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Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

Cultura democraþiei
ºi pluralismul
intereselor
Ion MITRAN

 Va ºti oare democraþia
sã reziste democraþiei ?
Dezbaterea constructivã  teoreticã ºi
practicã  privind relaþia dintre
democraþie ºi pluralismul valorilor este
sau ar trebui sã fie, mai ales într-un an
electoral, un subiect la ordinea zilei. Din
acest punct de vedere, anul 2004 ar putea
fi evaluat ca un developator în timp al
imaginii societãþii româneºti dupã 15 ani
de tranziþie, mai precis, o mãrturie a
gradului de culturã democraticã la
care au ajuns clasa politicã ºi electoratul,
adicã, a capacitãþii de autoconducere ºi
autoguvernare funcþionalã, pornind de la
interesele generale ale þãrii lor ºi ale
diferitelor categorii de cetãþeni.
Mãsura sau mãsurarea unui asemenea
indicator al dezvoltãrii sociale  strâns legat
ºi chiar condiþionat de idealul constructiv
al dezvoltãrii social-economice  aduc în
prim planul discuþiei, o multitudine de
aspecte, unele dintre acestea pãgubos
ignorate de furia ºi pasiunile partidiste ale
ºarjelor electorale. Cum s-a vãzut cu ochiul
liber, asemenea ºarje au urmãrit nu
clarificarea analiticã a stãrii naþiunii, ci
captarea votului alegãtorilor, mirajul urnelor
de vot aflându-se, adesea, sub semnul
interesului de grup ºi personal.

1. Alianþa dintre pluralismul
politic ºi pluralismul valorilor
Într-o formulare simplificatã, câºtigul
istoric evident al pluralismului politic,
datorat schimbãrilor de dupã 1989, nu a
avut ºi nu are încã un efect social
coagulant, ci, mai de grabã, unul
dizolvant asupra întâlnirii dintre
democraþia reprezentativã modernã ºi

amplul set de valori sociale ale
civilizaþiei umane. În mod naturalistoric, valori precum libertatea ºi
responsabilitatea, individualismul ºi
solidaritatea, justiþia ºi echitatea,
civismul constructiv ºi judecata
socialã obiectivã, diferite ºi adesea
contradictorii (dar nu ireconciliabile),
polarizând (cristalizând) principii ºi
norme de conduitã efectiv modelatoare
social, au intrat în câmpul ºi sub
incidenþa concurenþei politice din
perspectiva pluralismului opþiunilor, a
multipartidismului (exploziv numeric
dupã 1989, dar încã nerelevant calitativ).
Privind în afarã ºi judecând dupã
democraþia altora cu gândul de a o
implementa în spaþiul naþional, mulþi
politicieni ºi o bunã parte a electoratului
ºtiu cã într-un sistem democratic
modern concurenþa politicã este
instituþionalizatã, funcþionând ca
pârghie a alternanþei la putere sau a
continuitãþii, în condiþiile stabilitãþii
social-economice. Divizarea politicã
între putere ºi opoziþie acþioneazã ca o
rivalitate mereu deschisã, confruntãrile
axându-se, în principiu, în jurul unor
programe raportate la valori sociale
reciproc recunoscute, pornind de la
interese diferite, mai mult sau mai puþin
recunoscute public, uneori abil sau
inabil escamotate. Dacã pluralismul
politic este expresie a pluralismului
intereselor, nu sunt puþine ºi nici
invizibile pentru electorat situaþiile
paradoxale când diverse partide sau
alianþe politice, invocând unele ºi
aceleaºi valori  libertatea, egalitatea,
dreptatea º.a.  le traduc altfel în
propaganda lor ºi le aplicã diferit 
uneori diametral opus. Ceea ce nu
înseamnã cã ar fi vorba despre un
conflict al valorilor în sine, ci, evident,
despre raportãri subiective ale actorilor
politici la unele ºi aceleaºi valori sau
principii. Nu puþini analiºti (în bunã
parte ºi electoratul) descoperã în
asemenea comportamente, izvoare ale

politicianismului, manifestãri ale
demagogiei. Aºa se ajunge ca unii actori
politici sã pretindã  mai ales în
discursuri electorale  cã ei asigurã ºi
apãrã adevãratele valori, cã reprezintã
adevãratul liberalism, adevãrata
social-democraþie ºi chiar sfintele
interese naþionale.
Iatã însã cã, în ciuda unor asemenea
jurãminte, fidelitatea doctrinarã este
de conjuncturã, unii trecând aproape
simultan cu declaraþia la partide adverse
ºi doctrine ireconciliabile. Fenomenul
traseismului politic este, de aproape
15 ani, unul din fermenþii nocivi ai
confuziei valorilor. Nu fãrã îndreptãþire,
analiºti politici ºi cetãþeni, mass-media
autohtonã ºi instituþii internaþionale vãd
în pendularea opþiunilor politice dubla
ipostazã de cauzã ºi efect al corupþiei
(protejatã ºi, uneori, garantatã
politic).
În mod normal, adicã în condiþii
nealterate de fenomene nocive sau de
manevre propagandistice înºelãtoare,
verdictul urnelor de vot are drept criterii
de referinþã, pe de o parte, performanþa
efectivã a guvernãrii, iar, pe de altã parte,
credibilitatea soluþiilor ºi promisiunilor
opoziþiei. De unde ºi concluzia, verificatã
în sistemele democratice afirmate istoric,
potrivit cãreia ciclurile electorale pot marca
 în funcþie de realitãþi ºi nu de replieri
conjuncturale  alternarea (schimbarea)
sau continuitatea (stabilitatea). Fiecare
dintre cele douã ipostaze poate exprima
gradul de culturã democraticã a aleºilor ºi
alegãtorilor, conºtiinþa intereselor imediate
ºi de perspectivã.
Fiind o valoare socialã cu
semnificaþie ºi rol istoric larg
recunoscute, democraþia se instituie ºi
devine efectiv funcþionalã prin
experienþa acumulatã în aplicarea
consecventã a unor principii care au ca
pivot libertatea, prin afirmarea
consimþãmântului autentic ºi a
responsabilitãþii conºtient asumate.
Democraþia este oglinda miºcãtoare a
gradului de culturã, în general, a culturii
civice, în special. Viaþa democraticã este
o tensiune continuã între principii ºi
interese sau, cum remarca sociologul
francez Alain Touraine, o tensiune între
raþiune ºi culturã, fiecare treaptã de
dezvoltare democraticã reflectând
progrese în manifestarea libertãþilor ºi
constrângerilor. La noi însã, democraþia
tranziþiei se aratã a fi o întrecere sau o
cursã pentru fructificarea partinicã
a libertãþilor ºi ocolirea sau eludarea
responsabilitãþilor ºi constrângerilor
moral ºi social necesare.

Precizãri

cu privire la desfãºurarea sesiunii de examene de iarnã,
anul universitar 2004-2005
1. Potrivit structurii anului de învãþãmânt 2004-2005, aprobatã de Senatul Universitãþii
Spiru Haret, sesiunea de examene de iarnã se desfãºoarã astfel:
- în perioada 24 ianuarie 2005 - 13 februarie 2005, pentru studenþii de la formele de
învãþãmânt de zi ºi cu frecvenþã redusã  la sediul facultãþilor;
- în perioada 24 ianuarie 2005 - 25 martie 2005, pentru studenþii de la forma de învãþãmânt
la distanþã, de regulã sâmbãta ºi duminica, la sediile Centrelor ID;
2. În conformitate cu prevederea art. 27 din Regulamentul privind activitatea profesionalã
a studenþilor, lista subiectelor (întrebãrilor) pentru fiecare examen se comunicã studenþilor
prin afiºarea la avizierul virtual al facultãþii, cu cel puþin 20 de zile înainte de data începerii
sesiunii de examene;
3. Evaluarea (examinarea) cunoºtinþelor studenþilor la diferitele discipline se realizeazã în
urmãtoarele modalitãþi, potrivit opþiunii studenþilor:
a) test grilã on-line, pe calculator;
b) test grilã scris, pe suport de hârtie;
c) oral (pentru unele discipline de la specializãri cu forma de învãþãmânt de zi);
4. Pânã pe data de 10 ianuarie 2005, fiecare student va comunica facultãþii sau Centrului
ID, la care este arondat, opþiunea pentru modalitatea de evaluare pe care o preferã (a sau b),
pentru fiecare disciplinã;
5. Programarea examenelor pe discipline, zile, ore ºi loc de desfãºurare se comunicã studenþilor
pe Internet ºi prin afiºare la sediul facultãþilor ºi Centrelor ID, pânã la data de 20 ianuarie 2005.
Biroul Senatului Universitãþii Spiru Haret

(Continuare în pag. 6)

În Bucureºti, la British Council, o dezbatere interuniversitarã
demonstreazã convingãtor:

Procesul informatizãrii impune
dezvoltarea învãþãmântului la distanþã
Prof. univ. dr. Ioan GÂF-DEAC
Prorector, directorul Departamentului pentru Învãþãmânt la Distanþã

Programul
tvRM
Pagina 7

Facilitarea schimburilor ºi circulaþiei
informaþiilor între universitãþi din
România ºi Marea Britanie, optimizarea
managementului pentru diferite forme de
studiu, perfecþionarea managerialã a
cadrelor didactice din departamentele
universitare specializate pentru a putea
produce schimbãri pozitive, precum ºi
promovarea exemplelor de bunã practicã
din cele mai întreprinzãtoare universitãþi
britanice reprezintã, în egalã mãsurã,
direcþii de acþiune româno-britanicã în
domeniu.
În acest cadru se înscrie desfãºurarea la
Bucureºti, în zilele de 19-20 noiembrie a.c.,
a Conferinþei Internaþionale intitulatã eLiTEducation (Excellence in Learning trough
Innovative Technologies in Education),
vizând cãi de excelenþã pentru învãþare ºi
educaþie cu ajutorul tehnologiilor moderne,
inovative.

Ambasada Marii Britanii la Bucureºti
ºi British Council au asigurat organizarea
acestei prestigioase manifestãri românobritanice la care au participat reprezentanþi
din 25 de universitãþi, ministere,
organizaþii ºi instituþii reprezentative din
România, Marea Britanie (inclusiv Scoþia)
ºi Lituania.
Tema de bazã a discuþiilor a fost
Desfãºurarea învãþãrii prin e-Learning,
adicã învãþarea folosind procedee ºi
tehnicã electronicã în cyber-spaþiu,
respectiv tehnologiile informaþionale
moderne pentru comunicare în procesul de
instruire universitarã.
Subiectele abordate sunt cât se poate
de actuale, necesare pentru clarificãri în
plan teoretic, metodic ºi practic în procesul
de învãþare în regim universitar, întrucât
orice universitate, în prezent, în nici un caz
nu poate rãmâne indiferentã faþã de marile

mutaþii înregistrare în domeniul
tehnologiilor informaþionale ºi faþã de
consecinþele provocatoare pe care acestea
le produc în sfera învãþãmântului superior.
În mod unanim, pe parcursul
desfãºurãrii Conferinþei, participanþii au
exprimat preocuparea asiduã, profesionalã,
responsabilã ºi de mare intensitate pentru
raliere, respectiv adaptare cât se poate de
urgentã a procesului de învãþãmânt la noile
condiþii conceptuale ºi metodice care au
apãrut în lumea academicã, tot mai globalã
ºi mai competitivã.
De altfel, þinta practicã, imediatã a
Conferinþei s-a dovedit a fi identificarea
posibilitãþilor de creºtere a calitãþii
procesului de învãþare, asigurând o
eficientã proiectare a metodicii ºi a
conþinutului resurselor de studiu în
format electronic.
Pentru Universitatea Spiru Haret,
manifestarea a constituit un excepþional
succes, de largã recunoaºtere în rândul
prestigioaselor instituþii participante,
întrucât a fost singura unitate de

The Open University din Londra este consideratã
lider mondial în rândul instituþiilor de instruire care
practicã învãþãmântul la distanþã, având de la
înfiinþare, în urmã cu 35 de ani, pânã în prezent, peste
2 milioane de absolvenþi din toate þãrile lumii.
învãþãmânt superior din România cuprinsã
în programul reuniunilor cu trei prezentãri
publice, în secþiunile cele mai importante
ale Conferinþei.
Pe lângã reprezentanþii la nivel
ministerial (Radu Damian, Secretar de
Stat, ºi Traian Ionescu, Director General
din partea Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii), au fost prezente personalitãþi
cu atribuþii ºi rãspunderi din cadrul
Consiliului Naþional de Evaluare

Academicã ºi Acreditare, de la Comisia
Naþionalã UNESCO, delegaþi a 8
universitãþi de stat ºi 4 universitãþi private,
la care se adaugã conducãtori ºi specialiºti
din 5 institute de cercetare din domeniul
educaþiei ºi din 3 importante companii
realizatoare de programe soft de instruire,
respectiv distribuitori de tehnologii de
comunicare pentru învãþare la distanþã.

