-10.
Mediul urban, potrivit datelor, reprezintã o situaþie cu totul
specialã, diferitã în judeþul Vâlcea.

Grafic 3. Evoluþia sporului natural în mediul urban sub
influenþa factorilor acestuia în judeþul Vâlcea în perioada
1970-2002

Sunt de observat urmãtoarele comportamente:
 natalitatea scade în ambele medii;
 în vechiul model, natalitatea ruralã (Nr) a evoluat uºor sub
natalitatea urbanã (Nu), pentru ca în anii dinaintea tranziþiei (19851990) sã se apropie pânã la suprapunere ºi, în fine, dupã 1990 sã se
observe o inversare, natalitatea ruralã, în ciuda unei populaþii mai
vârstnice, sã se plaseze uºor deasupra natalitãþii urbane;
 în ciuda acestor diferenþe, natalitatea celor douã medii evolueazã
foarte aproape; se poate deci vorbi de o omogenizare a natalitãþii
celor douã medii.
Ce forþe genereazã aceastã evoluþie apropiatã ºi, în acelaºi timp,
uºor diferitã?
În ceea ce priveºte mortalitatea sunt de observat urmãtoarele
tendinþe:

Grafic 6. Rata mortalitãþii populaþiei urbane ºi rurale sub
impactul tranziþiei demografice în judeþul Vâlcea în
perioada 1956-2002

Concluzii de ansamblu ºi direcþii de acþiune compatibile cu
dezvoltarea durabilã

Principala remarcã pe care o prilejuieºte graficul este cã mediul
urban n-a tranzitat de la vechiul model la noul model demografic;
sporul natural rãmâne pozitiv (N>M) în toþi anii 1990-2002, ca ºi în
perioada de dinaintea anului 1990.
Cu toate acestea, se observã faptul cã, dupã 1990, are loc un
proces de fragilizare a vechiului model demografic, aproape o
continuã apropiere a dimensiunilor natalitãþii cu mortalitatea.
Concluzia care se desprinde din analiza procesului de tranziþie
de la vechiul model demografic la noul model reflectã diferenþe mari
între cele douã medii: în mediul rural ºi pe ansamblul judeþului s-a
realizat aceastã tranziþie , pe când în mediul urban continuã sã existe
modelul vechi, pozitiv (N>M).
Diferenþele evidente dintre cele douã medii, urban ºi rural, nu
trebuie absolutizate deoarece mediul urban, deºi rãmâne în continuare
dominat de vechiul model, acesta îºi diminueazã mult din consistenþã,
apropiindu-se de zona ºi de momentul în care ar putea tranzita, dacã
raportul dintre natalitate ºi mortalitate se va inversa, devenind (N<M).
Aceasta depinde de mãsura în care mediul urban continuã sã conserve
o natalitate superioarã mortalitãþii.

· mortalitatea în mediul urban cunoaºte o mare stabilitate;
· o uºoarã tendinþã de creºtere a mortalitãþii în mediul rural ºi aºa
mai mare cu pânã la dublu faþã de mediul urban;
· mortalitatea în mediul rural cunoaºte o mare stabilitate;
· în ciuda micilor diferenþe dintre medii, se observã o evoluþie
practic paralelã a mortalitãþii celor douã medii.
Ce forþe determinã aceastã evoluþie paralelã a mortalitãþii celor
douã medii?

Influenþa evoluþiei sporului migratoriu
asupra evoluþiei populaþiei judeþului Vâlcea
Pânã în acest moment al analizei am fãcut abstracþie de a doua
componentã a sporului populaþiei  sporul migratoriu.

UN STUDIU LA NIVEL JUDEÞEAN CU IMPORTANTE
SEMNIFICAÞII ÎN PLAN NAÞIONAL, ÎN PERSPECTIVA
EVOLUÞIEI DEMOGRAFICE A ROMÂNIEI
Diferenþele existente dintre cele douã medii relevã cã nu putem
sã realizãm o prognozã a populaþiei doar pe ansamblul judeþului,
fãrã a þine seama ºi de evoluþiile particulare ale natalitãþii ºi
mortalitãþii în cele douã medii.
Evoluþiile particulare ale sporului natural în cele douã medii se
pun ºi mai bine în evidenþã în graficul urmãtor.

Grafic 4. Sporul natural al populaþiei judeþului Vâlcea pe
total mediul urban ºi în mediul rural în perioada 1956-2002

Oricare ar fi relaþia sporului natural cu sporul migratoriu (cu
schimbarea domiciliului ºi respectiv cu schimbarea reºedinþei) datele
pun în evidenþã aceeaºi tendinþã, de scãdere a populaþiei judeþului
Vâlcea.
Modelul analizei noastre a trebuit sã fie completat, prin detalierea
sporului natural ºi a sporului migratoriu nu doar pe ansamblul
tipurilor de localitãþi (total, rural ºi urban) ci ºi în cadrul fiecãreia
dintre acestea (cu spor pozitiv ºi cu spor negativ).
Pe aceastã cale am dorit sã arãtãm cã nici un mediu nu mai are
comportament demografic compact; s-au produs eroziuni ale ambelor
medii; fiecare mediu are spor natural ºi pozitiv ºi negativ, ca de altfel
ºi spor migratoriu pozitiv ºi negativ.
Fenomenul de eroziune a evoluþiei populaþiei se produce chiar ºi
la un nivel de localitate fie datoritã ambelor sporuri (natural ºi
migratoriu), fie datoritã numai unuia dintre acestea.
Sinteza influenþelor celor doi factori fundamentali ai creºterii
sau scãderii populaþiei ºi tendinþele erozive de detaliu pe tipuri de
localitãþi le redãm în tabelul care urmeazã.

Influenþa sporului natural ºi a sporului
migratoriu asupra scãderii/creºterii
populaþiei pe localitãþi urbane ºi rurale ºi
pe total judeþ în anul 2000
Partea I a
Datele utilizate în reprezentarea graficã aratã cã pe total judeþ (urban
ºi rural) avem de-a face cu o tranziþie de la un model demografic, în care
natalitatea este mai mare decât mortalitatea (N>M), cu un spor natural
pozitiv, la un model demografic nou, în care natalitatea este mai micã
decât mortalitatea (N<M), cu un spor natural negativ.
Momentul tranziþiei se produce în anul 1992, printr-o creºtere a
mortalitãþii de la 12-13 ºi printr-o scãdere mai accentuatã a
natalitãþii, de la 12-9.
Aceastã tranziþie a judeþului Vâlcea (U+R) la noul model
demografic s-a realizat aproape exclusiv pe seama modelului rural,
aºa cum se poate desprinde din aceastã reprezentare graficã.

Grafic 2. Evoluþia sporului natural în mediul rural sub
influenþa factorilor acestuia în judeþul Vâlcea în perioada
1970-2002

Graficul comun, incluzând evoluþiile sporului natural în ambele
medii, oricât de particulare sunt, ne sugereazã cã sunt supuse practic
unora ºi aceloraºi forþe; faptul cã în mediul urban se întârzie tranziþia
la noul model demografic poate sã indice nu atât existenþa unor forþe
opuse, cât mai ales existenþa unor condiþii specifice favorabile; dacã
aceste condiþii favorabile se vor extinde, sporul natural urban va
putea chiar sã rãmânã pozitiv, fãrã sã se tranziteze la un spor natural
negativ. Aceasta depinde de îndeplinirea unor condiþii ºi cerinþe la
care ne vom referi în finalul acestei sinteze ºtiinþifice.
În analizele precedente  am pus pe primul plan comportamentele,
ipostazele natalitãþii ºi mortalitãþii în cadrul fiecãrui mediu. S-a putut astfel
evalua stadiul tranziþiei fiecãrui mediu la noul model de spor natural.
Pentru a releva noile caracteristici care sã se întregeascã armonios
cu cele precedente, analizele ce urmeazã vor cãuta sã punã în evidenþã
comportamentele în materie de natalitate ºi respectiv de mortalitate
între cele douã medii.
Ne vom referi mai întâi la natalitate:

Grafic 5. Rata natalitãþii populaþiei urbane ºi rurale sub
impactul tranziþiei demografice în judeþul Vâlcea în
perioada 1956-2002

Aºadar, mediul rural aratã cã tranziþia de la vechiul model (N>M) la
noul model demografic (N<M) se realizeazã cu doi ani mai devreme
decât pe total judeþ, chiar în anul 1990.
Interesant de observat este faptul cã în mediul rural între anii 19801985 s-a produs o crizã, o tentativã mare de apropiere a natalitãþii de

din moment ce nu s-a tranzitat încã la valori negative ale populaþiei.
În realitate, valorile pozitive ale sporului natural sunt din ce în ce
mai mici, adicã tot mai apropiate de tranziþie la o populaþie negativã.
Prezenþa sãrãciei la baza evoluþiei populaþiei ºi în mediul urban
apare mai evidentã dacã luãm în seamã cã sporul migratoriu
(-404) devanseazã sporul natural (+340), generând, aºa cum am
vãzut, ºi o scãdere a populaþiei mediului urban oricât de micã este
aceasta (-64).
Sporul migratoriu negativ al populaþiei urbane (-404) alcãtuit
în principal din populaþie cu venituri mici ºi nesigure (ºomerii,
pensionarii etc) este sursa de formare a sporului migratoriu pozitiv
ºi în mediul rural (+295), unde îºi pot completa veniturile fie în
agricultura de subzistenþã, fie în lucrul cu ziua. Astfel, sporul
migratoriu pozitiv al mediului rural nu poate fi considerat decât
o expresie a sãrãciei urbane transferatã în localitãþi rurale ºi
nicidecum o formã de manifestare a prosperitãþii rurale.
Aºadar, combinaþia diferitã a celor douã componente care
genereazã scãderea populaþiei în ambele medii este determinatã de
unul ºi acelaºi factor - sãrãcia. Condiþiile mai grele de trai din comune
determinã scãderea drasticã a natalitãþii; dacã efectul acesteia este
atenuat de un spor migratoriu pozitiv al mediului rural, aceasta se
petrece pentru cã sãrãcia mediului urban este generatã de o crizã
acutã de locuri de muncã, de lipsa mijloacelor de trai, o parte a
populaþiei preferând nivelul de trai de subzistenþã din mediul rural.
Sporul natural pozitiv, dar tot mai restrâns al mediului urban (mai
mic decât sporul migratoriu) se explicã printr-o proporþie mai ridicatã
în mediul urban a familiilor care au condiþii mai bune de trai pentru
întemeierea unui cãmin ºi naºterea de copii.