(Continuare în pag. 2)
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Procesul informatizãrii impune
dezvoltarea învãþãmântului la distanþã
(Continuare din pag. 1)
Universitatea Spiru Haret a întrunit
aprecierea tuturor participanþilor datoritã
nivelului remarcabil pe care îl atinge
infrastructura sa ultramodernã, dar ºi
datoritã corpului profesoral de elitã, care
se cifreazã la aproape 1400 cadre didactice.
S-a desprins aceeaºi apreciere pentru
nivelul atins în privinþa programului de
învãþãmânt, a modului cum sunt organizate
ºi funcþioneazã formele de studiu.
În cadrul Conferinþei s-a subliniat cã o
bunã învãþare se obþine atunci când se
apeleazã la competenþe pedagogice, de
înaltã calitate, provenite din mediul
economic ºi social, specific, din fiecare þarã.
Situaþiile favorabile pentru studiu
eficient se înregistreazã întotdeauna în
structuri academice bine proiectate, care
permit parcurgerea fãrã dificultate de cãtre
studenþi a întregului program de instruire
(manualele cuprinzând cursurile adecvate
planului de învãþãmânt ºi programelor
analitice, comunicarea în timp real studentprofesor printr-o asistenþã tutorialã
corespunzãtoare, puternic interactivã).
Atingerea cu succes a obiectivelor
învãþãrii prin completarea continuã a
cunoºtinþelor pentru profesia ce urmeazã
sã o dobândeascã studentul la sfârºitul
cursurilor universitare este rezultatul
efortului comun studenþi-profesori pentru
învãþare,
respectiv
transmiterea
cunoºtinþelor spre asimilare, însã în
condiþiile schimbãrilor comunicaþionale
apãrute în societatea modernã, folosind
practic, intensiv
tehnologiile
informaþionale performante.
În fond, este vorba de sarcina
academicã nouã pe care o au, în primul
rând, cadrele didactice ºi în aceeaºi mãsurã
studenþii, de a trece la un nou tip de
utilizare a resurselor educaþionale, de
instruire superioarã care acum trebuie sã
se regãseascã în învãþarea în reþea,
respectiv în reþele de învãþare.
În context, lucrãrile Conferinþei s-au
focalizat pe înfãþiºarea celor mai bune
practici de ofertã a cursurilor la distanþã ºi
on-line, care se întâlnesc în România ºi
Marea Britanie.
Profesorul Roy Leitch de la Interactiv
University din Marea Britanie a relatat
succint aspecte relevante cu privire la
conceptul de distribuire a educaþiei prin
formule de parteneriat între universitãþi pe
plan internaþional.
Astfel, este posibil, de exemplu, ca o
universitate dintr-o þarã, odatã intratã în
parteneriat cu altã instituþie de învãþãmânt
superior din altã þarã, sã conceapã împreunã
formulele adecvate de funcþionare în
comun, prin planuri de învãþãmânt,
programe analitice ºi metode de predareexaminare la zi sau la distanþã, þinând
seama, într-o manierã transparentã,
tolerantã ºi larg democraticã în procesul de
învãþare, de cultura, condiþiile specifice
locale, economice ºi sociale din fiecare þarã.
Putem fi de acord cu globalizarea
cerinþei de a introduce educaþia în rândul
tuturor oamenilor, însã nu putem fi de
acord cu globalizarea învãþãrii impuse,
care nu þine seama de cultura, tradiþiile,
necesitãþile social-economice obiective ºi
aspiraþiile din fiecare þarã, în care studenþii

învaþã pentru a deveni profesioniºtii de
mâine în cele mai diferite domenii.
Diversitatea învãþãrii este suport logic
ºi imperativ natural de la þarã la þarã în
mijlocirea generalizãrii educaþiei
oamenilor care sã se regãseascã spiritual
ºi profesional împliniþi în colectivitãþile în
care s-au nãscut, trãiesc ºi muncesc.
Profesorul Roy Leitch, care acum
îndeplineºte funcþii de decizie în Interactiv
University din Marea Britanie, a fost
Prorector ºi Director al Departamentului
pentru Învãþãmânt la Distanþã în cadrul
Heriot-Watt University din Scoþia, precum

pe discipline provine în mare mãsurã din
materialul didactic aflat în posesie la
fiecare cadru didactic titular de disciplinã,
în formulã clasicã, tipãrit sau stocat în
manuscris sub formã de Note de curs.
În schimb, este cât se poate de
relevantã constatarea cã potenþialul
tehnologiilor informaþionale de a
transporta conþinutul cursurilor cãtre ºi
la studenþi este de însemnãtate
covârºitoare.
În expunerea fãcutã de prorectorul
universitãþii, prof. univ. dr. ing. Ioan GâfDeac, director al Departamentului ID,

În Bucureºti,
la British Council, o dezbatere
interesantã, convingãtoare
ºi de mare actualitate privind
învãþãmântul la distanþã
ºi membru în Comitetul de Reformã a
Învãþãmântului Superior din Marea
Britanie.
Împreunã cu profesorul William
Mitchell de la Education and Traing
Group al British Council din Manchester,
cu doamna Dana Radler ºi domnul
Gabriel Ivan de la British Council din
Bucureºti, toþi au efectuat o vizitã de lucru
ºi cunoaºtere la sediul Universitãþii Spiru
Haret, în preziua deschiderii Conferinþei,
exprimând aprecieri elogioase ºi impresii
pozitive despre universitate, care, ulterior,
au fost repetate cu sinceritate în faþa tuturor
participanþilor.
Cris Pegler de la The Open University
din Londra a relatat unele aspecte relevante
despre experienþa acestei prestigioase ºi
recunoscute instituþii de învãþãmânt
superior în ceea ce priveºte transmiterea
de cursuri cãtre studenþii ID ºi a
materialelor de studiu prin reþeaua Internet.
S-a arãtat cã pentru anul 2005 se
aºteaptã ca Open University din Londra sã
atingã cifra de peste 200.000 de studenþi
înscriºi, din peste 40 de þãri, care sã aibã
posibilitãþi de acces la câte un computer ºi
la reþeaua de Internet.
De altfel, în prezent, peste 160.000 de
studenþi din aceastã universitate folosesc
în mod curent comunicarea prin poºta
electronicã (e-mail), participã la
conferinþele on-line pe computer, fiind
angrenaþi
într-o
interactivitate
semnificativã care se referã la peste 150
de discipline de studiu ºi examinare.
S-a arãtat cã The Open University din
Londra este consideratã lider mondial
în rândul instituþiilor de instruire care
practicã învãþãmântul la distanþã,
având de la înfiinþare în urmã cu 35 de
ani, pânã în prezent, peste 2 milioane
de absolvenþi din toate þãrile lumii.
Se confirmã faptul cã învãþarea
folosind metodele electronice nu trebuie
sã fie exclusivã sau impusã ca fiind unica
alternativã de asimilare a cunoºtinþelor,
deoarece, în esenþã, conþinutul cursurilor

intitulatã Modelul interactiv de
învãþãmânt deschis la distanþã la
Universitatea Spiru Haret, s-au regãsit
în reprezentare power-point toate
elementele semnificative de concepþii ºi
operaþionalizare în domeniu, fiind
înfãþiºatã pentru început infrastructura de
excepþie a instituþiei (clãdiri în proprietate,
editura, tipografia ºi revista sãptãmânalã
a Fundaþiei România de Mâine, postul de
televiziune tvRM prin satelit, reþeaua de
aproape 800 de computere legate la
Internet).
A stârnit un viu interes modul de
organizare într-o largã reþea naþionalã ºi
internaþionalã a Centrelor teritoriale ID,
în numãr de 45, dintre care unul
funcþioneazã la New York ºi încã unul la
Chiºinãu, cu predilecþie destinate tinerilor
din diaspora românã, care nu au uitat þara
lor de origine ºi care doresc sã înveþe, sã
obþinã instruire universitarã superioarã la
distanþã, frecventând facultãþile
Universitãþii Spiru Haret.

Totodatã, din perspectivã internaþionalã,
au fost evidenþiate urmãtoarele fapte:
 La Open University din Londra, dupã
1990, s-a accentuat procesul de introducere
ºi folosire a computerelor în procesul de
instruire la distanþã. În anul 1998, s-au
introdus cursurile on-line, pentru ca în anul
2000 sã fie finalizatã o strategie pentru
mass-on-line, care cuprindea cca 12 mii
de studenþi în grupe de comunicare
asincronã pentru învãþarea la distanþã.
 Tot în anul 2000 a fost elaborat un
program care prevede ca pânã în anul 2006
întregul corp profesoral ºi toþi studenþii ID
sã se regãseascã într-o comunitate
interactivã continuã pentru învãþare în
spaþiul virtual, pe Internet.
 La Open University din Londra, peste
9000 de tutori au dobândit pregãtire prin
perfecþionare profesionalã suplimentarã
pentru problemele de ID.
În Marea Britanie, studenþii cu
posibilitãþi materiale mai reduse
beneficiazã de ajutor guvernamental pentru
achiziþia de computere personale.
Se insistã în continuare în Marea
Britanie pe formalizarea de noi sisteme
pentru scrierea colaborativã în rândul
studenþilor (pentru elaborarea referateloreseu), în timp ce noi experþi se pregãtesc
pentru însuºirea de tehnici academice ID
în centre pilot pentru dezvoltarea învãþãrii
on-line.
Atitudinile ºi aspiraþiile studenþilor ID
sunt testate periodic ºi se constatã o
excepþionalã dorinþã a acestora de
angajament pentru studiu la distanþã,
folosind multimedia ºi noile sisteme
informaþionale proiectate pentru facilitarea
învãþãrii.
 Celor 160 000 de studenþi ID de la
Open University, care în prezent folosesc
în mod curent poºta electronicã (e-mail),
le este rezervat accesul, pe baza Codului
Numeric Personal ºi a parolei, în Biblioteca
virtualã încã un an de la absolvirea
facultãþii.
 Cercetãri sociologice concrete cu
studenþii ID din peste 40 de þãri ale lumii,
în care funcþioneazã The Open University
UK, aratã cã studenþii declarã sintetic cã
nicicând nu preferã sau nu vor prefera
întoarcerea la exclusivitatea cãrþii
tradiþionale sub forma tipãritã, mizând tot
mai mult pe cartea electronicã.

Testul grilã
are valenþe formative
Prof. univ. dr. Tudorel BUTOI
Dezvoltarea fãrã precedent a fluxului
informaþional ºi utilizarea computerelor în
procesul de învãþãmânt fac posibil un nou
tip de interrelaþionare dintre profesorstudent, atât în procesul de predare, cât ºi în
cel de evaluare a cunoºtinþelor.
Testul grilã sintetizeazã materia,
identificã componenta practic-aplicativã din
demersul descriptiv al discursului, orienteazã
gândirea studentului cãtre componenta
analiticã a textului juridic în legislativ ºi
psihologic, în demersul judiciar.
Testul grilã are profunde valenþe
formative, obligându-l pe student sã facã
dovada capacitãþii sale de memorie, de
judecatã, stimulându-l la raþionamente,
comparaþii, deducþii, interpretãri, selecþii etc.,
care, în timp, îi dezvoltã rigoarea, exigenþa
ºi disciplina procesului intelectual.
Pentru psihologia judiciarã, testul grilã
este o noutate fãrã precedent, câtã vreme
conduce de la informaþie cãtre soluþie, de la
contemplativ cãtre acþional pragmatic, de la
disciplinã tematicã la specialitate aplicativã.
Testul grilã în materia psihologiei
judiciare permite evaluarea complexã a
cunoºtinþelor, întrebãrile putând sonda
aplicaþia psihologiei în contextul ei real pe
terenul dreptului în relaþii multiple ºi
complexe de interdisciplinaritate.