Partea II a

Datele de mai sus obþinute în baza unor calcule laborioase ne
permit sã observãm cã mediul urban a tranzitat ºi el la noul model
demografic dacã alãturi de sporul natural pozitiv (+340) luãm în
seamã ºi sporul negativ (-404). În acest fel populaþia mediului
urban s-a redus ºi ea cu -64.
Populaþia ruralã, sub influenþa sporului natural negativ de -1017,
cunoaºte o atenuare a acestei scãderi întrucât sporul migratoriu este
pozitiv (+295), astfel cã scãderea de ansamblu a populaþiei rurale se
reduce la -722.
În fine, sub influenþa ambelor sporuri scãderea populaþiei urbane
(-64) adãugatã scãderii populaþiei rurale (-722) genereazã o scãdere
totalã pe ansamblul judeþului de -786.
Aceste valori ale scãderii populaþiei pe medii ºi total judeþ rezultã
în baza considerãrii sporului natural ºi a sporului migratoriu
determinat prin schimbarea domiciliului. Dacã în locul sporului
migratoriu calculat pe baza schimbãrii domiciliului se ia în seamã
schimbarea reºedinþei (partea a doua a tabelului), potrivit datelor,
scãderile populaþiei totale urbane ºi rurale se accentueazã
considerabil.
Întrucât scãderea sporului natural ºi creºterea sporului migratoriu
sunt expresii ale sãrãciei devine posibil sã se explice cã aceastã cauzã
stã la baza explicãrii evoluþiilor ambelor sporuri, în ambele medii,
ca ºi pe total judeþ.
Dupã cum s-a putut observa, sporul natural în mediul urban,
prin valorile încã pozitive lasã impresia cã aici sãrãcia nu opereazã

1. Scãderea populaþiei este rezultatul unui complex de factori,
dintre care menþionãm:
- trecerea la un nou model demografic, în cadrul cãruia rolul
central, contribuþia cea mai mare revine sporului natural negativ
(N<M);
- extinderea sãrãciei care a cuprins mari pãrþi ale populaþiei rurale,
dar ºi în bunã mãsurã ale populaþiei urbane;
- din cauza sãrãciei au apãrut ºi sporesc fenomene, cum sunt:
renunþarea la cãsãtorie, amânarea cãsãtoriei, creºterea divorþurilor,
amânarea naºterii primului copil, amânarea sau renunþarea la al doilea
copil etc.;
- accesul restrâns al populaþiei rurale ºi, în special, a celei vârstnice,
în mare parte sãracã, la serviciile medico-sanitare, consideratã cea
mai importantã nevoie pentru populaþia vârstnicã. Aceastã situaþie
în condiþiile unui mediu cu riscuri mai mari (muncã grea, igienã mai
redusã, alimentaþie neraþionalã), concurã la dimensiunile duble ale
mortalitãþii rurale faþã de mortalitatea urbanã.
2. Consecinþele actuale ale noului model demografic:
- scãderea populaþiei este prima ºi cea mai gravã consecinþã a
noului model demografic; este o parte a costului plãtit de România
pentru formarea resurselor de capital;
- are loc o crizã acutã a forþei de muncã în mediul rural.
Aceastã crizã ruralã de forþã de muncã este determinatã de:
coborârea agriculturii de la tehnologia modernã, realizatã de
pe tractor ºi din avion, la tehnologia întemeiatã pe sapã, pe
energia umanã ºi energia animalã; existenþa unui surplus de
populaþie vârstnicã; plecãri sistematice ale populaþiei tinere în
special la licee, la universitãþi ºi de aici la migrare în þarã ºi în
afara þãrii; folosirea muncii copiilor (interzisã de lege), precum
ºi retragerea copiilor din ºcoalã, în special din cea gimnazialã
(iarãºi interzisã de lege); practicarea unui cost al zilei de lucru
situat între 250.000 lei (pentru forþã de muncã vârstnicã) ºi
350.000 lei pentru forþã de muncã tânãrã. Gospodãriile rurale
care nu pot plãti ziua de muncã la preþurile de mai sus, încearcã
sã lucreze cu forþele proprii; de regulã, persoanele vârstnice lasã
terenul în stare de pârloagã, schimbã categoria de folosinþã,
promoveazã culturi care necesitã consum redus de forþã de
muncã º.a.;
- scãderea producþiilor medii la hectar, datoritã crizei de forþã de
muncã, genereazã o închidere a cercului sãrãciei rurale;
- criza ruralã de forþã de muncã nu poate fi izolatã, extinzânduse de regulã ºi în mediul urban, generând creºterea costului forþei de
muncã;
- criza de forþã de muncã dãuneazã nu numai populaþiei de tip
salarial (forþã de muncã), dar ºi populaþiei antreprenoriale, firmelor,
prin miºcarea competitivitãþii acestora.
3. Esenþa noului model demografic
În principiu, esenþa noului model demografic nu poate fi
scãderea populaþiei. Dimpotrivã. Esenþa noului model demografic
rezultã, pe de o parte, din renunþarea la subvenþionarea creºterii
populaþiei prin transferul de resurse realizat de stat dinspre
indivizi cu productivitate înaltã cãtre indivizi ºi familii cu
productivitãþi ºi venituri reduse, dar cu mulþi copii, iar pe de
altã parte, promovarea principiului acoperirii cheltuielilor
demografice legate de natalitate ºi de combaterea mortalitãþii
pe baza suportãrii tuturor cheltuielilor demografice de cãtre
familie.
Noul model demografic întemeiat pe acoperirea cheltuielilor
demografice de cãtre familie poate sã genereze nu numai scãderea
populaþiei, dar ºi creºterea acesteia. De asemenea, noul model
demografic contribuie la însãnãtoºirea comportamentului oamenilor
ºi la o creºtere a populaþiei compatibilã cu principiile complexe ale
dezvoltãrii durabile.
4. Soluþii de evoluþie a populaþiei compatibile cu dezvoltarea
durabilã
Evoluþia populaþiei poate fi optimizatã pe baza utilizãrii unor
criterii compatibile cu dezvoltarea durabilã. În acest sens este cazul,
de pildã, al producþiei agricole medii. De exemplu, nivelul actual al
producþiilor medii agricole aratã cã populaþia judeþului poate sã
ajungã pânã la 2.000.000 locuitori faþã de 413.000 locuitori în prezent.
Pentru creºterea producþiei medii la hectar, se poate admite drept
criteriu o sporire a cantitãþii de îngrãºãminte chimice ºi biologice
pânã la limitele care fie genereazã epuizarea solului, fie ridicarea
gradului de poluare a solului, a apei freatice ºi a produselor agricole.
Relansarea creºterii economice se poate realiza prin sporirea
mereu accentuatã a productivitãþii muncii. Astãzi, productivitatea
muncii în judeþ creºte în condiþiile scãderii volumului producþiei ºi
ale scãderii ºi mai rapide a populaþiei ocupate (a personalului salarial).
Creºterea mai accentuatã a productivitãþii muncii constituie o
sursã de investiþii ºi, de aici, sursã de creare de noi locuri de muncã,
ºi, implicit, o sursã de venituri sporite ale populaþiei, capabile sã-ºi
cumpere casã ºi sã-ºi acopere toate cheltuielile de întreþinere a
familiei etc.
În aceastã viziune, productivitatea muncii este sursa de
formare a unei clase de mijloc, care ar putea umple vidul actual
dintre foarte puþinii bogaþi ºi foarte numeroºii sãraci.
Formarea clasei de mijloc va putea realiza redresarea creºterii
populaþiei pânã la limitele optime ºi durabile.
Pe de altã parte, printr-o politicã de raþionalitate economicã s-ar
putea ca resursele de capital acumulate sã fie suficiente pentru a
substitui scãderea populaþiei, contracararea cel puþin a unora din
consecinþele actualei evoluþii a populaþiei României.
Gh. Rãboacã, Oferta de forþã de muncã. Dimensiuni, surse ºi factori
determinanþi, elaboratã în anul 1999 în Institutul Naþional de Cercetare
ªtiinþificã în domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi publicatã de
Centrul de Informare ºi Documentare Economicã de pe lângã Institutul
Naþional de Cercetãri Economice al Academiei Române, Bucureºti,
2000, p. 49-50.
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La statuia lui Cuza
Prof.univ.dr. Damian HUREZEANU

La Facultatea
de Medicinã Veterinarã
Conferinþa preºedintelui Asociaþiei
Mondiale a Medicilor Veterinari,
prof. univ. dr. Gabriel VARGA
Expresie a vocaþiei pentru ºtiinþã,
cunoaºtere, comunicare, dialog,
realizarea unor schimburi de experienþã,
cu specialiºti din þarã ºi de peste hotare,
susþinerea unor conferinþe de cãtre
remarcabili profesori a dobândit la
Facultatea de Medicinã Veterinarã a
Universitãþii Spiru Haret dreptul la
tradiþie. O reconfirmare a acestui drept,
a potenþialului de deschidere cãtre tot
ceea ce înseamnã cuceriri ale medicinii
veterinare a fost realizatã nu de mult, o
datã cu vizita domnului Gabriel Varga,
profesor la Facultatea de Medicinã
Veterinarã din Kosièe, Slovacia, unde
predã de 15 ani, având un curs de nutriþie
a animalelor, structurat pe douã
departamente  limba slovacã ºi limba
englezã. A conferenþiat în SUA, Japonia,
Franþa, Germania, Grecia etc. Deþine ºi
funcþia de preºedinte al Asociaþiei
Mondiale a Medicilor Veterinari
Practicieni, care cuprinde 67 de þãri; este
specialist în problematica dietelor în
terapia cancerului, a bolilor
dermatologice ºi urolitiazã. Aflat pentru
a doua oarã în România, a conferenþiat
la facultãþile de medicinã veterinarã din
Cluj, Iaºi ºi Bucureºti, de data aceasta
fiind ºi oaspetele Facultãþii de Medicinã
Veterinarã a Universitãþii Spiru Haret. Pe
lângã o strãlucitã carierã didacticã,
profesorul Gabriel Varga este autorul ºi
responsabilul Programului de educaþie
profesionalã continuã care are un larg
spectru tematic, fiind aplicat cu
precãdere în þãrile membre ale Asociaþiei
Mondiale, dar ºi în alte þãri din lume.

Amfiteatrul Clinicii Facultãþii de
Medicinã Veterinarã a gãzduit întâlnirea
profesorului Gabriel Varga cu profesori
ºi studenþi, membri ai Cercului ºtiinþific
de nutriþie ºi alimentare a animalelor
domestice.
Prof. univ. dr. Toma Coman, decanul
Facultãþii de Medicinã Veterinarã, a
remarcat semnificaþia pe care o atribuie
acestei conferinþe, în plan ºtiinþific ºi
didactic, în cunoaºterea celor mai actuale
realizãri în domeniul patologiei
animalelor mici.
În faþa laptop-ului, înainte de a trece
la susþinerea propriu-zisã a temei
conferinþei, profesorul Gabriel Varga a
fãcut o confesiune, subliniind cã rostul
prezenþei sale în România l-a constituit
nu numai întâlnirea cu cadrele didactice,
ci ºi speranþa cã poate astfel Asociaþia
Naþionalã a Medicilor Veterinari din
România va deveni mai activã, mai
prezentã în peisajul activitãþii Asociaþiei
Mondiale.
Întrebãrile, rãspunsurile, explicaþiile,
argumentele ºtiinþifice au contribuit la
înþelegerea mai clarã a problematicii
abordate, la conturarea tendinþelor
generale, la aprofundarea cauzelor care
genereazã aceastã maladie gravã.
În acest fel, caracterul interactiv al
conferinþei a fost efectiv împlinit pe
multiple planuri, ceea ce a conferit
întâlnirii cadrelor didactice ºi studenþilor
cu profesorul slovac Gabriel Varga o notã
aparte, o impresie de neuitat.