Testul grilã eliminã subiectivismul în
apreciere, conferã studentului posibilitãþi
reale de autoevaluare, cuprinde pânã la
detalii informaþia în materie ºi se finalizeazã
cu operativitate maximã.
Algoritmul de evaluare este realizat în
urma documentãrii ºi interpretãrii
bibliografiei de specialitate sub exigenþele
programei de învãþãmânt, dupã urmãtoarele
surse:
1. Psihologia judiciarã  Curs
Universitar, Editura Fundaþia România de
Mâine, Bucureºti 2003.
2. Tratat Universitar de Psihologie
Judiciarã  Teorie ºi Practicã  Editura
Phobos, Bucureºti 2003.
Prezentul algoritm de evaluare 
examinare, tip grilã pentru disciplina
Psihologie judiciarã, este elaborat pentru
prima datã în materie didacticã în perimetrul
psihologiei româneºti.
El nu poate fi utilizat, compilat,
modificat, recreat în opera derivatã etc. (sau
deconspirat, decât cu acordul ºi în condiþiile
legii dreptului de autor, de cãtre creatorii sãi
(coproprietate intelectualã colectivã), prof.
univ. dr. Tudorel Butoi ºi asist. univ. avocat
Ioana Teodora Butoi, cadre didactice ale
Universitãþii Spiru Haret.

Reuniune de lucru pentru pregãtirea apropiatei sesiuni de examene
Orizontul anticipativ în care se
desfãºoarã întregul proces de învãþãmânt
la Universitatea Spiru Haret îºi
demonstreazã virtuþile cu deosebire în
cazul învãþãmântului la distanþã. Cu acest
sistem, prestigioasa instituþie de
învãþãmânt superior se mândreºte, pe
bunã dreptate, dar din perspectiva lui îºi
asumã ºi noi responsabilitãþi, proiecteazã
valoroase acþiuni care, în cele din urmã,
pot accede în patrimoniul educaþional
naþional. Din aceastã perspectivã,
sistemul riguros organizat al
învãþãmântului la distanþã, aºa cum se
înfãþiºeazã el aici, poate sã sublimeze
virtuþile clasice ale didacticii ºi sã-i
confere procesului de învãþare un caracter
stimulativ în ordinea individualizãrii
spirituale. Argumente în acest sens a adus
ºi recenta reuniune de lucru pe care
Departamentul pentru Învãþãmântul la
Distanþã din Universitatea Spiru Haret a
desfãºurat-o cu directorii ºi secretarii
(secretarele) centrelor învãþãmântului la
distanþã, organizate de Universitate în
întreaga þarã, cu decanatele ºi
secretariatele facultãþilor în care
funcþioneazã un asemenea învãþãmânt.
Tematica reuniunii a cuprins pregãtirile
necesare în vederea apropiatei sesiuni de
examene, etapele operaþionale ºi tehnicile
de lucru proprii evaluãrii ºi examinãrii
studenþilor, cu definirea concretã, în acest
sens, a responsabilitãþilor specifice
tuturor factorilor din structura
universitarã.
În deschiderea acestei reuniuni de
lucru, desfãºuratã în Sala Studio a

Palatului Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii,
prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, rectorul
Universitãþii Spiru Haret, a adresat felicitãri
tuturor participanþilor pentru rezultatele
obþinute la admiterea studenþilor în anul de
învãþãmânt 2004-2005. In anul I de la toate
formele de pregãtire existente în
Universitatea Spiru Haret au fost admiºi
peste 25.000 de studenþi, iar din totalul celor
circa 57.000 de studenþi ai Universitãþii,
22.000 sunt înscriºi la forma învãþãmântului
la distanþã. Fiind primul an când
Universitatea Spiru Haret are organizate centre ale învãþãmântului la distanþã în toate
judeþele þãrii, ca ºi la Chiºinãu (Republica
Moldova) ºi New-York (SUA), avem astfel
dovada cã învãþãmântul la distanþã este bine
primit ºi se confirmã faptul cã el are
perspectivã  a spus rectorul Aurelian
Bondrea. Dupã care a subliniat necesitatea
organizãrii optime a întregului proces de
învãþãmânt, cu instituirea comunicãrii
depline între studenþi ºi profesori, între
centrele zonale de învãþãmânt, decanatele,
secretariatele facultãþilor ºi Departamentul
pentru Învãþãmântul la Distanþã din cadrul
Universitãþii Spiru Haret. Comunicarea pe
verticalã ºi orizontalã, cu complinirea
eforturilor se impun inclusiv pentru utilizarea
optimã a sistemului electronizat ºi a
programului special alcãtuit pentru
învãþãmântul la distanþã, program realizat de
Universitatea Harvard (SUA), a cãrui valoare
este confirmatã prin aplicarea lui în multe
universitãþi din lume. Un asemenea sistem
electronizat necesitã mari investiþii pe care
Universitatea Spiru Haret ºi-a permis sã le
facã ºi le va face ºi în continuare pentru a le
asigura studenþilor sãi toate condiþiile unei

pregãtiri moderne. Acum, utilizarea optimã
a noilor tehnologii ºi, implicit, buna
desfãºurare a examenelor depind de
priceperea specialiºtilor noºtri, a fiecãrui
profesor; de aceea s-a organizat reuniunea
de astãzi, pentru a clarifica, în vederea
apropiatei sesiuni de examene, toate
problemele tehnice ºi didactice apãrute între
timp  a precizat rectorul Aurelian Bondrea.
Rectorul a fãcut, de asemenea, precizãri în
legãturã cu faptul cã studenþii beneficiazã de
întregul fond bibliografic, prin accesul la
biblioteca virtualã, la sutele de mii de
volume cu tematicã universitarã, tipãrite de
Editura Fundaþiei România de Mâine, ºi a
cerut tuturor cadrelor didactice sã respecte
integral exigenþa ºi autoexigenþa prin care
Universitatea Spiru Haret ºi-a câºtigat un
binemeritat prestigiu. Întrucât fiecare
profesor are, prin lege, obligaþia de a avea
cursul tipãrit, prelegerea universitarã,
dialogul profesor-student trebuie sã aducã
informaþii noi, la zi, cu studii de caz, cu
analize interdisciplinare, pentru stimularea
studenþilor spre continuarea investigaþiei ºi
spre gândirea liberã, personalã.
A luat apoi cuvântul prof. univ. dr. Ioan
Gâf-Deac, prorector al Universitãþii Spiru
Haret, director al Departamentului pentru
Învãþãmântul la Distanþã. Vorbitorul a amintit,
mai întâi, faptul cã învãþãmântul la distanþã
de la Universitatea Spiru Haret le oferã
studenþilor mai multe alternative de resurse
ale învãþãrii, menþionând, în acest sens,
accesul la Internet, la cartea tipãritã, la
emisiunile universitare ale Postului propriu de
televiziune România de Mâine ºi la revista
sãptãmânalã Opinia naþionalã care publicã,
din partea tuturor catedrelor, consultaþii pentru

studenþi ºi alte articole necesare pregãtirii lor.
Întreg acest proces se desfãºoarã cu
participarea Departamentului pentru
Învãþãmântul la Distanþã, despre a cãrei
structurã, atribuþii, mod concret de funcþionare
ºi de comunicare între toþi factorii universitari,
ing. Iustin Andronie a proiectat un serial de
diagrame, cãrora le-a adãugat comentarii explicative. Cele 45 de centre ale învãþãmântului
la distanþã, organizate de Universitatea Spiru
Haret în toate judeþele þãrii, sunt pe cale a fi
dotate cu calculatoarele necesare, profesorii
ºi secretariatele facultãþilor comunicã permanent, prin Internet, e-mail, cu studenþii, aceºtia
primesc toate informaþiile necesare, iar în
presesiune, primesc inclusiv teste de
autoevalure cu precizarea, ulterioarã, a
rãspunsurilor corecte ºi cu calificativul
adecvat.
Întreagã aceastã structurã informatizatã
de pregãtire - a precizat prorectorul Ioan
Gâf-Deac - stimuleazã transformarea
studentului din obiect, în subiect, în coautor
al procesului de învãþãmânt, iar din aceastã
perspectivã, întregul corp profesoral
universitar, ca ºi personalul din secretariatele
facultãþilor ºi din centrele învãþãmântului la
distanþã sunt chemaþi sã susþinã dialogul permanent cu studenþii. Programul pentru
verificarea computerizatã a studenþilor nu se
experimenteazã acum la Universitatea Spiru
Haret, ci el se aplicã de multã vreme, cu
rezultate superioare, la universitãþi din SUA,
din Europa ºi din alte zone.
Din sistemul amintit de proiecþii, cei
prezenþi la reuniunea de lucru au vizualizat
modul concret în care programul menþionat
permite, pe lângã oferta de teste-grilã,
examinarea studentului de la distanþã, la cal-

culator, verificarea rezultatelor testãrii ºi
evaluãrii, intervenþiile profesorului în
diferitele faze ale acestui proces. Accesul
studentului este securizat printr-o parolã, pe
e-mail existã ºi adresa unde studentul poate
fi contactat de profesor (ºi viceversa), dar
evaluarea prin examen pe calculator este
posibilã, deocamdatã, numai prin prezenþa
studenþilor la centrele teritoriale pentru
învãþãmântul la distanþã. (Precizãri ale
Biroului Senatului cu privire la desfãºurarea
sesiunii de iarnã a examenelor, pentru anul
universiar 2004-2005, sunt publicate în pagina
întâi din numãrul de faþã al revistei noastre)
Cu referire directã la aceste tehnici concrete de lucru, dar ºi la alte aspecte specifice
învãþãmântului la distanþã, participanþii la
reuniunea de lucru au formulat mai multe
întrebãri. Prin rãspunsurile oferite de
prorectorul Ioan Gâf-Deac au fost precizate
sarcinile ce revin acum profesorilor titulari de
disciplinã în elaborarea setului de întrebãri
pentru examen (cu rãspunsurile corecte
aferente), astfel încât acestea sã cuprindã
problematica întregului curs, precum ºi
calendarul acestei operaþii (setul de întrebãri
trebuie sã fie înaintat Departamentului pentru
învãþãmântul la distanþã). Departamentul
încarcã întrebãrile în program, la care nu
are acces nimeni pânã în momentul
examinãrii, când calculatorul alege numãrul
stabilit de întrebãri pe care le oferã studentului
în procesul examinãrii. Examinarea are loc de
regulã sâmbãta ºi duminica, pentru ca
studentul sã nu fie afectat în activitatea sa pe
timpul sãptãmânii, ºtiut fiind cã cei mai mulþi
studenþi înscriºi la forma învãþãmântului la
distanþã sunt angajaþi la diferite firme.
Directorii centrelor teritoriale de învãþãmânt

la distanþã opereazã, în perioada imediat
urmãtoare, înscrierile ºi planificarea la
examenele din zilele alese astfel de
studenþi. Prima sesiune de examene este
planificatã începând cu 24 ianuarie 2005,
dar având în vedere faptul cã ea se
desfãºoarã numai în zilele de sâmbãtã ºi
duminicã, este prelungitã corespunzãtor
cerinþelor didactice de examinare.
Pentru clarificarea unor întrebãri
venite din partea celor prezenþi, prorectorul
Ioan Gâf-Deac a subliniat cã forma
computerizatã de examinare a studenþilor
nu depersonalizeazã, ci întãreºte statutul
specific studentului sau profesorului, prin
faptul cã dialogul între ei devine mai
substanþial ºi este ratificat valoric
printr-un calificativ. În fapt, examinarea
prin teste-grilã se practicã mai de mult. De
aceastã datã, respectivele teste nu numai
cã sunt pe hârtie, ci prind viaþã, sunt mai
stimulative, mai receptive prin spaþiul
virtual, iar rezultatele lor, mai exacte,
obiective, prin efectele electronizãrii.
Dintre aceste efecte face parte ºi
vizualizarea întregului proces de
examinare, prin conexarea mai multor
camere de luat vederi, situate atât la
Bucureºti (Departamentul pentru
Învãþãmântul la Distanþã), cât ºi la
respectivele centre teritoriale, graþie cãrora
procesul de examinare ºi evaluare ia
înfãþiºarea unei teleconferinþe în timp real.
De amintit cã respectiva reuniune de
lucru ºi-a respectat integral statutul; ea nu
s-a încheiat decât atunci când întrebãrile
au primit, fãrã excepþie, rãspunsul care
i-a mulþumit pe cei ce le-au formulat.