Adela DEAC

Bucureºti, capitalã a Unirii din 1859,
Bucureºti împodobit cu statui a cãror înfãþiºare
contrariazã, a reuºit sã înalþe, în sfârºit, o statuie
lui Alexandru Ioan Cuza, figurã atât de
apropiatã sufletului românesc, mare domnitor
devenit simbol al închegãrii naþiunii, al creãrii
statului naþional modern, al promovãrii unei
opere reformatoare menitã sã deschidã calea
modernizãrii societãþii româneºti.
Oricât de mult s-ar fi scris despre epoca
lui Cuza ºi oricât de vie, de precise ºi de
cuprinzãtoare ar fi descrierea înfãptuirilor
sãvârºite în perioada domniei sale, un lucru
trebuie fixat în toate semnificaþiile sale globale:
reformele lui Cuza au avut un rol transformator
al ansamblului societãþii, înscriind procesul
dezvoltãrii acesteia într-o nouã paradigmã 
aceea a modernizãrii organismului social în
întregul sãu.
Credem cã dintre contemporani (ºi poate
ºi dintre urmaºi) nimeni nu a perceput mai
limpede înþelesul adânc al operei înfãptuite în
vremea lui Cuza ca Dionisie Pop Marþian,
strãlucitul economist ºi ardentul patriot, care
s-a istovit în truda menitã sã ridice starea
economicã a þãrii ºi sã despice cãrãri roditoare
gândirii economice româneºti.
Pop Marþian a subliniat caracterul organic
al reformelor lui Cuza, a relevat structurarea
lor într-o totalitate care va fi pe veci bariera
ce desparte trecutul de noua epocã ...
Întregul schelet al organismului statului 
arãta Marþian  s-a construit din nou. S-a
trasat o perspectivã nouã instrucþiei ºcolare ºi
s-a pus bazele sistemului universitar modern,
s-au pus temeiuri noi armatei naþionale, s-au
secularizat averile mãnãstireºti ºi s-a înfãptuit
reforma agrarã care a dus la eliberarea þãranilor
ºi împroprietãrirea lor.
Toate aceste reforme sunt acte fondatoare
ale structurãrii edificiului modern al României.
Ele semnificau despãrþirea de vechiul regim ºi,
în unele cazuri, instituirea altuia nou (în
domeniul organizãrii instituþiilor statale) sau

Prin cârpe vechi ºi prin gunoaie...
Versul face parte dintr-o manea
care a rãsunat duminicã în talcioc, pânã

la saturaþie. Deloc întâmplãtor, el ilustreazã
atmosfera ce domneºte aici, este, din
pãcate, definiþia târgului întrunit la sfârºit
de sãptãmânã la marginea Bucureºtiului,
caracteristica lui esenþialã.
Dar ce mai vinde lumea? Ei bine,
oferta este de o varietate uluitoare:
jucãrii fragmentate (cele mai multe datând
de când era bunica fatã), piese de schimb
pentru toate tipurile de maºini, lumânãri,
haine vechi, uzate de când lumea, care se
vând aici cu 5.000 de lei (cãmaºa,
puloverul sau pantalonii  preþ unic),
alãturi de Propanolol (15.000 de lei cutia),
papuci scofâlciþi sau mobilier vechi; întrun cuvânt, ce nici cu gândul nu gândeºti,
gãseºti în talcioc.
ªi, printre cei astfel adunaþi sunt ºi unii
care ºtiu ce vor: anticari, colecþionari de toate
felurile, oameni cu gusturi rafinate care
numai de aici pot cumpãra mai ieftin (fie
pentru cã vânzãtorii habar nu au ce oferã, fie
pentru cã, cei ce-i trimit sã vândã au la
îndemânã surse sigure de aprovizionare).

Cireaºa de pe tort sunt
documentele
Depinde, însã, de documente. Cele cu
valoare certã se þin sub tarabe ºi dacã face-ul
celui ce întreabã inspirã încredere atunci

Însemnãri
înnoitoare a proiectului: Avem tot de creat 
se sublinia în Mesaj , avem a întemeia creditul
nostru public, a deschide drumuri, a face
poduri, a împodobi ºi sãnãtoºi oraºele, a lãrgi
porturile, a înflori comerþul, a încuraja
industria, a întãri armata, a sãpa canaluri, a
întinde linii de drum de fier pe suprafaþa
pãmântului nostru pentru înlesnirea
comunicaþiilor, ºi, într-un cuvânt, a dezvolta
toate stabilimentele publice. Proiect frumos
din care Cuza a apucat sã realizeze mãcar o
frânturã. A lãsat însã generaþiilor viitoare un
legat care pãstreazã ºi astãzi actualitatea...
Mãcar prin spiritul ºi prin sensul adânc al
chemãrii sale!
Cu o vie admiraþie ºi cu pãtrundere a scris
despre semnificaþia acestui mesaj acelaºi Dionisie
Pop Marþian: Evenimentul cel mai mare în
economia þãrii noastre, nu numai de la puþinele
sãptãmâni ale deceniului nou, ci în istoria
economiei naþionale, din epoca noului ordin
de lucru, este mesagiul Principelui cãtre
Camerã, ºi prin ea cãtre naþiune.

Un monument este însã cu putinþã; el ar
întregi fericit actul de dreptate fãcut lui Alexandru
Ioan Cuza. Dacã adãugãm la ele statuia lui Mihail
Kogãlniceanu, am avea trioul figurilor tutelare
ale Principatelor Române din perioada de pânã
la intrarea României în era regatului.

Profesorii noºtri ºi cãrþile lor

Prognoza economicã abordatã din perspectiva dezvoltãrii durabile
Prof. univ. dr. ing. Ion PÃUNESCU
A ieºit de sub tipar, în prestigioasa Editurã
a Fundaþiei România de Mâine, o lucrare
remarcabilã, utilã deopotrivã studenþilor ºi
specialiºtilor în domeniu: Previziunea 
premisã a dezvoltãrii durabile.
Autorii  Ion Popescu, Marin Comºa ºi
Laura Ungureanu, bazându-se pe experienþa
lor, concretizatã într-o serie de lucrãri în
domeniu, precum ºi pe o vastã documentare
bibliograficã, ne oferã o temeinicã bazã
metodologicã (vol.I), precum ºi o serie de
aplicaþii (vol. II, având în colectivul de autori
ºi pe Dan Pivodã).
Atribut esenþial al managementului  la toate
nivelurile  previziunea s-a vãzut ignoratã în
primii ani ai tranziþiei economiei româneºti, mai
ales la nivel macroeconomic. Dificultãþile
drumului cãtre economia de piaþã au fãcut ca,
de cele mai multe ori, preocupãrile factorilor de
decizie la nivel naþional sã fie orientate cu
precãdere spre rezolvarea problemelor curente
ºi mai puþin spre ce va fi mâine.
În plan ºtiinþific activitatea de previziune
economicã a fost concentratã cu precãdere, în
cadrul Academiei Române, respectiv la
Institutul de Prognozã Economicã al acestui
înalt for ºtiinþific.
În planul practicii, Comisia Naþionalã de
Prognozã a fost instituþia în cadrul cãreia s-au
desfãºurat activitãþi de previziune, atât de
necesare întocmirii Bugetului de Stat ºi luãrii
unor decizii vizând strategiile dezvoltãrii.
Dupã anul 2000, atribuþii în domeniul
prognozei a mai avut Ministerul Dezvoltãrii ºi
Prognozei, din pãcate, desfiinþat în anul 2003.
Revigorarea activitãþii de prognozã din
ultimii ani s-a concretizat în elaborarea unor
studii, cu orizont perioada 2020-2025,
referitoare la perspectivele de ansamblu ale
economiei naþionale sau ale unor ramuri cu
potenþial major.
Creºterea preocupãrilor  la nivel mondial
ºi naþional  pentru edificarea unui nou tip de
dezvoltare  cea durabilã  au impus, cu
necesitate, revenirea activitãþilor previzionale
în prim planul acþiunilor factorilor de decizie,
începând cu Preºedinþia ºi Guvernul României

Documente la iarmaroc

În zilele noastre târgurile au cãpãtat un
caracter aparte  se organizeazã mai ales la
marginea oraºelor, unde oamenii vând adesea
ceea ce le prisoseºte (ºi, de multe ori, hoþii
pot valorica rezultatele muncii lor).
De aceea o duminicã fãrã o vizitã în
talcioc e o zi pierdutã pentru mulþi dintre
concitadinii noºtri. Întâi, pentru cã de aici
pot cumpãra mai ieftin chiar dacã de cele
mai multe ori marfa e de o atât de proastã
calitate încât te întrebi cum poate interesa
pe cineva. Apoi iarmarocul e ºi loc de
întâlnire, de schimb de pãreri, o agora
unde, la un mic ºi o bere (sau mai multe),
se discutã subiectele zilei: politicã, sport,
prostituate, dupã caz; e ºi locul unde ºuþii
dau cu jula. Ei bine, talciocul este locul
ideal pentru cele amintite mai sus.
Duminicã de duminicã, o lume pestriþã
se adunã la capãtul Pantelimonului ºi,
pe ziare vechi, pe celofane sau de-a
dreptul pe trotuar îºi expune ciurucurile.
Cei mai înstãriþi vin cu maºina, trag la
un loc mai aerisit (nu dupã blocuri) îºi
iau aproape cafeaua sau seminþele ºi
conversaþia poatã sã înceapã.

numai crearea premiselor pentru o nouã
dezvoltare, ca în sfera raporturilor agrare.
Sub Alexandru Ioan Cuza s-a construit,
aºadar, edificiul transformãrii moderne a
României. O operã extraordinarã înfãptuitã în
numai doi ani (1864-1865) în vremea
ministeriatului Mihail Kogãlniceanu, cãci
atunci s-a pus pe roate aceastã operã.
Este însã important de subliniat cã
domnitorul a vãdit încã din primul an de
domnie o percepþie vie ºi pãtrunzãtoare a
sarcinilor aflate în faþa þãrii. În Mesajul princiar
din 6 decembrie 1859 el proiecteazã imaginea
þãrii sub semnul unor vaste transformãri.
Reþinem amploarea viziunii ºi prospeþimea

Era cu neputinþã a despãrþi în
programul unui guvern naþional ºi într-un
document de o asemenea valoare, chestiunile
intereselor materiale ale naþiunei de celelalte
trebuinþe sociale.
Pop Marþian a urmãrit ecoul Mesajului în
strãinãtate, notând, cu un aer de legitimã
mândrie: Acest mesagiu s-a preþuit în
strãinãtate de bãrbaþi competinþi, de
economiºti ºi publiciºti. Astfel, nota în
continuare Pop Marþian: în seanþa
economiºtilor þinutã la 5 ianuarie (1860) la
Paris, la care a asistat ºi faimosul ºi bãtrânul
amic al pãcei Gobden, dl. Ioseph Garnier,
secretar perpetuu al societãþii, trage luarea
aminte a adunãrii asupra mesagiului
domnitorului Alexandru Ioan I-u.
La urcarea pe tronul Moldovei, Mihail
Kogãlniceanu l-a îndemnat pe Alexandru Ioan
Cuza sã fie omul epocii. Urare norocoasã în
materializarea cãreia s-a împletit fapta ºi
cugetul ambilor bãrbaþi de stat.
Poporul l-a pãstrat viu în inimã pe
Alexandru Ioan Cuza; þara i-a durat amintirea
în bronz în mai multe oraºe, printre care Iaºi ºi
Craiova.
Bine cã mãcar, acum, la aproape 145 de
ani de la urcarea lui Alexandru Ioan ºi pe tronul
Þãrii Româneºti, ºi prin aceasta a ambelor
Principate, ºi la peste 130 de ani de la moartea
în exil a fostului domnitor i s-a fãcut o dreptate
istoricã, cum a subliniat Preºedintele þãrii la
dezvelirea monumentului. Alexandru Ioan
Cuza are o statuie în Bucureºti!
Aºteptãm sã se împlineascã vremea când
Nicolae Bãlcescu va avea ºi el un monument
în inima þãrii. Prezenþa acestui gând se asociazã
cu evenimentul petrecut. În adevãr, Alexandru
Ioan Cuza a dispus, încã din primul an al
domniei sale, aducerea în þarã a osemintelor
lui Nicolae Bãlcescu. Decretul domnesc suna
frumos. Sublinia semnificaþia actului de
conºtiinþã al þãrii de a cinsti memoria marilor
ei oameni. Cãutãrile osemintelor lui Bãlcescu
în pãmântul palermitan au fost zadarnice, cum
aveau sã fie ºi cele întreprinse mai târziu.

începe târguiala. Dacã aº fi avut 700.000
de lei aº fi putut cumpãra o Osmanografie
(scrisã în limba maghiarã) datând de la
1726, de asemenea, puteam cumpãra 
dacã aº fi fost mai atentã  unul dintre cele
5.000 de exemplare ale celei de-a doua
ediþii a poeziilor lui Mihai Eminescu, doar

ºi încheind cu agenþii economici, publici ori
particulari.
Conºtienþi de dificultãþile demersului
prospectiv în condiþiile tranziþiei, o serie de
cercetãtori, cadre didactice universitare,
specialiºti în domeniul prognozei, au contribuit,
în aceºti ani, la clarificarea unor aspecte
metodologice privind derularea prognozelor ºi
rolul lor într-o economie de piaþã funcþionalã,
eficientã ºi competitivã.
Autorii lucrãrii de faþã au marele merit cã
încearcã  ºi reuºesc  sã îmbine cadrul
metodologic, teoretic cu problemele practicii
economice, în perspectiva dezvoltãrii durabile.
Primul volum, consacrat problemelor
metodologice, este structurat pe patru module,
logica acestora fiind bine întemeiatã, evidenþiind,
încã o datã, profesionalismul autorilor, aplecarea
lor spre problemele esenþiale.
Astfel, pentru început, sunt analizate bazele
teoretice ºi necesitatea acþiunilor prospective,
urmãrindu-se clarificarea aspectelor semantice,
terminologice ºi eliminarea eventualelor confuzii.
Sunt analizate pe larg cerinþele obiective
ale studiilor prospective în concordanþã cu
principiile dezvoltãrii durabile. Tot în acest
modul sunt prezentate critic o serie de teze
privind raportul dintre creºterea economicã ºi
protecþia mediului.
Un loc aparte este acordat analizei
obiectivelor dezvoltãrii durabile.
În contextul complexitãþilor generate de
evoluþiile triadei economic-social-mediu
înconjurãtor, autorii insistã asupra necesitãþii
abordãrii sistemice a realitãþii, prezentând o serie
de elemente utile din teoria generalã a sistemelor.
Tot în acest prim modul sunt clarificate o
serie de aspecte relevante pentru utilizarea
modelãrii economico-matematice ºi simulãrii
în procesele macro ºi microeconomice.
Sunt prezentate principalele curente de idei ºi
ºcoli reprezentative din domeniul prognozei,
precum ºi aspecte deosebit de utile pentru
înþelegerea rolului previziunii în economia de piaþã.
Al doilea modul este consacrat aspectelor
metodologice privind proiectarea viitorului.
Dupã clarificarea unor aspecte vizând tipologia
prognozelor, autorii insistã, în acest modul,

accesibil  pânã la 800 de mii bucata. Una
dintre vânzãtoare ºi-a dat chiar numãrul de
telefon ºi adresa: stãm la Obor, pe strada ...
la numãrul 5, acolo e vila noastrã... Mã sunaþi
ºi veniþi sã vã alegeþi, ºtim ce vreþi. Aºadar,
bãnoasã îndeletnicire, dacã poþi sã-þi faci vilã!
Iatã valoarea documentului istoric!
Dar cui ne adresãm pentru acte
vechi?, i-am întrebat pe toþi cei pe care i-am
întâlnit. La muzee, doamnã, noi de unde
credeþi cã le luãm? Cã doar nu le fabricãm

Realitatea de lângã noi
cu 50.000 de lei. Cu 100 de dolari aº fi
putut achiziþiona o splendidã icoanã pictatã
pe lemn ºi ferecatã în argint. La câþiva paºi
de domnul tuciuriu care poseda obiectul,
o doamnã din aceeaºi etnie mi-a oferit o
altã icoanã, de la 1800 pe care nu voia decât
500.000 lei cãci, e veche, abia se mai vede
chipul Maicii Domnului!
N-am cumpãrat nimic. Am aflat însã
cã 10 schiþe semnate de Corneliu Baba s-au
vândut cu 16 milioane de lei, cã
documentele din secolul al XVII-lea (adicã
elaborate dupã 1601) apar destul de rar 
cam o datã sau de douã ori pe an; în
schimb, acte din timpul lui Cuza pot fi
gãsite relativ uºor ºi se ºi dau la un preþ

noi; da trebuie sã vã cunoascã, altfel nu
vã dã nimeni;

Acte de stare civilã ºi calcule
privind rezistenþa unor edificii,
vândute cu 10.000 bucata
Astfel stând lucrurile nu ne-am mirat
când am gãsit acte de stare civilã de la 1800
împreunã cu documente ale parohiei
Pantelimon scoase la vânzare contra
10.000 de lei bucata.
Cum e posibil ca preoþii, în loc sã
protejeze arhivele pe care le-au moºtenit,
le trimit în piaþã, sã mai scoatã un ban? Ei
nu se supun aceleiaºi legi?

asupra unor probleme de maxim interes
referitoare la fezabilitatea ºi fiabilitatea
studiilor prospective, precum ºi asupra
necesitãþii privind actualizarea periodicã a
prognozelor, þinând seama de cele mai recente
realizãri ºi tendinþe ale unui domeniu atât de
dinamic ºi supus riscului ºi incertitudinii, cum
este cel economic.
Într-un capitol special sunt analizate principalele
aspecte referitoare la sistemul informaþional ºi la
sistemul de indicatori ai previziunii, ca variabile
primordiale ale fundamentãrii alternativelor viitoare,
viabile ºi realiste.
Al treilea modul al lucrãrii este consacrat
prezentãrii unor metode ºi tehnici de explorare
a viitorului.
Ultimul modul, al patrulea, debuteazã cu
prezentarea considerentelor referitoare la
ierarhia ºi echilibrul în sistemele mari,
complexe, categorie în care se înscrie ºi
sistemul economic naþional sau global,
insistându-se pe clarificarea aspectelor
teoretice generate de procesul creºteredezvoltare-echilibru economic.
Se remarcã prin bogãþia ºi varietatea
informaþiilor, ca ºi printr-o sistematizare
riguroasã, capitolul referitor la dinamica
proceselor euristice, care cuprinde o serie de
metode utilizate în conducerea sistemelor
complexe, precum ºi elementele stimulatorii
pentru dinamica creativitãþii ºi creºterea
calitãþii ºi competitivitãþii.
În strânsã legãturã cu subiectul lucrãrii, ultima
parte a acestui modul este consacratã aspectelor
esenþiale de care depinde implementarea ºi
consolidarea dezvoltãrii durabile în perspectivã:
cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã 
demografie  resurse naturale.
Fiecare capitol se încheie cu un set de
întrebãri ºi subiecte de sintezã care sã ajute ºi
sã orienteze eforturile studenþilor în asimilarea
problematicii lucrãrii, precum ºi cu o
bibliografie specificã.
Volumul al doilea al lucrãrii se adreseazã,
în principal studenþilor, el constituind o
continuare logicã ºi o concretizare a metodelor
ºi tehnicilor prezentate în primul volum. El
este bine structurat, exemplele remarcându-se
prin rigurozitatea demonstraþiilor ºi pertinenþa
interpretãrii rezultatelor.
Se remarcã ºi tratarea unor probleme mai
puþin întâlnite în literaturã: evaluarea perioadei

În þara asta în care unii sunt mai presus
de lege, chiar totul e de vânzare? Icoanele,
obiectele liturgice, admitem cã sunt furate.
Dar actele de stare civilã? Oricine poate
scotoci oriunde, inclusiv prin arhivele
bisericilor? Nimeni nu-ºi asumã
rãspunderea pentru ceea ce gestioneazã?
Am ajuns sã ne închinãm banului pânã
într-atât, încât nu mai distingem între
datorie ºi ispita de a ne îmbuiba? Au uitat
preoþii de astãzi cã biserica a pãstrat
tradiþiile acestui neam, valorile lui, obiceiul
pãmântului? Cum e posibil atunci sã scoatã
la mezat averea bisericii, a unei parohii?
Dupã cum nu înþelegem cum e posibil
ca lucrãri privind calculul rezistenþei unor
clãdiri importante din Bucureºti sã se afle pe
tarabe, la îndemâna oricui. Acestea ar putea
sta în Arhive sau în bibliotecile Universitãþii
Politehnice pentru a fi studiate de cei ce se
pregãtesc, la rândul lor, sã construiascã. În
nici un caz nu sunt de vânzare.
Dar, sã ne fie iertatã curiozitatea:
poliþia îºi trimite vreodatã oamenii ºi prin
aceste zone, alese nu întâmplãtor ca loc
de desfãºurare pentru astfel de târguri?
Cãci dacã ar fi aºa, poate ar putea sã explice
cum e posibil sã poþi cumpãra, cu 1015.000 de lei, o lucrare de câteva sute de
pagini privind Amenajarea complexã a
Dunãrii? Nu cumva acestea sunt doar
pentru iniþiaþi (adicã pentru cei din breaslã)
ºi nicidecum pentru unele specimene
interesate de detaliile acestor construcþii?

de timp necesar pentru atingerea unui anumit
nivel de dezvoltare, estimarea investiþiilor
utilizând funcþii de producþie de tip CobbDouglas, lanþuri Markov.
Lucrarea, în ansamblul ei, atrage atenþia
prin nivelul ºtiinþific ridicat, prin claritatea ºi
logica demersului, prin pertinenþa abordãrilor
ºi soluþiilor propuse, prin sistematizarea
conþinutului ideatic, bogat, fiind deosebit de
utilã atât studenþilor, cât ºi specialiºtilor.
În sfârºit, îmi face plãcere sã constat încã
o datã faptul cã, învãþând ºi preluând de la
mentorii sãi (academicienii Radu Voinea,
Gheorghe Buzdugan, Grigore Moisil, Mircea
Maliþa ºi Mihai Drãgãnescu) grija pentru
asigurarea continuitãþii în performanþã,
profesorul Ion Popescu a manifestat permanent
preocuparea lãudabilã pentru ridicarea
nivelului de competenþã, de culturã generalã ºi
de specialitate al mai tinerilor sãi colegi,
încurajându-i ºi antrenându-i în programe de
cercetare ºtiinþificã sau, pur ºi simplu
incluzându-i în propriile lui explorãri ºi
demersuri teoretice ºi experimentale, soldate
cu notabile rezultate ºi preluate de practica
socialã ºi economicã.