Mihai IORDÃNESCU
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O lucrare cu 108 autori

Implicarea studenþilor de la
Universitatea Spiru Haret în activitãþi
instructiv-educative, ºtiinþifice a devenit de
multã vreme o realitate probatã prin
demersuri ce se constituie în tot atâtea
mãrturii care pun în evidenþã caracterul
complex, aplicativ al formelor de pregãtire,
iar pentru aceºtia o ºansã de afirmare ºi
dezvoltare a calitãþilor prospective, creative.
Într-o asemenea ambianþã de profundã
emulaþie, se înscrie ºi iniþiativa de a antrena
studenþi de la Facultatea de SociologiePsihologie, de Management FinanciarContabil, Finanþe ºi Bãnci în elaborarea,
sub îndrumarea profesorului universitar
doctor Emilian M. Dobrescu, coordonator,
unui Dicþionar de sociologie economicã.
Remarcând valoarea acestei lucrãri,
prof. univ. dr. Constantin Mecu, prorector
pentru învãþãmântul economic subliniazã,
în Cuvânt înainte, cã Dicþionarul de
sociologie economicã, elaborat de 108
autori, studenþi, reprezintã un demers de
douã ori util: pentru studenþii autori ai
textelor, care îºi probeazã capacitatea de a
sintetiza pe baza studierii unei bibliografii
relevante ºi de a expune, succint, conþinutul
unor categorii socio-economice esenþiale,
din domeniul ºtiinþelor economice ºi
sociologice, precum ºi pentru cei interesaþi
sã cunoascã abordãrile recente ale acestor
categorii socio-economice.
Cei 126 termeni înscriºi în dicþionar
sunt selecþionaþi þinând cont de frecvenþa
lor de folosire în viaþa socio-economicã,
în ºtiinþele economice ºi sociologice
contemporane. Semnificaþia fiecãrui
termen (categorie) este ilustratã în manierã
multidisciplinarã, reliefându-se opiniile nu
întotdeauna convergente, ale mai multor
cunoscuþi autori în domeniul respectiv.
Conþinutul fiecãrui termen este, în multe
cazuri, abordat în dinamica pe care a
cunoscut-o de-a lungul timpului, precum
ºi în sensurile în care este folosit în prezent.
Pentru domeniul economic, termenii
analizaþi, precum activitate economicã,
acumulare, amortizare, autoconsum,

buget, capital, comerþ electronic,
competitivitate, comportament al
consumatorului, corupþie, economie de
piaþã, economie subteranã etc., sunt
esenþiali pentru a înþelege complexitatea
economiilor contemporane, gradul lor
ridicat de sofisticare, particularitãþile cele
sunt proprii. Autorii Dicþionarului,
împreunã cu mentorul lor, prof. Emilian
M. Dobrescu, meritã deplina apreciere.
Referindu-se la aceastã lucrare ineditã,
prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu pune
în evidenþã în Notã asupra ediþiei faptul cã
aceasta a fost realizatã pe baza contribuþiei
celor 108 studenþi menþionaþi la colectivul
de autori  cãrora li se cuvin mulþumiri
pentru activitatea desfãºuratã, de-a lungul

Dicþionar
de sociologie
economicã
a 3 luni, de documentare în biblioteci ºi
lucru pe text la seminar, în încercarea de a
acoperi o niºã din literatura de specialitate
a domeniului  româneascã ºi strãinã 
destul de sãracã de altfel. Este deci, în
primul rând, un auxiliar didactic ºi de
formare profesionalã.
Acest Dicþionar de sociologie
economicã are douã însuºiri: este primul din
literatura de specialitate româneascã, primul
dicþionar de specialitate scris de un cadru
didactic ºi cei mai buni dintre studenþii sãi,
din anul I, de la cele trei facultãþi din
Bucureºti ale Universitãþii Spiru Haret.
Structurat pe configurarea conþinutului
unor termeni, concepte de mare actualitate,
cum sunt activ social-economic,
macroeconomie, microeconomie,
consens, control social, cost economic,
cost social, Dicþionarul depãºeºte limitele
unor stricte definiþii, aducând informaþii
ºi repere mai ample, cu trimiteri la surse
bibliografice care ajutã la aprofundarea ºi
interpretarea definiþiilor respective într-un

studenþi

context mai larg. Aºa, de pildã, structurând
termenul de calitatea vieþii, ce cuprinde
totalitatea condiþiilor care asigurã
integritatea vieþii sociale, satisfacerea
cerinþelor de ordin social-economic, legate
de nivelul material ºi spiritual, care sã
permitã pãstrarea unui echilibru ºi
desãvârºirea continuã a personalitãþii
umane, Dicþionarul prezintã ºi politicile
sociale privind calitatea vieþii  condiþiile
de muncã, de viaþã, protejarea grupurilor
defavorizate, asigurarea satisfacerii
nevoilor educaþionale, de sãnãtate,
spirituale care pot fi realizate prin
învãþãmânt, culturã, asistenþã, petrecerea
timpului liber -, direcþiile în care au fost
efectuate cercetãrile în acest domeniu vital
pentru a pune în evidenþã standardele de
dezvoltare a societãþii, precum ºi tipurile
de indicatori care definesc noþiunea.
Un registru tematic care acoperã nu
numai definiþia termenului ca atare, dar
complineºte conþinutul sintagmei comerþ
electronic, prezintã condiþiile în care a
apãrut, impactul major asupra evoluþiei
economiei ºi a societãþii, semnificaþia
industriei comerþului electronic, detaliind
avantajele comerþului pentru client 
comoditate, opþiuni multiple, informaþii
uºor de gãsit  ºi pentru comerciant 
atragerea de noi clienþi, creºterea
volumului de vânzãri, vânzare la cerere,
cheltuieli reduse de inventariere ºi de
operare. De asemenea, sunt evocate
raþiunile principale care stau la baza
utilizãrii comerþului electronic  iniþierea
unei noi strategii de marketing, protecþia
consumatorilor, sporirea vânzãrilor.
Bogate ºi interesante surse bibliografice,
cu trimiteri la lucrãri de referinþã de
actualitate, întregesc conþinutul Dicþionarului, conferindu-i un plus de rigoare
ºtiinþificã, de valoare, de credibilitate.
Iatã câteva argumente care demonstreazã
calitãþile Dicþionarului de sociologie
economicã, oportunitatea ºi utilitatea
elaborãrii lui, precum ºi competenþa celor
care au participat la elaborarea lui.

Adela DEAC

ECONOMETRIA,

aceastã golgota modernã a spiritelor
alergice la abstracþia matematicã
Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN,
Membru corespondent al Academiei Române
Recunoaºtem sau nu, orice apariþie
editorialã reprezintã, de bunã seamã, un
gest temerar, un fel de act sinucigaº din
partea autorului, mult prea grãbit ºi, deci,
vulnerabil în faþa neprevãzutului, dar ºi a
susþinãtorilor din umbrã, de regulã,
persoane oneste ºi cultivate, cu fler ºi cu
un pronunþat simþ al premoniþiei. Existã
suficiente exemple care probeazã
concludent cã, nu o datã, aceºtia din urmã
au beneficiat de ºansa de a-ºi aplauda
protejaþii în momentul în care intrau în
cetate prin uºa din faþã, ca notorietãþi în
domeniu. Bucurie fãrã margini, dacã avem
în vedere adevãrul, potrivit cãruia drumul
spre glorie nu este lipsit de obstacole ºi
de bariere ridicate cu exces de zel din
interese obscure de mediocritatea
devenitã, între timp, ºi agresivã ºi
numeroasã; lipsa de implicare justiþiarã a
comunitãþii academice ºi universitare, a
societãþii civile în ansamblul sãu,
echivaleazã, în astfel de situaþii, cu
resemnarea ºi înstrãinarea, cu pierderea
definitivã a unor reale valori ºi repere
profesionale ºi morale, atât de necesare
într-o tranziþie social-economicã tot mai
complexã ºi mai dinamicã, minatã din
interior de nonvalori deghizate în tot felul
de cãpuºe, amplificând provocãrile ºi
sfidãrile momentului într-o progresie
geometricã, pentru a folosi expresia în
acord cu problematica lucrãrii recenzate*.
Experienþa de pânã acum aratã cã astfel
de împrejurãri  lansarea unei cãrþi  pot
deveni, uneori, importante ºi inspirate
evenimente ºtiinþifice ºi autentice acte de
culturã, spirituale, cu puternice reverberaþii
în conºtiinþa cititorilor ºi a exegeþilor. Dupã
cum, alteori, sunt doar momente neutre, de
rutinã, lãsând în seama timpului sã
confirme dacã pot contribui sau ba la
îmbogãþirea cunoaºterii ºi a praxisului,
inclusiv în plan metodologic. Cum nu putea
fi exceptatã de la aceastã regulã de aur,
lucrarea recent publicatã de selectiva
editurã a Universitãþii sibiene, elaboratã de
reputaþi ºi titraþi cercetãtori  Popescu Ion,
Ungureanu Laura ºi Muscalu Emanoil,
recunoscuþi pentru contribuþii în domenii
de maximã generalitate ºi sintezã, precum
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previziunea, managementul simbolic ºi
neconflictual, teoria deciziei º.a., stârneºte
încã de la început un mare interes din partea
cunoscãtorilor, specialiºti, masteranzi,
doctoranzi ºi, nu în ultimul rând, studenþi,
îndreptãþit  credem noi  cel puþin din câteva
raþiuni.
În primul rând, pentru motivul cã
progresul în societatea contemporanã,
informatizatã, cunoscutã ºi sub denumirea de
societatea cunoaºterii, este strâns legat de
realizarea a nenumãrate obiective de ordin
conceptual sau calitativ în diferite sectoare
ale creaþiei materiale ºi spirituale, imposibil
de atins fãrã elite, fãrã o pregãtire sistematicã
ºi permanentã a formatorilor ºi a receptorilor
deopotrivã. De altfel, cerinþele ºi exigenþele
momentului, dar, mai cu seamã, cele viitoare
impun o nouã mentalitate (atitudine) cu
privire la obþinerea calificãrii ºi a
competenþei profesionale. Mai explicit, este
vorba de formarea expertului în economie,
persoanã cu o vastã culturã economicã, în
mãsurã sã-i confere resurse polivalente,
ºanse complementare cu valoare de
paradigmã. Una, a specializãrii într-un
segment concret de activitate: finanþe, bãnci,
contabilitate, comerþ º.a. Alta, a flexibilitãþii
ºi reconversiei profesionale rapide, în
conformitate cu modificãrile survenite pe
piaþa muncii, care sã permitã integrarea fãrã
ºocuri majore în comunitãþi organizate,
producãtoare de bunuri ºi servicii cu
parametri superiori, personalizaþi pe gustul
ºi preferinþele nemijlocite ale beneficiarilor.
Ambele au la bazã însã, extinderea instrucþiei
ºi educaþiei la întreaga scarã de existenþã a
omului, adicã pe toatã perioada vieþii,
concomitent cu asimilarea fãrã întrerupere a
ceea ce este nou ºi viabil în ºtiinþã ºi în
tehnologie, în cunoaºtere în general.
În al doilea rând, întrucât metodele
clasice sau tradiþionale fac faþã cu greu
complexitãþii mereu crescânde a proiectelor
ºi a deciziilor, a cerinþelor sporite privind
obþinerea de succese în afaceri, într-un mediu
concurenþial fãrã precedent, tot mai turbulent
din cauza intereselor unilaterale ale mai
marilor vremii. Din aceastã perspectivã,
rezolvarea problemelor economice este o
luptã cu timpul ºi cu eforturile materiale sau

costul, cu eficienþa socialã, tehnologicã ºi
ecologicã, moralã ºi juridicã. Tendinþele
negative care conduc la depãºiri de termene
ºi costuri, se manifestã, uneori, tot mai intens
pe mãsura avansãrii lucrãrilor, iar singura
cale de evitare sau atenuare a lor este
folosirea unor metode ºtiinþifice de
previziune  planificare, decizie ºi control,
chiar dacã acestea presupun utilizarea de
teorii ºi concepte matematizate, sofisticate,
care au torturat nenumãrate generaþii ºi
conºtiinþe, considerându-le veritabile
suplicii, golgote sau piscuri extrem de greu,
dacã nu imposibil de escaladat. Capacitatea
de a sesiza la timp tendinþele majore din
evoluþia evenimentelor, proceselor ºi

Lansarea unei cãrþi de avangardã
În Librãria Teatrului Naþional I.L.Caragiale
a avut loc, vineri 3 noiembrie a.c., un eveniment
cu o largã semnificaþie: lansarea cãrþii
Arhetipuri în naturã ºi civilizaþie, elaboratã
de douã tinere ºi talentate cercetãtoare, Daniela
Neagu ºi Iuliana Armaº.
Interesul faþã de aceastã carte se aprinde
de cum o deschizi, graþie unui fragment dintr-o
minunatã poezie a lui Francis Thomson,
prezentat drept motto: Prin forþa nemuririi
lucrurile toate,/Aproape sau departe,/În
ascuns,/Unul de altul sunt legate./ªi nici o
floare tu nu poþi miºca,/Fãrã a supãra o stea.
Iar originalitatea acestei lucrãri rezultã limpede
din textul înscris pe coperta a patra a cãrþii, pe
care-l reproducem pentru caracterul lui
reprezentativ:
Lucrarea Arhetipuri în naturã ºi
civilizaþie redescoperã într-o viziune nouã,
modern argumentatã, o structurã arhitecturalã
ancestralã, recompunând ca într-un puzzle
uriaº multidimensionalitatea realitãþii.
Lucrarea se doreºte un început de drum, un
punct de plecare ºi o direcþie, în nici un caz nu
constituie un demers finalizat, întoarcerea la
origini, la esenþa unificatoare a tuturor
lucrurilor din universul exterior ºi interior
fiinþei umane fiind un proces viu, ce se
construieºte pe sine.
Arhetipurile, amprente ancestrale, se
regãsesc în naturã ºi transcend manifestãrile
vieþii umane, de la religie, la artã, ºtiinþã ºi
social, revelându-se într-o conºtiinþã
superioarã ca imagine globalã a existenþei.
De la Ouroboros la Buddha, paginile cãrþii
introduc cititorul cu uºurinþa datã de stilul
familiar ºi curgãtor în complexitatea
simplicitãþii unui singur organism universal:
Marea Fiinþã din care facem cu toþii parte.

cât este mai evoluat sistemul care cunoaºte,
cu atât mai evoluate sunt formele în care el se
face cunoscut. Aceste forme sunt cu atât mai
subtile, cu cât sistemul care le percepe este mai
evoluat.
În deschiderea reuniunii de lansare a cãrþii
a luat cuvântul, mai întâi, Sorin Alexandru
ªontea, directorul Editurii Renaissance care a

publicat aceastã lucrare. Ni s-a reamintit, cu
acest prilej, cã Editura Renaissance are un profil
academic, cã realizãrile, dar ºi proiectele sale
sunt remarcabile ºi au o influenþã din ce în ce
mai largã asupra cititorilor. A luat apoi cuvântul
prof. univ. dr. Mihaela Minulescu, decanul
Facultãþii de Sociologie-Psihologie a
Universitãþii Spiru Haret, care, într-o prezentare
doctã, dar caldã, vibrantã, s-a referit pe larg la
conþinutul cãrþii, la semnificaþia ei multiplã în
planul ºtiinþei, dar ºi al artei, religiei ºi chiar al
evenimentelor din social. Consideraþiile sale
despre arhetip ca structurã de bazã a vieþii ºi
despre valoarea formativã pentru psihic pe care
o întruneºte matricea arhetipalã au evidenþiat
una dintre ideile fundamentale ale acestei cãrþi,
anume aceea cã întreaga evoluþie cosmicã se
desfãºoarã dupã acelaºi model, iar aceastã
schemã primordialã de evoluþie a universului
ºi a mediului terestru poate fi definitã, cu o
terminologie luatã din psihologia analiticã, axa
Eu-Sine, conºtientizatã abia la nivelul fiinþei
umane. Dominate de o emoþie evidentã, dar
reconfortantã, tinerele autoare, Daniela Neagu
ºi Iuliana Armaº, au vorbit despre procesul de
elaborare a cãrþii, despre felul cum ºi-au
completat eforturile de creaþie ºi despre unele
dintre semnificaþiile celor douã pãrþi ale lucrãrii:
De la Ouroboros (simbol al întregului, reprodus
pe coperta 1) la Buddha ºi Amprente arhetipale
(arhetipul religiei, arhetipul artei, arhetipul
naturii, arhetipul ºtiinþei).
Librãria Teatrului Naþional I.L.Caragiale
a oferit acestei lansãri de carte o ambianþã
remarcabilã, graþie volumelor (româneºti ºi
strãine) expuse vânzãrii, de la cele mai vechi
ºi mai rare ediþii la cele mai recente, din multe
domenii ale culturii.

Mihai IORDÃNESCU

O interesantã carte de memorialisticã
Istoria poate fi cunoscutã doar cercetând
documentele. Cu atât mai mult istoria recentã
cãreia, fiindu-i contemporani, pretindem adesea
cã-i ºi înþelegem profunzimile, resorturile
intime. Când, însã, explicaþiile ne parvin de la
martorii evenimentelor, de la cei care au
participat direct la realizarea lor, descoperim
faþete noi ale aceleiaºi realitãþi, care ar fi rãmas
uitate dacã lucrãrile memorialistice (sau
jurnalele) nu ni le-ar dezvãlui. O astfel de carte
este cea semnatã de dr. Constantin Olteanu,
File din istoria Bucureºtilor  însemnãrile unui
primar general, apãrutã în condiþii grafice
excepþionale la Editura Aldo.
Nãscut la 5 iulie 1928 în comuna Vulcana
Pandele, judeþul Dâmboviþa, Constantin
Olteanu absolvã Academia Militarã (în 1956)
cu Diploma de merit, intrând trei ani mai
târziu, în corpul ofiþerilor superiori. Dupã
numai 10 ani este colonel. Încã din 1959 îºi
ia licenþa la Facultatea de Istorie a
Universitãþii din Bucureºti, fiind, din 1964,
doctor în istorie. Autor a peste 100 de lucrãri
(proprii sau în colaborare), se plaseazã între
numele de rezonanþã ale domeniului. A fost
ministru al apãrãrii naþionale iar în perioada
decembrie 1985-mai 1988, primar general al
Capitalei; asupra acestui interval de timp s-a
aplecat în noua sa carte, un volum ce abundã
în informaþii, un volum în care detaliile ne
aduc mai aproape de o epocã în care au avut
loc mari ºi importante împliniri dar ºi excese
ce erau resimþite de întreaga societate, un
volum care ne aduce în preajma cuplului

prezidenþial de atunci dar ºi în atmosfera
îngheþatã, apãsãtoare, grea care se înstãpânise
dupã 1980.
Fie cã se referã la istoria oraºului sau la
construcþiile realizate (Casa Poporului ori

economicã, cum sunt elaborarea de modele
ºi scenarii, ce urmeazã a fi testate, simulate
cu ajutorul calculatorului electronic, în
vederea alegerii alternativei dorite, optimale.
Aºadar, sarcinile ce stau în faþa
economistului sunt atât de ample ºi
contradictorii, de restricþionate încât reclamã
cunoºtinþe tot mai cuprinzãtoare ºi din alte
domenii, mai ales în ceea ce priveºte
modelarea fenomenelor economice, utilizarea
metodelor cercetãrii matematice ºi statistice.
Astfel, preocupaþi de problematica
mãsurãrii sau cuantificãrii proceselor
economice ºi de exprimarea cât mai
riguroasã a relaþiilor dintre ele, autorii
avanseazã fãrã nici un fel de ostentaþie ori
aroganþã contribuþii notabile la dezvoltarea
instrumentarului analitic în acest domeniu,
îmbogãþind considerabil problematica
ºtiinþelor economice, imprimându-i o
pronunþatã notã de modernitate.
În al patrulea rând, realitatea cã volumul
de faþã reprezintã o abordare
interdisciplinarã originalã, bazatã pe
elemente de dinamicã economicã, care se
distinge prin claritatea excursului ºi a
modului propriu de gândire al autorilor.
Elaborarea unei lucrãri cu un astfel de
conþinut, coerentã ºi articulatã pe o solidã

capitole, decurgând logic unul din celãlalt.
Primul dintre ele, intitulat Ce este
econometria?, familiarizeazã cititorul cu
terminologia specificã, introducându-l în
problematica structuralã ºi metodologicã. Tot
aici, econometria este prezentã ca un
compartiment al ºtiinþelor economice, care,
bazându-se pe modele statistico-matematice,
conferã rigoare studiilor vizând creºterea,
dezvoltarea ºi progresul în viitor prin calcule
directe, mãsurãtori, tehnici de estimare ºi
verificare, prognoze.
Al doilea, denumit Funcþii ºi ecuaþii
econometrice, prezintã elementele de
operaþionalizare ale ºtiinþei destul de
abstracte, dar care contribuie la cunoaºterea,
proiectarea ºi înfãptuirea viitorului, apelând
la cunoºtinþe logice, raþionale (funcþii ºi
ecuaþii) matematice în scopul cuantificãrii
evenimentelor, fenomenelor ºi proceselor din
naturã ºi din societate. Sunt prezentate, aici,
o mulþime de elemente, prin excelenþã
abstracte, care pot contribui efectiv la
soluþionarea problemelor specifice gândirii
ºi acþiunii prospective.
Capitolul al treilea  Econometria:
metodã de cercetare cantitativã  abordeazã
exhaustiv probleme ºi aspecte legate de
mãsurarea (preocuparea esenþialã a
econometriei) ºi, în general, de exprimarea
 prin numere a unor anumite caracteristici
ºi particularitãþi ce privesc economia, bazele
teoretice ºi metodologice ale acestei
discipline. Alãturi de teoria probabilitãþilor,
a echilibrului ºi a estimaþiei, sunt evidenþiate
atât elemente de dinamicã neliniarã, teoria
bifurcaþiei, a catastrofelor, cât ºi de teoria
haosului (ceea ce constituie un element de
noutate într-o carte de econometrie !). Aceste
noþiuni sunt prezentate într-o formã unitarã
ºi accesibilã, care scoate în evidenþã atât
utilitatea lor, cât ºi modul cum se aplicã în
situaþii concrete, cu ajutorul modelelor ºi al
scenariilor; valoarea teoreticã ºi practicã
rezidã în faptul cã, pe lângã rezultatele
matematice, autorii oferã cititorilor date ºi
interpretãri
economice
relevante,
semnificative. Este important de remarcat,
de asemenea, compatibilitatea rezultatelor
numerice obþinute cu situaþii economice
reale, ceea ce dovedeºte importanþa ºi
eficienþa demersului propus. Astfel, cu
ajutorul sistemelor dinamice este surprinsã
evoluþia ciclicã, regãsindu-se cele patru
momente clasice specifice: criza,
depresiunea, reluarea ºi expansiunea.
Interpretarea economicã a rezultatelor
teoretice (spre exemplu, în cazul modelului
de publicitate) duce la regãsirea spiralei
publicitãþii, frecvent invocatã de
economiºti, confirmându-se din nou
corectitudinea metodelor folosite, dar, mai
ales, utilitatea acestora pentru economiºti,
aflaþi mereu în cãutarea de soluþii optimale.
Capitolul al patrulea, Modele
econometrice, favorizeazã înþelegerea ºi
cunoaºterea acestor abstracþii privite ca
strategii de creºtere ºi dezvoltare economicã,

ECONOMETRIA
sau ºtiinþa de a cunoaºte ºi proiecta viitorul
Popescu Ion
Ungureanu Laura
Muscalu Emanoil
fenomenelor din naturã ºi din societate, de a
cunoaºte anticipat starea lor în orizontul de
timp viitor ºi impactul pe care îl pot produce
asupra comunitãþilor umane organizate, a
societãþii în general, au devenit deja condiþii
nu numai necesare, ci ºi obligatorii pentru
fundamentarea, adoptarea ºi înfãptuirea
strategiilor sau politicii dezvoltãrii în varii
domenii, la nivel micro ºi macro-social.
În al treilea rând, deoarece în etapa
actualã de dezvoltare social-economicã, pe
lângã extraordinara complexitate a tuturor
activitãþilor consacrate realizãrii de bunuri
se ridicã cu deosebitã acuitate ºi problema
resurselor materiale, de a cãror limitare
suntem nevoiþi sã þinem mereu seama. Din
câte îndeobºte se cunoaºte, crizele
economice au la origine ºi problema
resurselor limitate ceea ce declanºeazã crize
energetice ºi ecologice succesive cu influenþe
asupra întregii economii. Acestea ºi altele de
aceeaºi naturã impun cu necesitate folosirea
metodelor ºtiinþifice de abordare ºi
soluþionare pe care le ridicã practica