Sã fie clar, nu preþul ne înspãimântã, ci
faptul cã pot fi achiziþionate astfel de
lucrãri în care sunt analizate punctele
sensibile, date care constituie secrete
ale unei astfel de construcþii. Sau nu mai
avem nici un secret, nimic de apãrat,
nimic numai al nostru?
În satul mondial, totul e de vânzare.
Am ascultat vrând-nevrând, dupã 1990,
aºa-ziºi formatori de opinie, modele
postrevoluþionare care au venit sã ne
explice cã nu trebuie sã apãsãm prea mult
pedala patriotismului, cã istoria trebuie
rescrisã, cã personalitãþile care au fãcut-o
sunt cel puþin controversate, cã totul trebuie
pus sub semnul întrebãrii. ªi iatã
consecinþa. Din pãcate, toþi aceºti
demolatori de ocazie n-au pus nimic în loc,
dar nici nu propovãduiesc aici valorile
Occidentului care sunt munca, patriotismul
(sã nu uitãm cã în curþile americanilor
fluturã mãcar un steag), seriozitatea ºi, în
orice caz, apãrarea interesului naþional. La
noi, ideea înstãpânitã dupã 90 este cã
trebuie sã ºtii sã faci bani, nu conteazã ce
vinzi. Iar talciocul este locul cel mai bun
pentru astfel de tranzacþii.
În rest, noi sã fim sãnãtoºi cã
necazurile curg gârlã, vorba manelistului:
Prin cârpe vechi ºi prin gunoaie/ Am
rãscolit toatã viaþa/ Cãci îmi mor copii de
foame/ ªi m-a lãsat ºi nevasta.

Olga SANDU
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Zilnic, de luni pânã vineri,
 la ora 7, emisiunea
Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei, interviuri, muzicã)
 la ora 21, emisiunea
Academica
 luni: Economie: Preþuri. Emisiune de Ilie ªerbãnescu
 marþi: Învãþãmânt. Emisiune de Ilie Ciurescu
 miercuri: România în lume. Realizator: Nicolae Mardari
 Emisiune în direct din Studio-ul Ghica
 joi: Starea culturii: Condiþia instituþiilor culturale.
Invitaþi: conf. univ. dr. Mihai Milea ºi asistent univ. dr. Darie Cristea.
Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
 vineri: Poluarea ºi protecþia mediului: Gestionarea deºeurilor.
Emisiune de Constantin Pintilie

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
22 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.
Delicte contra integritãþii corporale ºi sãnãtãþii persoanei.
Prof. univ. dr. Gheorghe Diaconescu
11:00 Marketing ºi Comerþ Exterior. Economie politicã.
Creºterea ºi dezvoltarea economicã.
Lector univ. dr. Cristina Barna
11:30 Marketing ºi Comerþ Exterior. Cercetãri de markerting.
Metoda de scalare. Conf. univ. dr. Manuela Epure
12:00 Muzicã. Contrapunct ºi fugã. Preliminarii istorice.
Polifonia vocalã a Renaºterii. Conf. univ. dr. Sorin Lerescu
13:00 Limba ºi Literatura Românã. Istoria literaturii române.
Personalitatea ºi opera lui Ion Creangã.
Asistent univ. drd. Simona Iacob
13:30 Limba ºi Literatura Românã. Teoria literaturii. Literatura
 artã a cuvântului. Lector univ. dr. Valeriu Marinescu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Calea succesului: Aneta Stan  interpretã
de muzicã popularã (r)
14:30 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu (r)
15:00 Film documentar: Palatul Buckingham
15:30 Întâlnire cu folclorul: soliºti Lucica Boboc, Maria Ghinea,
Dorica Raþiu. Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Starea de drept: 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: Preþuri. Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Fascinaþia performanþei: Fotbalul la copii  adevãrata
problemã! Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore
00:00 Film documentar: Palatul Buckingham (r)
00:30 Film documentar: Titicaca (III) (r)
01:00 Cursuri (r)

MARÞI
23 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 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba latinã. Prima ºi a doua
clasã de flexiune. Conf. univ. dr. Liviu Franga
11:00 Drept. Sociologie judiciarã. Dreptul  instrument al
controlului social (I). Conf. univ. dr. Ion Vlãduþ
11:30 Finanþe ºi Bãnci. Gestiunea financiarã a întreprinderii.
Analiza rezultatelor întreprinderii ºi a pragului de
rentabilitate. Prof. univ. dr. Marin Dumitru
12:05 Managementul Financiar-Contabil. Metodologia
cercetãrii ºtiinþifice economice. Evoluþia produsului intern
brut al României (I). Prof. univ. dr. Gh. Rãboacã
12:50 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba spaniolã.
Sintaxa limbii spaniole. Conf. univ. dr. Ileana Scipione
13:15 Limba ºi Literatura Românã. Teoria literaturii. Limbajul
ºtiinþific  limbajul poetic. Lector univ. dr. Valeriu Marinescu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu (r)
15:00 Film documentar: Dansatorul
15:30 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina: invitatã: Ilinca Dumitrescu  pianistã
concertistã director Muzeul Naþional George Enescu.
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
22:00
22:30
23:30
00:00

Academica. Învãþãmânt. Emisiune de Ilie Ciurescu
Presa pe diagonalã
Economia de mâine. Emisiune de Nicolae Mardari
24 de ore
Îþi mai aduci aminte doamnã? Soliºti: Ana Piuaru
ºi Ilie Roºu. Emisiune de Ionela Prodan (r)
01:00 Cursuri (r)

MIERCURI
24 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.
Sancþiunile de drept penal. Conf. univ. dr. Ioan Griga
11:00 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba latinã.
Declinarea a IV-a. Verbul ESSE. Conf. univ. dr.Liviu Franga
11:30 Marketing ºi Comerþ Exterior. Cercetãri de marketing.
Metode ºi tehnici de obþinere a informaþiilor.
Conf. univ. dr. Manuela Epure
12:10 Muzicã. Contrapunct ºi fugã. Contrapunct ºi fugã.
Contrapunctul la douã voci cu cantus firmus.
Notele melodico-ornamentale disonante.
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu
13:05 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba spaniolã.
Sintaxa limbii spaniole. Conf. univ. dr. Ileana Scipione
13:30 Limba ºi Literatura Românã. Teoria literaturii.
Natura literaturii. Lector univ. dr. Valeriu Marinescu
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 (III)
15:30 Întâlnire cu folclorul: Vechi melodii, noi interpreþi:
Tiþa ªtefan, Maria Dragomiroiu, Ionuþ Dolãnescu.
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 Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu: George Carabulea.
Emisiune de Dumitru Cucu
18:00 Film documentar: Marea Britanie azi (VI)
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. România în lume. Realizator: Nicolae Mardari
 Emisiune în direct din Studio-ul Ghica
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose
23:30 24 de ore
00:00 Film documentar: Marea Britanie azi (VI) (r)
00:30 Film serial: Marea ºi idolii sãi (III) (r)
01:00 Cursuri (r)

JOI
25 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 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba latinã.
Declinarea a V-a. Comparaþia adjectivelor. Pronumele.
Conf. univ. dr. Liviu Franga
11:00 Drept. Sociologie judiciarã. Dreptul  instrument
al controlului social (II). Conf. univ. dr. Ion Vlãduþ
11:30 Finanþe ºi Bãnci. Gestiunea financiarã a întreprinderii.
Diagnosticul financiar prin sistemul de rate.
Prof. univ. dr. Marin Dumitru
12:00 Managementul Financiar-Contabil. Metodologia
cercetãrii ºtiinþifice economice. Evoluþia produsului intern
brut al României (II). Prof. univ. dr. Gh. Rãboacã
12:50 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba spaniolã.
Sintaxa limbii spaniole. Conf. univ. dr. Ileana Scipione
13:20 Limba ºi Literatura Românã. Teoria literaturii . Istoria
literarã ºi critica literarã. Lector univ. dr. Valeriu Marinescu
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 (III)
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: George Natsis - compozitor.
Emisiune de Corina Chiriac
17:30 Lumea de mâine: Cãlãtorie într-o stea, invitat Mircea Rusu.
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: Condiþia instituþiilor
culturale. Invitaþi: conf. univ. dr. Mihai Milea ºi
asistent univ. dr. Darie Cristea. Emisiune de
Nicolae Dan Fruntelatã
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Ani de liceu: Liceul Teoretic Nicolae Iorga din Bucureºti.
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 (III) (r)
01:00 Cursuri (r)

VINERI
26 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 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba latinã Numeralul.
Conf. univ. dr. Liviu Franga
11:00 Marketing ºi Comerþ Exterior. Economie politicã.
Factorii creºterii economice: consum, economii, investiþii.
Lector univ. Cristina Barna
11:30 Marketing ºi Comerþ Exterior. Cercetãri de marketing.
Analiza statisticã a informaþiilor obþinute din cercetãri
de marketing. Conf. univ. dr. Manuela Epure
12:00 Muzicã. Contrapunct ºi fugã. Contrapunct liber.
Disonanþele. Contrapunct imitativ. Contrapunct
la mai multe voci. Conf. univ. dr. Sorin Lerescu
13:00 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba spaniolã.
Sintaxa limbii spaniole. Conf. univ. dr. Ileana Scipione
13:30 Limba ºi Literatura Românã. Teoria literaturii. Stilul.
Lector univ. dr. Valeriu Marinescu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Film documentar: Bourgogne
15:00 Film serial: Ferestre spre Europa (III)
15:30 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle
16:30 Prezentul continuu: Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
îºi alege miss-ul ºi mister-ul. Emisiune de Mugur Popovici
ºi Bianca Vãcariu
17:30 Univers clasic: Tineri laureaþi. Emisiune de Mihai Darie
18:00 Film documentar: Statuia libertãþii.
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 Forum IT: Multimedia ºi performanþã.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
20:20 Film documentar: Titicaca (IV)
21:00 Academica. Poluarea ºi protecþia mediului: Gestionarea
deºeurilor. Emisiune de Constantin Pintilie
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Gazonul fierbinte: Naþionala României la rãscruce
de vânturi! Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore
00:00 Întâlnire cu folclorul: Elena Mândrescu,
Daniela Bãrbuceanu, Vasile Petruºan.
Emisiune de Theodora Popescu
00:30 Film serial: Ferestre spre Europa (III) (r)
01:00 Cursuri (r)
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SÂMBÃTÃ
27 noiembrie 2004
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
21:00
22:00
23:00
23:30
00:00
02:00
03:00