Dumnezeu nu poate fi cunoscut în sine,
ci doar prin formele în care el se reveleazã celui
care îl cunoaºte. El se reveleazã în forme
diferite în funcþie de capacitatea celui care îl
cunoaºte (din înþelepciunea transmisã de
Sfântul Ioan Gurã de Aur). Cu alte cuvinte, cu

structurã raþionalã, deductivã ºi inductivã,
mai ales în contextul economic actual din þara
noastrã, este binevenitã, aºteptatã ºi necesarã
totodatã. Conþinutul sãu este foarte interesant
din punct de vedere teoretic ºi deosebit de
util în aplicaþii, având în vedere interpretãrile
cu caracter economic ale rezultatelor strict
matematice, de sorginte abstractã, filosoficã
mai largã; reprezintã o analizã atât de naturã
cantitativã, cât ºi calitativã a fenomenelor
economice actuale, fundamentatã pe
dezvoltarea recentã a teoriilor matematice ºi
pe interpretarea datelor în conexiune cu
metodele de inferenþã staticã adecvate.
În sfârºit, în al cincilea rând, avem în
vedere eleganþa ºi acurateþea textului, logica
demersului teoretic ºi aplicativ, a
metodologiei, în deplin acord cu
terminologia specificã, ceea ce eliminã
echivocul ºi confuziile, înþelegerea ºi
cunoaºterea parþialã.
Pentru a respecta regulile specifice
oricãrei recenzii, se cuvine fãcutã precizarea
cã lucrarea de faþã este conceputã în patru

cartierele de locuinþe), fie cã vorbeºte despre
metroul bucureºtean sau amenajarea râului
Dâmboviþa, ca ºi despre vizitele efectuate în
Capitala þãrii de cãtre ºefi de state, de guverne
ºi de partide, dr. Constantin Olteanu ne

introduce în culisele politicii comuniste. Cartea
este structuratã în ºase capitole ºi Anexe: de
la vechea aºezare dâmboviþeanã, urmãrind
evoluþia prin secole, pânã la statutul de
capitalã, apoi de capitalã rãvãºitã de rãzboi,
autorul aduce în discuþie aspectele bugetare ale
primãriei în perioada în care a ocupat fotoliul
de primar-general încercând unele explicaþii la
problemele momentului: raþionalizarea
consumului de pâine, a gazelor naturale ºi a
energiei electrice; aminteºte care era ghemul
problemelor din zona Piaþa Unirii sau descrie
o situaþie care din motivele ºtiute nu a luat
amploare: Sectorul Agricol Ilfov  poligon de
experimentare a sistematizãrii rurale. Clãdiri
care umblã ºi clãdiri care cresc, se intituleazã
un subcapitol în care se face elogiul, pe bunã
dreptate, al specialiºtilor români  cei ce prin
metode bine puse la punct mutau lãcaºele de
cult (dar în felul acesta le salvau de la demolare)
sau chiar blocuri de mii de tone spre a lãsa loc
liber bulevardelor; face, cu alte cuvinte, o
succintã trecere în revistã a celor mai
semnificative momente ce ºi-au pus amprenta
asupra devenirii acestui oraº.
Întâlnim pe parcursul celor aproape 300
de pagini, oameni care au executat fãrã sã
crâcneascã ordinele venite de la cele douã
cabinete, oportuniºti dar ºi profesioniºti care
nu s-au sfiit sã spunã cã o soluþie propusã de
dictator nu se potrivea unui edificiu. O carte
-mãrturie despre Bucureºtiul anilor 1985-1988.

Olga SANDU
cât ºi a unor elemente esenþiale,
fundamentale vizând procese ºi
mecanisme mult mai nuanþate ºi mai
subtile, precum dezvoltarea durabilã sau
sustenabilã,
mondializarea
sau
globalizarea º.a. Un subcapitol important
examineazã previziunea creºterii
economice, pledându-se în favoarea
folosirii indicatorilor (atât economici, cât
ºi statistici) în fundamentarea, elaborarea
ºi punerea în operã a studiilor prospective.
Pe lângã metodologia complexã
utilizatã, lucrarea este susþinutã ºi de o
bibliografie corespunzãtoare, recentã, de
calitate,
care
include
lucrãri
fundamentale, cu adevãrat de referinþã din
literatura de specialitate.
În concluzie, lucrarea se dovedeºte
deosebit de complexã, conþinând rezultate
ºi contribuþii originale într-un domeniu
interdisciplinar, ceea ce pune în evidenþã
competenþa ºi soliditatea cunoºtinþelor,
experienþa ºi profesionalismul autorilor,
preocuparea acestora pentru rigoarea
terminologicã ºi a excursului, ca premise
fundamentale ale eliminãrii confuziilor,
ale însuºirii unui subiect ºi aºa suficient
de abstract ºi de amplu în structurã ºi
conþinut. Acestea ar fi doar câteva din
motivele pentru care apreciem cã lucrarea
Econometria sau ºtiinþa de a cunoaºte ºi
proiecta viitorul nu trebuie sã lipseascã
de pe masa de lucru a specialiºtilor în
economie ori a celor ce se aflã în plin
proces de pregãtire ºi formare a unei
cariere de economist; recomand cu
cãldurã tuturor intelectualilor cu
preocupãri mai mult sau mai puþin
sistematice ºi permanente în estimãri,
predicþii, prognoze, planificare ºi
programare, având convingerea cã este o
lucrare de certã valoare ºtiinþificã ºi
pragmaticã, în care se îmbinã armonios,
complementar, metodele clasice cu cele
moderne, în încercarea de a evita
disfuncþiile, distorsiunile ºi dezechilibrele
din activitatea prezentã ºi viitoare,
compatibilã cu exigenþele ºi cerinþele, cu
standardele internaþionale, universale. Îmi
face plãcere sã subliniez, de asemenea,
valoarea didacticã, pedagogicã,
metodologicã a lucrãrii, autorii reuºind sã
asigure consistenþa ºi claritatea
demersului, prin îmbinarea fericitã a
accesibilitãþii demonstraþiilor ºi
exemplificãrilor, mai mult decât
convingãtoare, cu rigoarea conceptelor
intrinseci, prin definiþie ºi structurã
abstracte, matematizate, aspecte, dupã
cum se ºtie, care au pasionat ºi terorizat
deopotrivã pe mulþi dintre noi în perioada
studiilor ºi a obþinerii competenþei
profesionale ºi manageriale.
*
Popescu, I., Ungureanu, L.,Muscalu, E.,
Econometria sau ºtiinþa de a cunoaºte ºi
proiecta viitorul, Editura Universitãþii
Lucian Blaga  Sibiu, 2004
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la debutul economiei bazatã pe cunoaºtere
Lect. univ. dr. Maria GÂF-DEAC
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
În ultima perioadã în mediul politic,
economic ºi strategic românesc au avut
loc numeroase dezbateri ºi confruntãri
privind subiectul economiei de piaþã
funcþionalã pentru þara noastrã, ca
rezultat al aprecierilor fãcute în
Raportul de þarã dat publicitãþii de cãtre
UE, la Bruxelles, în octombrie 2004.
În context, este util sã se examineze
acest calificativ ºi, fãrã îndoialã, se pot
obþine elementele necesare cu rol de
caracterizare, pentru corecþii ºi
planificarea avansului economiei
româneºti în marea economie
mondialã.
În schimb, în egalã mãsurã se
dovedeºte a fi importantã analiza
noului conþinut al economiei, aºa cum
este ea operaþionalizatã pe plan
mondial, prin care conceptul suferã
modificãri fundamentale, cu efecte pe
termen mediu ºi lung, ceea ce
determinã abordarea funcþionalitãþii
dintr-o perspectivã modernã,
actualizatã.
Evoluþiile politice ºi economice în
plan naþional, internaþional ºi global
sunt pe cale de a genera în România,
în etapa de faþã, cerinþe noi de definire
ºi redefinire a viziunilor pragmatice,
eficiente ºi cu efecte în timp real, spre
a obþine statutul funcþional dorit în
contextul integrativ european.
Avansul României prin simpla
raliere la tendinþele generale nu poate
fi suficient, persuasiv ºi cu atât mai
mult eficient pentru cei cu care ne
aflãm în spaþiul european în parteneriat.
Partenerii aºteaptã între ei sã se
producã acte de contribuþie pentru
avans.
Simpla prezenþã în familia þãrilor
care, de exemplu, acced din structurile
euro-atlantice nu conferã gir de
superioritate faþã de entitãþi sau þãri din
afara spaþiului supus procesului de
integrare.
Mai mult chiar, în privinþa
problematicii economice ºi a
dezvoltãrii, este posibilã stagnarea
stãrii ºi statutului naþional al þãrii
noastre în noul peisaj european.

Tranziþia/emergenþa
economiei convenþionale
Creºterea economicã modernã la
începutul secolului XXI se bazeazã pe
cunoaºtere. Teza aceasta induce
informaþia în câmpul economic
mondial, care devine element în sine,
cu posibilitatea de a intra în rândul
resurselor de naturã economicã.
Într-un astfel de context, se constatã cã
modul de utilizare a informaþiei în
procesul de înglobare a acesteia în
produsele materiale, fizice este
fundamental diferit de cel tradiþional.
Aceastã schimbare poate fi
perceputã ca:
- o tranziþie spre noi etape ale
dezvoltãrii societãþii post-industriale;
- o emergenþã a noilor cãi pe care
avanseazã sau ar trebui sã avanseze
economia.
Ambele percepþii ar putea
determina prin consecinþele lor
acþionale noul tip de economie, ºi
anume cel bazat pe cunoaºtere. În
context, sunt necesare abordãri
moderne, noi pentru managementul
sistemului de obiective economice pe
diferite niveluri.

Noua concepþie
a capitalizãrii firmelor
Spaþiul pieþei determinã evoluþia
fizicã ºi structuralã a capitalului unei
firme moderne.
Capitalizarea are un cost. Acþiunea
de capitalizare în sine nu este
redundantã ºi nu se bazeazã pe izvoare
excesive.
Se constatã frecvent cã pieþele de
capital sunt în egalã mãsurã depozite,
areale de triaj a capitalurilor spre locaþii
în care pot incuba.

Structura ºi valoarea capitalului 
ca expresii de tip categorii  se
recoreleazã în condiþiile apariþiei la
orizont a ceea ce se numeºte noua
economie. În particular, devine tot mai
importantã cuantificarea structurii ºi
valorii capitalului intelectual, ca aport
în locaþia fundamentalã operaþionalã a
întreprinderii. Managementul, licenþele
deþinute, cultura în firmã, abilitatea de
adaptare, contactul cu exteriorul
(clienþi, intrãri, ieºiri), ecologia º.a. sunt
elemente participative la redefinirea
structurii ºi valorii capitalurilor în
firme.
Dacã scade capitalul fizic (în valori
absolute, unitare), ar trebui sã creascã
partea de capital intelectual.
Creºterea capitalului intelectual al
întreprinderii pare a fi sarcina
economicã de bazã a începutului de
secol XXI.
Inovaþia în forme concrete schimbã
în proporþii perceptibile fizionomia
unei firme. De exemplu, antreprenoriatul în domeniul tehnologiilor
are ca suport motivaþional inovaþia care
trebuie vehiculatã, transformatã spre a
purta pe pieþe tehnologiile care au
înglobatã noutatea.
Economia dobândeºte astfel noi
trãsãturi de conþinut. Noul conþinut se
referã la prezenþa accentuatã a
informaþiei în fenomenele ºi procesele
economice, recunoscutã acum ca
resursã, respectiv materie primã
specialã, înglobatã în produs.
Informaþia pune în miºcare
procesele economice, atunci când,
poziþionatã în întreprinderea-sistem, ea
este consideratã intrare (input),
participã la transformãri ºi genereazã
ieºiri (outputs). De exemplu,
identificând informaþional mai mulþi
participanþi la procesul de producþie,
transformãrile în valoare absolutã vor
fi mai ridicate dimensional (ca volum),
iar ieºirile mai numeroase (mai multe
produse, servicii ºi clienþi
consumatori).
Informaþia poate produce limitãri în
termenii creºterii sau poate cataliza
stãrile dimensionale ºi calitative.
De aceea, informaþia joacã rol de
resursã de capital.
Informaþia se regãseºte capitalizatã
ºi în economia convenþionalã. Fãrã
îndoialã, mãsurarea este procesul
generator de informaþie. Însã mãsurarea
înseamnã, într-o anumitã accepþiune,
evidenþiere, ceea ce semnificã latura
staticã a rezultatelor obþinute prin
înlãturarea nedeterminãrii.
Aºadar, informaþia este capitalizatã
în economia convenþionalã prin laturile
sale statice, determinative.
Economia naþionalã (zonalã)
beneficiazã, de asemenea, de
informaþie, tocmai în sens delimitativ,

înfãþiºând dimensional ºi evidenþiind
calitativ procesele la aceastã scarã.
Se observã, deci, cã informaþia este
prezentã istoric ºi organic în structura
ºi conþinutul operaþional al firmei, însã
în economia convenþionalã ea este
cvasi-capitalizatã. Mai degrabã este
folositã ca un gradient, sau instrument
de mãsurare ori determinare, spre a se
ajunge la corecþii (feed-back-uri).
Proprietatea intelectualã este
plasatã acum în câmpul competiþional
economic. Preþurile pentru garantarea
calitãþii, a respectãrii criteriilor
ecologice º.a. se regãsesc tot mai
frecvent ca provenienþã din costurile
proprietãþii intelectuale.
Este posibilã deja demarcarea
grupurilor de firme care se pot sprijini
pe a) economia convenþionalã ºi b)
economia bazatã pe cunoaºtere.
Ambele categorii trebuie studiate,
evaluate, respectiv cuantificate.