Preluare Deutsche Welle (r)
Sãptãmâna internã (r)
Presa pe diagonalã (r)
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: Viitorul societãþii umane.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
Agricultura ºi alimentaþia: Modificarea structurilor
agrare în vederea aderãrii la UE  sectorul horticol (II).
Emisiune de Constantin Pintilie
Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Vlad Leu
Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
Club internaþional: Almaty  Interviuri la Forumul
de Media. Emisiune de Ioana Nitobe
Prietenii lui Marcel Dragomir. Emisiune de Marcel Dragomir
Actualitãþi
Film artistic românesc: Ediþie specialã
Film serial: Arsene Lupin ep. (VII)
Provocarea. Emisiune de Leonard Henþiu
Calea succesului: Invitaþi: Alexandru Cetãþeanu  scriitor
ºi George Filip - poet. Emisiune de Violeta Screciu
Sãptãmâna internã
Film artistic românesc: Ediþie specialã (r)
Film serial: Arsene Lupin ep. (VII) (r)
Reluãri de emisiuni

DUMINICÃ
28 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: Statuia libertãþii (r)
8:00 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
9:00 Poezia muzicii clasice. Emisiune de Dumitru Cucu
ºi Dumitru Nicolae
9:30 Poveste de la arlechin: Spectacolul Iubirea pe scena
Teatrului Naþional, regia Grigore Gonþa.
Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
10:00 Planeta copiilor. Emisiune concurs între elevii clasei
a III-a D ai ºcolii generale nr.194 Marin Sorescu ºi elevii
clasei a III-a C ai ºcolii generale nr.98 Avram Iancu
Bucureºti. Realizatori ªtefan Iordache ºi Mihaela Matei
11:00 Sã stãm de vorbã : cu pasionaþii pentru fotografie ºi cãlãtorie.
Emisiune de Mugur Popovici ºi Bianca Vãcariu
12:00 Ora melomanului. Emisiune de Dumitru Cucu
13:00 Amfitrion Corina. Invitat: Dan Apostol  editor ºi publicist.
Emisiune de Corina Chiriac
14:00 Secretele succesului cu Oana Sârbu
17:00 Arta documentarului: Festivalul Festivalurilor Filmului
Documentar - Viena (II). Realizator Daniel Paraschiv
18:00 Video VIP: Trupa Româncuþele.
Emisiune de Leonard Henþiu
18:30 Actualitãþi
19:00 Sportul în lume. Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Film documentar: Opera din Peking
20:00 Cântecul ºi casa lui: Ioana Cornea, Iulius Cornea,
Ileana Matus. Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film artistic: Fraþii Karamazov (III) (Mosfilm)
22:20 Film documentar: Microcosmos  Concert în iarbã
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Film artistic: Fraþii Karamazov (III) (Mosfilm) (r)
02:00 Reluãri de emisiuni
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Sãrbãtorirea profesorului Victor Giuleanu
Laudatio

(Continuare din pag. 1)
A cultivat o concepþie modernã, fãrã
precedent, ºi, din pãcate, fãrã mulþi
continuatori, manifestând o grijã deosebitã
pentru procesul de învãþãmânt ºi pentru
rezultatele muncii la clasã, în condiþiile în care
cadrele didactice de vocaþie au devenit
profesori de elitã în domeniile compoziþiei,
muzicologiei, pedagogiei sau artei
interpretative.
Putem spune, cu toþii, cã am beneficiat
de lecþia Magistrului. O lecþie ce se rosteºte
înnoit pentru fiecare student, inclusiv astãzi, la
Facultatea de Muzicã a Universitãþii Spiru
Haret. O lecþie ce s-a rostit, de la înãlþimea
catedrei universitare, neîntrerupt, de cinci
decenii, lecþie la care au participat nu doar
studenþii domniei sale, ci ºi marile personalitãþi
ce au luminat pragul Conservatorului
bucureºtean: Yehudi Menuhin, David Oistrah,
Leopold Stokovski, Aram Haciaturian, Virgilio
Mortari, Jacques Chailley, Nadia Boulanger,
Gaspar Cassado, Georges Auric, Isak Stern,
Virginia Zeani, iar dintre baghetele fãrã egal
ale simþirii româneºti  Ionel Perlea, Sergiu
Celibidache.
Desigur, lista este mult mai mare ºi strãlucesc
în rândul numelor ilustre ºi nemuzicieni, dar
personalitãþi ce au putut admira efortul constructiv
ºi rigoarea unui rector ce a marcat, prin activitatea
sa, deceniul de glorie al acestei instituþii: îi numesc
aici pe Margareth Thacher  prim-ministru al
Marii Britanii ºi pe renumitul regizor italian
Vittorio de Sica.
În paralel, activitatea artisticã a domniei
sale îl impune ca dirijor al Corului Academic
Radio, dar ºi al Ansamblului Ciocârlia, ca
preºedinte al unor importante concursuri
internaþionale de canto  George Enescu
(Bucureºti, 1964) sau Rio de Janeiro (1970),
ca membru a numeroase concursuri
internaþionale de mãiestrie pianisticã ºi vocalã
în Europa, pe o perioadã de peste un deceniu ºi
jumãtate.
Activitatea ºtiinþificã a maestrului Giuleanu
este dificil de cuprins în toate dimensiunile sale,
fie cã este vorba despre simpozioane,
conferinþe, congrese, sesiuni ºtiinþifice la care
a participat cu lucrãri ºi puncte de vedere
inedite, în þarã ºi peste hotare, despre emisiuni
de radio ºi televiziune, în care a prezentat

schimbãrile din domeniul componisticii ºi
interferenþa între practica muzicalã ºi gândirea
teoreticã a ultimelor cinci decenii, fie cã este
vorba despre volume teoretice sau de ordin
practic, încununate de premii ale Uniunii
Compozitorilor ºi Muzicologilor, al cãrei
membru este de peste patru decenii, sau ale
Academiei Române. ªi, la acest punct, îmi
permit sã subliniez primatul domniei sale în a
cuceri premii duble  câte douã pentru fiecare
volum  tratat de teoria muzicii: Principii
Fundamentale de Teoria Muzicii, Melodica
Bizantinã, cele trei volume dedicate Ritmului
Muzical. Circa jumãtate dintre ele au fost
editate de cãtre Fundaþia România de Mâine.
Maestrul Victor Giuleanu este un spirit
neobosit, cãlãuzit permanent de gândul
construirii în oameni.
M-am întrebat, nu de puþine ori: Este,
domnia sa, doar remarcabil Muzician, autor al
unei subtile ars poetica în pedagogia noastrã?
Enciclopedii editate în cele mai depãrtate
colþuri ale planetei aºa îl definesc. Portretul sãu
ocupã un spaþiu important în oricare dintre ele,
iar activitatea sa este detaliat expusã, subliniindui-se spiritul riguros ºi original al investigaþiilor.
Cei pe care i-a avut studenþi îi sunt
recunoscãtori pentru exigenþa ºi disciplina
formativã pe care le-a indus-o. Fiecare dintre
ei poate spune mult mai mult decât se poate
citi în cea mai cuprinzãtoare biografie cu
repere didactice, artistice sau ºtiinþifice, în
oricare diplomã, medalie sau apreciere primitã
în þarã sau în strãinãtate. Iar acestea nu sunt
puþine: de la înaltul titlu ºtiinþific de doctor în
muzicologie, obþinut, în 1977, sub conducerea
ºtiinþificã a altui reputat magistru, Sigismund
Toduþã, la premiile Academiei Române, la
cele ºapte premii ale Uniunii Compozitorilor
ºi Muzicologilor, la premiul Ministerului
Învãþãmântului (1963), Diploma de onoare ºi
Medalia George Enescu, Diploma de
Excelenþã acordatã, în noiembrie 1999, de
cãtre Senatul Universitãþii Spiru Haret,
Ordinul Steaua României, titlul de cetãþean
de onoare al Municipiului Râmnicu-Vâlcea,
pânã la înaltul titlu ºtiinþific de Doctor
Honoris Causa, acordat de Federaþia
Universitarã Internaþionalã din Missouri
(S.U.A.), pentru remarcabilele sale realizãri
în domeniul pedagogiei muzicale. Menþionãm
ºi alte titluri, între care Men of ther Year 

Cuvântul
sãrbãtoritului

Stimate Domnule Rector,
Onoraþi membri ai Senatului
Universitãþii Spiru Haret ºi distinºi invitaþi,
Încerc în prezent un puternic ºir de emoþii
cu prilejul acordãrii înaltului titlu universitar,
cultural ºi ºtiinþific de Doctor Hororis
Causa de cãtre vestita ºi înalta Universitate
Spiru Haret din Bucureºti.
Este motivul pentru care doresc ca
aceastã Universitate de frunte a României sã
atingã, în continuare, puncte culminante în
pregãtirea zecilor de mii de studenþi, iar în
ce priveºte Facultatea de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret, sã dea culturii
artistice de specialitate profesori de elitã
pentru a promova adevãrata ºi înalta artã
muzicalã în rândul tineretului ºi al publicului
larg românesc.
Exprim aceasta din adâncul sufletului în
pofida unor manifestãri zise muzicale de
scãzutã valoare artisticã din prezent, aºa cum
sunt cele ale manelelor ce dominã  din
pãcate  discotecile ºi sãlile de concert, deºi
sunt sigur cã acestea vor dispãrea de pe
cadranul muzical al patriei noastre ºi va
învinge în schimb muzica adevãratã, cea
înãlþãtoare ºi de mare eficacitate în formarea
personalitãþii umane.
Revenind la momentul zilei, doresc mai
întâi sã mulþumesc din suflet Domnului
prof.univ.dr. Aurelian Bondrea  rectorul,
iniþiatorul ºi creatorul acestui impunãtor
aºezãmânt universitar  pentru acþiunea ºi
rolul principal pe care l-a avut în sprijinirea
Facultãþii de Muzicã ºi în acordarea
înaltului titlu de Doctor Honoris Causa,
ca unul cu care am pornit împreunã încã
acum 13 ani, pe drumul afirmãrii acestei
atât de necesare facultãþi în contextul

celorlalte din componenþa vestitei
Universitãþi Spiru Haret.
Mulþumesc, de asemenea, doamnei prof.
univ. dr. Carmen Stoianov  decanul actual
al Facultãþii de Pedagogie Muzicalã, care
a conturat o prezentare atât de bogatã ºi
atrãgãtoare a personalitãþii mele ºi o felicit,
cu acest prilej, pentru pasiunea ºi
devotamentul cu care conduce procesul de
învãþãmânt al acestei facultãþi.
Aceleaºi sentimente de apreciere ºi
pentru dl. profesor Al. Fãrcaº - Directorul
Operei Naþionale Române din Cluj  care a
fãcut un adevãrat sacrificiu venind, pe o
vreme atât de neliniºtitoare, pentru a
participa ºi a subscrie la acordarea
valorosului titlu de Doctor Hororis Causa.
Pot, de asemenea, sã mulþumesc
Universitãþii de Muzicã din Bucureºti prin
participarea la acest eveniment a d-lui
prorector prof. dr. Pascu Dorel care a adus
aici, prin cuvântul sãu, elemente din
activitatea mea de rector al acestei
Universitãþi muzicale pe timp de un deceniu
(între anii 1962-1972).
Aceleaºi cuvinte de mulþumire pentru
doamna Lucia Mureºan, decanul Facultãþii
de teatru a Universitãþii Spiru Haret.
De altfel, o mulþumire din suflet se
cuvine tuturor participanþilor la acest
eveniment ce-mi dã dreptul la o satisfacþie
aparte prin prezenþa la acordarea titlului de
Doctor Honoris Causa.
Închei, ca ºi acum 5 ani când am fost
sãrbãtorit aici cu prilejul împlinirii vârstei
de 85 de ani, cu fraza urmãtoare:
Sunt mândru cã fac parte  atât cât
sãnãtatea-mi va permite  din aceastã vestitã
ºi minunatã Universitate Spiru Haret.

1991, 1992, Men of Achievement  1988,
Medalia Rameau  1977 sau includerea sa în
cele mai importante lexicoane.
Activitatea domniei sale este complexã ºi
covârºitoare ca importanþã pentru pedagogia
muzicalã româneascã ºi pentru afirmarea
culturii noastre muzicale în lume.
În ultimii 13 ani, domnia sa a fãcut imens
pentru învãþãmântul muzical românesc.
Implicându-se activ în constituirea Fundaþiei
România de Mâine ºi, în cadrul Universitãþii
Spiru Haret, a unei Facultãþi de Muzicã,
având ca obiectiv formarea de profesori de
muzicã, maestrul Victor Giuleanu a devenit
decanul acestei facultãþi, care ºi-a dovedit
trãinicia ºi perfecta situare în orizontul
cultural, artistic ºi pedagogic românesc. De
notat remarcabilul sprijin al conducerii
Universitãþii Spiru Haret în planul logisticii,
al dotãrii materiale: sãli de curs, seminarii ºi
lucrãri practice, instrumente, tipãrituri
muzicale  ppartituri ºi cãrþi de muzicologie,
cursuri universitare, ca ºi excelentele
emisiuni muzicale, cu multiple valenþe
educative, ale postului de televiziune
România de Mâine.
Facultatea de Muzicã a beneficiat din plin
de experienþa ºi dãruirea cu care maestrul a ºtiut
sã-i îndrume devenirea. Peste 500 de licenþiaþi
sunt deja profesori respectaþi în ºcoli, licee sau
facultãþi, cu remarcabile realizãri în pedagogia
muzicalã româneascã, în concursuri ºcolare, în
presã, la posturi de radio ºi televiziune, în
formaþii artistice profesioniste, nu puþini
activând în strãinãtate.
Vã fac o mãrturisire: este un privilegiu sã
ºtiu cã m-am putut forma, ca decan, sub privirea
ºi atenta direcþionare a maestrului, este un
privilegiu cã am aflat în domnia sa reperul ca
personalitate de profundã vibraþie ºi valoare
artisticã, ºtiinþificã, de altitudine spiritualã,
veritabil fãuritor de ºcoalã.

Revin la o întrebare ce stãruie: sã fie
maestrul nostru doar un remarcabil Muzician
cu drag de dreptate ºi adevãr, veritabil ºi
pilduitor model moral, iubind cu înflãcãrare
þara, pãmântul românesc ºi istoria cu care sa mândrit în orice colþ de lume în care a putut
purta cu sine valorile neamului  cum îl definea,
cu perfectã justificare ºi fineþe, un alt spirit
luminat?
Mã vãd obligatã sã rãspund cã, oricât de înaltã
ar fi aceastã titulaturã, nimic nu l-ar mulþumi mai
mult pe maestru decât sã se autodefineascã drept
Dascãl de Muzicã în România.
ªi aº adãuga, cu permisiunea
dumneavoastrã: Profesor de Suflet de Oameni,
în aceeaºi Românie.
Vã asigurãm, maestre, în acest ceas
aniversar, cã nu vom precupeþi nici un efort
pentru ca imaginea facultãþii pe care aþi
creat-o sã capete, în timp, noi dimensiuni,
þintind excelenþa. ªi aceasta, pentru cã am
învãþat  din Lecþia Magistrului , cã
profesorul de muzicã, cel pe care îl pregãtim
ºi îl formãm, este extrem de important în
modelarea generaþiilor ce vin pentru a
împlini noile orizonturi româneºti: 2010,
2025
Este o mare onoare ºi bucurie pentru
comunitatea noastrã academicã, al cãrei membru
de drept sunteþi, sã vã confere astãzi, în ziua în
care împliniþi nouã decenii de viaþã ºi mai mult
de ºase decenii de activitate artisticã ºi pedagogicã
universitarã, titlul de Doctor Honoris Causa al
Universitãþii Spiru Haret, recunoscând, prin
aceasta, excepþionalele dumneavoastrã merite pe
calea afirmãrii ºi recunoaºterii artei pedagogice
muzicale româneºti.
Întru mulþi ani ºi multe bucurii, cel puþin la
fel de rodnice ca cele sãdite de Dumneavoastrã
în sufletul generaþiilor de discipoli cãrora leaþi vegheat afirmarea!
Sã ne trãiþi, iubite magistre!
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Au luat cuvântul:
(1) Prof.univ.dr.
Al. Fãrcaº
(2) Prof.univ.dr.
Dorel Pascu-Rãdulescu
(3) Prof.univ.dr.
Lucia Mureºan

(1)

Laudatio
a fost prezentat de
Prof. univ. dr.
Carmen Stoianov,

decanul
Facultãþii de Muzicã

(2)

Reuniunea Senatului Universitãþii Spiru Haret
Structura ei complexã, dotarea ºtiinþificã ºi
tehnicã remarcabilã, corpul profesoral de înaltã
þinutã care asigurã calitatea întregii activitãþi
desfãºurate aici au consacrat Universitatea Spiru
Haret drept cea mai mare ºi mai modernã instituþie
de învãþãmânt superior din România. Prestigiul
ei academic este cunoscut atât în þarã, cât ºi în
afara ei, iar el se evidenþiazã inclusiv în
momentele de referinþã istoricã ºi, implicit, de
intensitate emoþionalã, prilejuite de conferirea
înaltului titlu de Doctor Hororis Causa al
Universitãþii Spiru Haret, Galeria acestor iluºtri
laureaþi s-a îmbogãþit cu un nume nou. Joi, 11
noiembrie a.c., profesorului universitar doctor
docentVictor Giuleanu, cunoscutã personalitate
educaþionalã, de artã ºi culturã, i-a fost conferit
titlul de Doctor Honoris Causa al Universitãþi
Spiru Haret, cu prilejul împlinirii venerabilei
vârste de 90 de ani ºi a peste 60 de ani de activitate.
Sala Senatului universitar, amenajatã în
somptuosul Palat al Învãþãmântului, ªtiinþei ºi
Culturii de pe str. Ion Ghica din Capitalã, are un
aspect sãrbãtoresc. Buchete mari de flori
multicolore strãjuiesc masa prezidiului ºi cea a
invitaþilor de onoare: rectori sau prorectori ai
instituþiilor de învãþãmânt superior cu profil artistic,
directorul Operei naþionale din Cluj-Napoca, foºti
studenþi ºi doctoranzi ai Maestrului Victor
Giuleanu, astãzi personalitãþi de primã mãrime în
instituþii universitare, de artã ºi de culturã.
În prezidiul adunãrii festive a Senatului iau
loc prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, preºedintele Fundaþiei
România de Mâine, prof. univ. dr. docent Victor
Giuleanu, împreunã cu prorectori ai universitãþii
ºi decani ai facultãþilor cu profil artistic din cadrul
acestei prestigioase instituþii de învãþãmânt
superior. Adunarea festivã a fost deschisã de
rectorul Aurelian Bondrea. (Alocuþiunea se publicã
în pag. 1)
În continuarea ºedinþei Senatului Universitãþii
Spiru Haret, prof. univ. dr. Carmen Stoianov,
decanul Facultãþii de Muzicã, a prezentat
LAUDATIO.

A luat cuvântul prof. univ. dr. Al. Fãrcaº,
directorul general al Operei Naþionale Române
din Cluj-Napoca; domnia sa a spus între altele:
Când am fost invitat sã particip la aceastã
reuniune universitarã, m-am gândit care sã fie
motivul. Aflând, de aceastã sãrbãtoare, imediat ce
am sosit la Bucureºti, încerc acum o succintã
evocare a ceea ce a însemnat pentru mine întâlnirea
cu Dumneavoastrã, iubite Maestre, în anul 1965,
când de la Cluj, ca tânãr asistent universitar, am
fost trimis spre perfecþionare la Conservatorul
Ciprian Porumbescu din Bucureºti, aflat sub
conducerea dumneavoastrã ca rector. De cum am
ajuns în cabinetul Maestrului ºi mi-am prezentat
programul de lucru, am simþit un flux de înþelegere
ºi sprijin care iradia din întreaga personalitate a
marelui profesor ºi artist Victor Giuleanu.
În continuare, vorbitorul a evocat
personalitatea lui Victor Giuleanu, dascãlulmodel al multor generaþii de muzicieni, cãrora
le-a acordat întregul sprijin moral spre a se
dezvolta în acord cu valenþele personalitãþii
fiecãruia. Aºa se face cã în scurta sa perioadã
de perfecþionare la Conservatorul din Bucureºti,
actualul director al Operei Naþionale din ClujNapoca a reuºit, cu sprijinul profesorului Victor
Giuleanu, sã cunoascã nemijlocit mari
personalitãþi muzicale din Capitalã, precum Arta
Florescu, Octav Enigãrescu, Marin Constantin
ºi mulþi alþii.
Aceste momente au fost hotãrâtoare pentru
ceea ce eu sunt astãzi  a concluzionat vorbitorul.
Am învãþat din activitatea dumneavoastrã cum
trebuie sã funcþioneze o instituþie artisticã, ce
înseamnã apetitul pentru cercetare ºi
documentare, ce înseamnã sã ai izvoare de la care
sã încerci sã devii. Graþie dumneavoastrã, iubite
Maestre, am fost primit cu dragoste în întreaga
comunitate universitarã de la Conservatorul
Ciprian Porumbescu. Mãrturisesc astãzi cã
întâlnirea cu dumneavoastrã, la începutul carierei
mele, a fost o ºansã extraordinarã. De atunci
încerc în activitatea mea didacticã bucuria
cunoaºterii creaþiilor muzical-dramatice, bucuria
punerii în practicã a învãþãmintelor
dumneavoastrã, pentru cã v-am avut mereu în faþã
ca exemplu de dascãl, de artist, de manager.
Din aceastã perspectivã, vorbitorul s-a referit
la activitatea Academiei de Muzicã Gheorghe Dima,
cãreia i-a fost rector timp de 10 ani, a Operei
Naþionale din Cluj-Napoca, al cãrei director este în
prezent, a evocat emoþionant cea dintâi Primãvarã
studenþeascã, organizatã la Cluj în anul 1966, pe
baza a ceea ce a învãþat în specializarea de la
Conservatorul Ciprian Porumbescu.
De aceea sunt astãzi aici ºi mã bucur împreunã
cu tinereþea dumneavoastrã, iubite Maestre  a
continuat vorbitorul. În numele Universitãþii de
Muzicã Gheorghe Dima, al Operei Naþionale din
Cluj-Napoca  prima operã naþionalã româneascã,
înfiinþatã în 1919  vã prezint elogiile ºi toate cele
de cuviinþã, vã doresc tot binele ºi tinereþe fãrã
bãtrâneþe. Aþi fost ºi sunteþi ºi astãzi un exemplu
pentru toþi universitarii, artiºtii ºi oamenii de culturã
clujeni ºi vã aºteptãm oricând în mijlocul nostru
spre a ne împãrtãºi din bogata dumneavoastrã
experienþã.
Prof.univ.dr. Dorel Pascu-Rãdulescu,
prorector al Universitãþii Naþionale de Muzicã
din Bucureºti:
Pentru mine este un privilegiu a reprezenta
Universitatea Naþionalã de Muzicã din Bucureºti
la acest eveniment excepþional din viaþa culturalã
a României.
Mãrturisesc cã mã încearcã un profund
sentiment de regret pentru faptul cã Senatul
universitãþii noastre nu a avut posibilitatea de a
face gestul dumneavoastrã, dar normele Cartei
universitare dupã care ne conducem sunt
restrictive în acest sens. Sperãm însã cã ne veþi
socoti aici ºi acum copãrtaºii acestui excepþional
moment, motiv pentru care vã mulþumim frãþeºte.