Investiþii ºi antreprenoriat
în economia bazatã
pe cunoaºtere
Rulajul investiþional este în creºtere
absolutã în timp. Unele sincope,
încetiniri sau viteze peste medie

Între capitalizare ºi antreprenoriat
se instituie noi raporturi.
Antrenarea afacerilor (Business
Coach) revine ca sarcinã deopotrivã
actorilor economici individuali, cât ºi
celor de grup, privaþi sau aparþinând
entitãþii statale. De exemplu,
dezvoltarea ºtiinþelor fundamentale
aparþine
ca
responsabilitate
preponderentã 1) statului ºi 2)
organizaþiilor non-guvernamentale
(când statul se derobeazã complet de
acest atribut tactic, într-o strategie deja
formulatã
ºi
convenþional
acceptabilã).
Nu este exclusã, în nici un caz,
atacarea cercetãrii fundamentale de
cãtre actori economici singulari.
Totuºi, singularitatea executivã în
cercetarea fundamentalã este pe
cale de dispariþie. Inventatorul
providenþial, singular, închis în
turnul cetãþii nu este nicidecum
atotputernicul generator al spaþiului
inovator complex contemporan.
Rezultatele cercetãrii fundamentale
încurajeazã inovarea. Aceeaºi sarcinã
a încurajãrii noului în economie îi
revine în plan administrativ, strategic
statului.

Informaþia pune în miºcare procesele
economice, atunci când, poziþionatã în
întreprinderea-sistem, ea este consideratã
intrare (input), participã la transformãri ºi
genereazã ieºiri (outputs).
Informaþia joacã rol de resursã de capital.
Este posibilã deja demarcarea grupurilor
de firme care se pot sprijini pe a) economia
convenþionalã ºi b) economia bazatã pe
cunoaºtere.
Ambele categorii trebuie studiate, evaluate,
respectiv cuantificate.
semnificã neliniaritatea procesului pe
intervale scurte ºi medii de timp.
Atractivitatea investiþiilor în plan
global este, de asemenea, în continuã
creºtere. În fapt, aceastã nouã
atractivitate se datoreazã imersiunii tot
mai accentuate a economiei în
cunoaºtere.
Cunoaºterea semnaleazã noi niºe,
interstiþii ºi locaþii, fie mai diluate
ocupaþional cu investiþii, fie aflate în
restructurare ºi reabilitare, pentru
înnoire prin adaptare, apelând la
investiþiile inovative.
Cunoaºterea dezvoltã inovaþia, care,
la rândul sãu, schimbã orizonturile
planificãrii ºi creeazã debuºee pentru
locaþii investiþionale noi.

Ca atare, în noile condiþii enunþate
este deja strict necesarã creºterea
antreprenoriatului în inovare.
Rata
creºterii
numãrului
întreprinderilor inovative într-o
economie naþionalã (regionalã) este
esenþialmente importantã, fiind
condiþie de avans în noul areal
conceptual economic al începutului de
secol XXI.
Între scientiºti (în înþeles de
formatori de ºtiinþã) ºi antreprenori (în
înþeles de investitori pentru producþie)
se produce o recompunere acþionalã.
Schimbarea structurii capitalizãrii
firmelor este legatã de noul raport între
antreprenoriatul productiv-economic ºi
cel scientist.

Informaþia în societatea
cunoaºterii ºi evoluþia
spre economia bazatã
pe cunoaºtere
Între informaþie ºi cunoaºtere se
manifestã diferenþe instrumentale ºi de
expresie. Aceste diferenþe sunt legate
de competiþia pentru noua cunoaºtere
prin noi informaþii. În cadrul
competiþiei se urmãreºte adjudecarea
avantajului. O nouã circulaþie a
informaþiilor determinã implementarea
mai efectivã a cunoaºterii.
Firmele vor avea ferestre deschise
mai numeroase, întrucât circulaþia
informaþiilor este din ce în ce mai
diversificatã, mai accentuatã.
Piaþa devine un joc cu reguli în
continuã transformare ºi cu limite
nedefinite de manifestare în timp.
Actualmente, economia naþionalã ºi
numeroase segmente din economia
regionalã ºi mondialã se aflã la
începutul cunoaºterii globale.
În expresie medie, doar 25-28% din
PIB-ul unor þãri dezvoltate este
rezultatul direct, cuantificat distinct, al
cunoaºterii aplicate, valorizate (în
valoare absolutã).
Unele confuzii terminologice ºi
accentuãri conceptuale neadecvate
denatureazã cunatificarea fluxului
informaþional real, atunci când se
explicã orientarea spre economia
bazatã pe cunoaºtere.
Informaþia este cheie a cunoaºterii,
care, la rândul sãu, devine resursã ºi,
în continuare, cheie a prosperitãþii. De
exemplu, learning-society (societatea
bazatã pe învãþare) poate genera bunuri
ºi servicii fizice, deopotrivã ºi virtuale
(în cyber-spaþiu), ceea ce semnificã
participarea la crearea PIB.
Decalajele existente între þãri ºi
regiuni limiteazã accesul la educaþie.
Cunoaºterea, însã, este sprijinitã
fundamental de educaþie. Limitarea
accesului la educaþie este sinonimã cu
limitarea accesului la cunoaºtere. De
aceea, la început de secol XXI, orice
model de avans spre societatea
cunoaºterii ºi orice tipologie de
economie bazatã pe cunoaºtere trebuie
personalizate de la þarã la þarã.
ªtiinþele fundamentale cvasipermanent complete în conþinut sunt
rezultatul cercetãrilor fundamentale.
Totuºi, în prezent, cu excepþia
þãrilor
dezvoltate,
numãrul
cercetãtorilor angajaþi în proiecte de
completare a ºtiinþelor esenþiale cu
rezultate notabile obþinute din
cercetãrile fundamentale este mai
redus decât cel ce ar trebui sã
opereze convenþional-normat ºi
acceptat pentru actuala dimensiune
a societãþii umane. Calitatea vieþii
pare a fi în creºtere (ca reflexie a
noutãþilor experimentale ºi a
obiectelor noi puse în rol practic,
utilitar), însã mai degrabã sunt
lansate standarde, decât structuri
(instrumente) fizice de înfãptuire a
calitãþii superioare.
Informaþia despre informaþie este
pe cale sã atingã praguri critice, de
necuprindere fizicã pentru structurare
spre aplicare. În context, apare
pericolul perimãrii acesteia. De aceea,
se reþine ca importantã distingerea
tendinþelor în lumea informaþiilor.
Aºadar, informaþia este a) o anume
instituþie, un fel de industrie (în
chimie, biologie, fizicã º.a.), sau b) o
resursã (respectiv materie primã),
care participã la concretizarea
sintagmei cum sã faci bani ºi
concomitent se autoinclude în
dezvoltare.
Informaþia are dezvoltarea ca
atribut operaþional în existenþa sa
cuantificatã, personalizatã.
Cunoaºterea ridicã la rang superior
de înfãþiºare ºi utilizare informaþia în
sine. Ca atare, cunoaºterea devine la
rândul sãu resursã. De exemplu,
explicarea dezvoltãrii poate fi efectuatã

cu ajutorul informaþiei (atât în plan
macroeconomic, cât ºi microeconomic).
Se manifestã tendinþa spre o nouã
calitate generalã, însã este deja o
certitudine faptul cã nu sunt
formalizate sisteme coerente de control
eficient al acesteia.
Începem sã înþelegem procesul
general al economiei bazatã pe
cunoaºtere, însã nu îl controlãm
suficient ºi relevant.
În context inovativ, putem afirma cã
un control efectiv al proceselor ºi
fenomenelor economice bazate pe
cunoaºtere poate fi realizat tot cu
ajutorul cunoaºterii.

Aspecte concluzive
de etapã privind formarea
ºi funcþionarea economiei
bazatã pe cunoaºtere
(E-BC).
Noua economie (tip E-BC)va
promova noi schimbãri în lume.
Schimbãrile nu vor fi numai
economice, ci în planuri mult mai largi,
deoarece economia în sine este
provocatoare de schimbãri în direcþii
dintre cele mai diverse ºi multiplicate
în profil local, regional, zonal ºi
mondial (global).
Cunoaºterea nu devalorizeazã.
Terminologia în domeniul cunoaºterii
va suferi schimbãri. Anumiþi indicatori
artificiali referitori la informaþie vor fi
eliminaþi, pe mãsurã ce se constatã în
conþinutul ºi rolul lor reflexia
economiei convenþionale.
Chiar economia convenþionalã
(gradul de prezenþã a acesteia în mediul
economic, utilitatea ºi puterea de
valorizare º.a.) ar putea deveni un
indicator sintetic de înfãþiºare a
conþinutului ºi structurii în timp a E-BC.
Se constatã cã pentru noi schimbãri
în lume, la început de secol XXI
cunoaºterea trebuie reabilitatã.
Fiecare economie (naþionalã,
regionalã sau globalã) ar putea urmãri
evoluþia modificãrii proporþiilor în
procesul de transformare spre
echilibrul operaþional adecvat.
Orice activitate economicã se naºte,
creºte, se maturizeazã ºi intrã în declin,
pânã la dispariþie.
În condiþiile în care actualmente 
cu grad corespunzãtor de simplificare
 peste 90% din produsele ºi bunurile
realizate de economia lumii folosesc în
acumularea valoricã informaþia, este
vizibilã concluzia cã sintagma
informaþia consideratã resursã nu
este specualtivã.
În ultimii 50 de ani, a devenit
evident faptul cã informaþia a schimbat
lumea înconjurãtoare (cercetãtorii ºi
oamenii de afaceri).
Informaþia ºtiinþificã ºi tehnicã a
fost recunoscutã curent ca fiind resursã
economicã.
Deci, informaþia este: a) un bun ºi
b) poate fi acumulatã (transferatã,
vândutã, consumatã º.a.), ceea ce
subliniazã caracterul sãu de produs.
În E-BC, informaþia poate fi:
1) comercialã;
2) necomercialã;
3) nevandabilã (protejatã ca bun sau
având caracter de pericol).
Managementul guvernamental al
oricãrei þãri, inclusiv în România, se aflã
în faþa procesului de luare a deciziei
care sã operaþionalizeze susþinerea unui
tip sau altul de informaþie, în mod
continuu sau pe intervale distincte de
timp, pentru începerea operaþionalizãrii
economiei bazatã pe cunoaºtere.
Se va constata cã accesul la
informaþie nu este la îndemâna oricui,
în orice loc (þarã) ºi în orice condiþii.
Este posibil, însã, ca economia bazatã
pe cunoaºtere sã poatã diminua sau
elimina restricþia informaþionalã
generalizatã la accesul valorizat în timp
ºi spaþiu, atunci când producþia ºi
reproducþia sunt folosite pentru creºteri
impuse.
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versus maximizarea profitului
Pieþele financiare internaþionale

Nu maximizarea profitului, ci maximizarea bunãstãrii
acþionarilor este principalul obiectiv al echipei manageriale
care, tradus practic, constã din maximizarea preþurilor
acþiunilor comune emise de companie, ca rezultat al
deciziilor luate. Acest din urmã obiectiv este cel mai
important pentru majoritatea corporaþiilor, ºi constituie un
motiv operaþional rezonabil pe baza cãruia sã se formuleze
decizii, deoarece numai companiile listate la bursã
conteazã. Pot exista douã situaþii:
- existã companii ale cãror acþiuni sunt larg difuzate în
piaþã. Într-o economie competitivã, echipa managerialã va
fi silitã sã acþioneze într-o direcþie care este aproximativ
aceeaºi cu cea a maximizãrii bunãstãrii acþionarilor. Dacã
managerii se depãrteazã prea mult de la acest obiectiv, ei
riscã sã îºi piardã poziþiile privilegiate, prin cumpãrarea
firmei de cãtre terþi (hostile takeover) sau în urma unei
lupte pentru putere între acþionari ºi manageri (proxi fight).
O preluare ostilã reprezintã cumpãrarea capitalului social
al companiei de cãtre o altã companie, în ciuda echipei
manageriale a celei dintâi; proxi fight este o încercare de
acaparare a controlului, prin convingerea acþionarilor de a
vota pentru o altã echipã managerialã;
- alte companii au acþiuni (sau pãrþi din capitalul social)
sau cel puþin pachetul de control cu un numãr mic de
acþionari (de obicei, dar nu întotdeauna, aceºtia sunt membrii
familiei fondatoare). În acest caz, managementul este bine
ancorat în afacere, ºi este foarte dificil sã se obþinã
disciplinarea lui prin cumpãrare. Cei care deþin un pachet
minoritar de acþiuni trebuie sã se bazeze pe dorinþa naturalã
a celor care au controlul de a maximiza preþul acþiunilor,
deci, ºi bunãstarea tuturor acþionarilor, în caz contrar
putându-se ajunge la vânzarea pachetului de control.
Exemplu:
Sã presupunem cã Nortel are 100 de milioane de
acþiuni emise ºi câºtigã 400 de milioane $ , sau, altfel
spus, 4 $ per acþiune, iar dvs., ca acþionar, deþineþi 100
de acþiuni din capitalul social al acestei firme  aceasta
înseamnã cã partea dvs. de profit este de 400 $. Acum
sã presupunem cã Nortel vinde 100 de milioane de
acþiuni noi ºi investeºte fondurile, astfel obþinute, în
active ce aduc un venit de 100 de milioane $. Venitul
total se ridicã astfel la 500 milioane $, dar profitul pe
acþiune (PER) scade la 500 $ / 200 = 2,50 $. În aceastã
situaþie, profitul dvs. este de numai 250 $, în loc de 400 $.
Dvs. (ºi alþi acþionari) aþi suferit o diluare a câºtigurilor,
chiar dacã profiturile corporaþionale au crescut. De
aceea, dacã toate celelalte sunt constante, ºi dacã echipa
managerialã acþioneazã pentru bunãstarea acþionarilor
actuali, aceasta ar trebui sã se focalizeze pe profitul pe
acþiune (PER) mai degrabã decât pe profiturile
corporaþionale.
Sursa: PAUL HALPERN; J. FRED WESTON; EUGENE F.
BRIGHAM, 1998  Finanþe manageriale. Modelul canadian,
Editura economicã, Bucureºti, p. 16.