Distinsul maestru, profesor universitar doctor
docent Victor Giuleanu ºi-a dãruit energia ca
rector al Conservatorului Ciprian Porumbescu
timp de un deceniu. Realizãrile domniei sale în
perioada respectivã îndreptãþesc aprecierea de
care se bucurã în rândul colegilor mei, de a
rãmâne cel mai bun rector al celor 140 de ani pe
care i-am sãrbãtorit recent. Afirmaþia nu este o
exagerare, ci un adevãr ce se impune prin
rezultatele pe care instituþia le-a avut atunci. A
fost perioada în care învãþãmântul superior
muzical s-a modernizat, iar nivelul absolvenþilor
a permis ºcolii muzicale româneºti sã fie socotitã
a treia în lume în ierarhia timpului.
Profesorul Victor Giuleanu ºi-a dedicat cei
mai frumoºi ani ai vieþii unei cauze nobile,
înflorirea culturii naþionale, ºi s-a manifestat în
virtutea acestui ideal ca un luptãtor fãrã odihnã.
În continuare vorbitorul a spus: A ºtiut sã-ºi
aleagã colaboratorii dintre cei mai buni muzicieni
români ai timpului, a ºtiut sã punã bunã rânduialã
în instituþie, a militar pentru valoare ºi adevãr.
Permiteþi-mi un exemplu: numai în catedra de
compoziþie activau personalitãþi precum ªtefan
Niculescu, Anatol Vieru, Aurel Stroe, Tiberiu
Olah, Miriam Marbe, Dan Constantinescu.
Emulaþia pe care a stârnit-o a permis
închegarea unor formaþii muzicale, care prin
activitatea lor au dus faima muzicii româneºti în
lume: Corul Naþional de Camerã Madrigal condus
de profesorul Marin Constantin, Corul Gaudeamus
condus de Gheorghe Oprea, Orchestra Camerata
condusã de Dumitru Pop ºi Paul Staicu, Orchestra
Academica condusã de Alexandru Sumski,
Cvartetul Academica ºi multe altele.
Personalitãþi de talie precum: Ileana Cotrubaº,
Marina Crâlovici, Dan Grigore, Cristian Badea,
Eugen Sârbu, Mariana Sârbu, Angela Gavrilã,
Gheorghe Crãsnaru, Georgeta Stoleriu, Cristian
Mandeal, Horia Andreescu au fost studenþii
Conservatorului în timpul rectoratului profesorului
Giuleanu.
Deschiderea despre care vorbeam  a
continuat vorbitorul  s-a definit ºi-n contactele
internaþionale ale instituþiei. Pe de o parte
personalitãþi precum Margaret Theacher, Lordul
Yehudi Menuhim, Isaac Stern, Mistislav
Rostropovici, David Oistrach, Aram Haciaturian,
Dimitri Kabalevschi au vizitat Conservatorul, pe
de altã parte muzicieni români au fost prezenþi
pe scenele sau amfiteatrele universitare
internaþionale. Numai cele susþinute de profesorul
Victor Giuleanu sunt zeci dacã nu sute în Europa
ºi America.
Tot atunci s-a consolidat baza materialã a
instituþiei ºi s-a construit un nou corp de clãdire.
Dupã 1990, maestrul Giuleanu a contribuit la
organizarea doctoratului Universitãþii Naþionale de
Muzicã din Bucureºti, precum ºi la înfiinþarea
Facultãþii de Muzicã din Universitatea
dumneavoastrã.
Personal am avut marea ºansã sã-mi desãvârºesc
studiile universitare în timpul rectoratului domniei
sale ºi sã realizez teza de doctorat sub îndrumarea sa.
Vã rog sã-mi permiteþi ca în numele
generaþiilor de studenþi de atunci, profesorilor
actuali, al Senatului ºi al Rectorului U.N.M.B. sã
adresez cele mai calde mulþumiri pentru tot ce a
reuºit domnia sa sã creeze, pentru energia dãruitã
nouã fãrã limite, pentru dragostea pãrinteascã ce a
manifestat-o.
La mulþi ani, iubite maestre!
Prof. univ. dr. Lucia Mureºan, decanul
Facultãþii de Teatru a Universitãþii Spiru Haret, a
spus urmãtoarele:
Am venit cu bucurie la aceastã reuniune
academicã ºi doresc sã-i adresez sãrbãtoritului
nostru câteva cuvinte de mulþumire pentru
strãlucita sa activitate. Încã de pe când eram tânãrã
asistentã universitarã, auzeam frecvent vorbinduse elogios despre personalitatea profesorului Victor
Giuleanu, despre valoroasa sa activitate. Într-
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adevãr, dacã învãþãmântul artistic românesc a ajuns
printre cele mai performante din Europa, succesul
ca atare se datoreºte ºi activitãþii profesorului Victor
Giuleanu. Iatã de ce, din partea mea ºi a colegilor
mei de la Facultatea de Teatru a Universitãþii Spiru
Haret, tineri sau mai puþin tineri, þin sã-i adresez
sãrbãtoritului calda urare de La mulþi ani!, cu
sãnãtate ºi cu succese tot mai mari în activitatea
Facultãþii de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret,
cãreia, inclusiv prin strãduinþa Maestrului, i s-a
conferit un profil distinct de artã ºi culturã.
Vã felicit, iubite maestre!
Vãdit emoþionat, profesorul universitar doctor
docent Victor Giuleanu, Doctor Honoris
Causa al Universitãþii Spiru Haret, a rostit un
cuvânt de mulþumire (se publicã în pagina de faþã).

Concertul omagial

Manifestarea a continuat în Amfiteatrul
Studio al Universitãþii Spiru Haret printr-un
concert pe care Facultatea de Muzicã l-a închinat
maestrului Victor Giuleanu, cu prilejul primirii
înaltului titlu academic. Programul acestui
concert omagial a debutat cu intonarea imnului
Tatãl nostru, viziune coralã a mestrului Dragoº
Alexandrescu. Corul Facultãþii de Muzicã a fost
dirijat de lector univ. drd. Adriana Drãgan. A urmat
poemul Varã româneascã, pastel coral luminat de
un intens lirism, creaþie a prof. univ. dr. Petru
Stoianov, prodecan al Facultãþii de Muzicã, dupã
care corul de camerã al aceleiaºi facultãþi a prezentat
creaþii ale lui Harry Burleigh ºi Ed Robertson,
reprezentanþi de seamã ai scriiturii corale americane.
Ca fiu al Vâlcei, maestrul Victor Giuleanu este
cetãþean de onoare al Municipiului RâmnicuVâlcea, virtute în baza cãreia grupul cameral
Concertino, alcãtuit din violoniºti ai Filarmonicii
din Râmnicu-Vâlcea, a prezentat patru piese: Mica
Serenadã de Mozart, Primãvara din ciclul
Anotimpurile de Antonio Vivaldi, Dans þãrãnesc
de Constantin Dumitrescu ºi Jocuri vâlcene de
Mircea Cristescu. De amintit cã talentata solistã a
acestui grup cameral, Meda Stanciu, este studentã
în anul al III-lea la Facultatea de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret, iar conducãtorul
grupului, coreeanul Joseph este dirijor al
Filarmonicii din Râmnicu-Vâlcea, doctorand în
România ºi vâlcean prin adopþie.
În amintirea celor 5 ani, când maestrul Victor
Giuleanu a fost dirijor principal al ansamblului
Ciocârlia din Bucureºti, ºi ca urmare a faptului cã
în cadrul facultãþii de profil a Universitãþii Spiru
Haret funcþioneazã ºi clase de canto ºi instrumente
populare (clasa de canto fiind condusã de o mare
interpretã din zona Sibiului, Viorica Barbu-Iuraºcu,
absolventã a Facultãþii de Muzicã a Universitãþii
Spiru Haret ºi doctorandã a maestrului Victor
Giuleanu), din programul concertului omagial nu
puteau lipsi interpreþi ai cântecului românesc din
diferite regiuni folclorice ale þãrii. L-au prezentat
cu talent studentul Alin Suceveanu din anul al II-lea
(Dragu-mi-i vara la joc), Ileana Matus, studentã în
acelaºi an ºi deþinãtoarea unor trofee precum Mândrã
floare de pe Iza, a Premiului special al Radioului la
Festivalul ºi concursul Ghiocelul de aur de la
Târgoviºte sau cel al Festivalului internaþional de
folclor Pe marginea Dunãrii (Facu-mi voia când ºi
când), Traian Frâncu, student în anul al III-lea ºi
multiplul laureat la importante concursuri de folclor,
deþinãtor al trofeului la Festivalul naþional Irina
Loghin ºi la Festivalul internaþional Pe marginea
Dunãrii (Haideþi, mãi, cãluþii mei), Ionela Stãncioi,
studentã în anul al II-lea ºi prezenþã constantã la
posturi de radio ºi televiziune, deþinãtoare a patru
premii I la diferite concursuri artistice, recent
câºtigãtoare a trofeului Floarea din grãdinã (De-ar
fi dorul ca o floare).
Programul acestui concert omagial s-a încheiat
cu o participare care nu mai are nevoie de
prezentare: Maria Dragomiroiu.
Toate piesele acestui concert au încântat
asistenþa, iar la sfârºit, toþi cei prezenþi ºi-au
îndreptat privirea spre conducerea Universitãþii
Spiru Haret ºi spre maestrul Victor Giuleanu, pe
care i-au aplaudat îndelung ºi în cinstea cãrora au
intonat, minute în ºir, Mulþi ani trãiascã!

Mihai IORDÃNESCU