În general, preþul acþiunilor firmei depinde de urmãtorii
factori: - profitul pe acþiune (PER) previzionat; - periodizarea
fluxurilor de venituri; - gradul de risc al câºtigurilor
previzionate; - utilizarea creditelor (datoriei); - politica de
dividende.
Totuºi în lume, majoritatea firmelor sunt conduse dupã
principiul maximizãrii valorii acestora ºi, bineînþeles, ele
adoptã, cel mai frecvent, forma de corporaþie.i

În secolul al XIX-lea piaþa financiarã internaþionalã s-a
confundat cu piaþa financiarã din Londra, la care s-a adãugat,
între anii 1895 ºi 1914, piaþa financiarã din Paris. Aceste
douã pieþe financiare redistribuiau economiile provenite din
strãinãtate ºi de la populaþie. Dupã primul rãzboi mondial,
a apãrut piaþa financiarã din New York, iar cãderea ei în
1929 a marcat începutul marii crize economice. Cea mai
mare parte a exporturilor de fonduri pe termen lung se
efectua, cu toate acestea, în afara pieþei: donaþii, ajutoare
multilaterale, investiþii directe, credite.
Pieþele financiare au nu numai rolul de a dirija
disponibilitãþile de capitaluri cãtre agenþii economici de pe
piaþa internã, dar ºi de pe pieþele altor þãri, fapt care a dus la
formarea pieþei financiare internaþionale. Pieþele financiare
internaþionale ºi-au dezvoltat propriile lor structuri ºi sunt
complementare pieþelor financiare naþionale, care, în acest
nou context, asigurã deplasarea de capitaluri financiare de
pe pieþele cu disponibilitãþi mari spre pieþele cu absorbþie
rentabilã.
O piaþã financiarã internã funcþioneazã ca piaþã
internaþionalã atunci când o parte din activele financiare
disponibile pe termen mediu ºi lung sunt plasate pe piaþa
financiarã a altei þãri sau, invers, când necesitãþile de
capitaluri ale unor entitãþi sunt acoperite din strãinãtate.
Desigur, funcþionarea unei astfel de pieþe financiare
presupune, pe lângã o disponibilitate importantã de
capitaluri financiare ºi faptul ca ele sã fie exprimate într-o
monedã liber convertibilã care sã fie liber utilizabilã ºi
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transferabilã. De asemenea, vor trebui sã existe intermediari
financiari cu o mare experienþã ºi o reþea de corespondenþi
în strãinãtate, precum ºi o legislaþie care sã asigure o liberã
circulaþie a capitalurilor financiare ºi a profiturilor ºi, nu în
ultimul rând, o fiscalitate preferenþialã în ceea ce priveºte
tranzacþiile financiare internaþionale.ii
Dacã în anul 1960 singura piaþã de emisiuni strãine era
la New York, trei ani mai târziu apar primele emisiuni
euroobligatare, pentru ca, numai dupã încã doi ani, sã se
dezvolte rapid eurocreditele.
Dezvoltarea pieþei financiare internaþionale constituie o
consecinþã a necesitãþilor manifestate de investitori ºi de
cei care doresc sã-ºi plaseze capitalul financiar. Bãncile
internaþionale au un rol important în dezvoltarea acesteia ºi
a procedeelor de emisiune.
Pieþele financiare internaþionale cuprind douã
componente:
a) ansamblul pieþelor financiare ale þãrilor care aprobã,
sub rezerva unor reglementãri, emisiuni de titluri financiare
strãine, ca ºi tranzacþii cu titluri financiare strãine;
b) piaþa eurocapitalului, pe care împrumuturile pe termen
mijlociu ºi lung sunt eliberate într-o monedã care nu este
obligatoriu cea a împrumutãtorului ºi nici a celui care se
împrumutã ºi, deci, plasamentul este efectuat în funcþie de
economiile provenind din mai multe þãri, intermediate de
un sindicat bancar internaþional. Când piaþa eurocapitalului
se sprijinã puternic pe pieþele financiare naþionale, aceasta
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Într-o perspectivã mai largã, influenþa triunghiului New
York  Tokyo  Londra se extinde ºi asupra altor centre
bursiere ºi, mai ales, asupra acelor centre financiare din
regiunile aflate sub impactul economic al celor trei coloºi.
Cu alte cuvinte, fiecare dintre cele trei centre bursiere
reprezintã, prin ele însele, un centru al unei regiuni
subordonate financiar: New York  pentru Canada ºi
America Latinã; Londra  pentru piaþa financiarã europeanã;
Tokyo  pentru pieþele financiare din Asia de Sud-Est.

Dupã 1960, o datã cu expandarea împrumuturilor bancare
internaþionale s-au înmulþit, chiar într-o proporþie mai mare,
ºi emisiunile de obligaþiuni internaþionale. De atunci dateazã
majoritatea clarã a euroobligaþiunilor în totalul emisiunilor
de obligaþiuni internaþionale. În perioada menþionatã, þãrile
în curs de dezvoltare au avut o participare mult mai redusã
de obligaþiuni internaþionale.
Obligaþiunile internaþionalevi constituie o parte în creºtere
a pieþelor mondiale de capital, deoarece reprezintã o metodã
ieftinã ºi eficientã de a strânge fonduri. Parþial, acesta este
rezultatul tendinþei cãtre dezintermediere, prin faptul cã
relaþiile se stabilesc direct între cei care economisesc ºi cei
care împrumutã bani, în loc sã fie intermediate de bãnci. Se
reduc astfel costurile de operare, iar tranzacþiile pot fi
adaptate la nevoile specifice ale clientului. Chiar dacã
aceasta reprezintã o îndepãrtare de sistemul tradiþional de
împrumut bancar, bãncile au adesea un rol esenþial în
pregãtirea ºi subscrierea respectivelor emisiuni de
obligaþiuni. O astfel de afacere este atractivã pentru bãnci,
întrucât reprezintã o rezervã ascunsã (adicã nu este inclusã
în activele ºi pasivele standard ale bãncii), deci nu este
supusã restricþiilor pe care bãncile centrale le aplicã, în
fiecare þarã, asupra portofoliilor bãncilor.

Mãsura în care pieþele naþionale de acþiuni sunt
transformate de globalizarea financiarã poate fi evaluatã
prin:

În concepþia anglo-saxonã, finanþele constau din trei domenii
interdependente: 1) pieþele monetare ºi de capital sau finanþele la nivel
macro, care opereazã cu multe dintre conceptele prezentate în
macroeconomie; 2) investiþiile, care se concentreazã asupra deciziilor
individuale sau a celor ale instituþiilor financiare, cum ar fi fondurile
mutuale ºi cele de pensii, vizând alegerea diferitelor valori mobiliare din
care sã se poatã forma portofoliul; ºi 3) finanþele manageriale sau
corporaþionale, care implicã managementul firmelor.
nu este perfect independentã. Autonomia ei rezultã din natura
operaþiilor ºi din modul de funcþionare.
Pieþele financiare internaþionale sunt pieþe fãrã patrie,
anonime ºi instabile. Preþurile curente ºi dobânzile sunt
foarte oscilante, în funcþie de moneda-suport ºi de
conjuncturile economice. Aceste pieþe nu sunt controlate
decât indirect, la nivelul pieþelor naþionale ºi pe baza unor
criterii naþionale.
Prin masivul capital financiar antrenat, aceste pieþe
influenþeazã capitalul financiar destinat investiþiilor
naþionale, producând urmãtoarele efecte:
- efectul de structurã, care constã în transformarea
veniturilor economisite la nivel naþional în capital strãin.
Fonduri financiare provenite din þãrile din Orientul Apropiat,
America Latinã ºi din alte þãri în curs de dezvoltare
alimenteazã piaþa financiarã a þãrilor dezvoltate industrial.
Emisiunile de titluri financiare internaþionale permit, adesea,
realizarea de investiþii în mod direct în þãrile dezvoltate;
- efectul dobânzii, care constã în creºterea ratei dobânzii,
cu incidenþã asupra investiþiilor naþionale;
- efectul de lichiditate, care reprezintã rarefierea capitalului
naþional al unor þãri.

Din anii 1970 s-au înregistrat primele informaþii mai
consistente despre pieþele internaþionale de capital, ca
expresie a expansiunii lor uriaºe în aceastã perioadã: de la
niveluri foarte reduse în anii 1960, fluxurile de capital privat
au crescut, la nivelul anului 1997, pânã la un total net al
noilor emisiuni de împrumuturi ºi obligaþiuni internaþionale
de 890 miliarde de dolari, iar stocurile de credite ºi
obligaþiuni în circulaþie au fost, în luna martie 1998, de 7.635
miliarde de dolari.
Investiþiile internaþionale de portofoliu au cunoscut un
puternic trend de diversificare, în special pe pieþele de capital
europene, americane ºi asiatice. Dacã în 1974, Bursa de la
New York reprezenta 60% din piaþa mondialã, cu o
capitalizare bursierã de mai puþin de 1 miliard de dolari, în
1995 ponderea acesteia a scãzut la circa 30%. La sfârºitul
anului 1997 capitalizarea bursierã mondialã crescuse deja
de circa 18 ori faþã de anul 1974, iar pieþele americane,
europene ºi asiatice îºi împart aproape echitabil cotele de
piaþã. Dar, privitã la nivel naþional, piaþa de capital americanã
este cea mai internaþionalizatã, secondatã fiind de piaþa
danezãiii.
Cu toate cã o piaþã internaþionalã de capital complet
integratã rãmâne încã extrem de greu de realizat, o strategie
de diversificare internaþionalã aduce investitorilor profituri
potenþiale mai mari, în timp ce riscul total al portofoliului
scade. În general, diversificarea internaþionalã prezintã
avantajele creºterii profiturilor potenþiale ºi diversificarea
riscului de piaþã, dar ºi dezavantajele creºterii volatilitãþii
portofoliului, al confruntãrii cu riscul de cursIV.

 numãrul ºi capitalizarea totalã a companiilor strãine
cotate la fiecare bursã naþionalã ºi numãrul companiilor
naþionale care au urmãrit cotarea la bursele strãine;
 valoarea acþiunilor interne deþinute de investitori strãini;
 valoarea acþiunilor strãine deþinute de investitori interni
(pot fi luate în calcul atât acþiunile cotate la nivel local, cât
ºi acþiunile cotate numai la bursele strãine);
 valoarea ºi reþelele transnaþionale care faciliteazã aceste
tranzacþii internaþionale.
Deºi emisiunile ºi tranzacþiile cu titluri strãine s-au
intensificat nu numai la Bursa din Londra, ci ºi la alte burse,
ele constituie o micã parte din activitatea bursierã.
Emisiunile respective includ euroacþiuni, similare
euroobligaþiunilor ºi altor emisiuni internaþionale  de
exemplu, unele programe de privatizare au emis acþiuni la
nivel internaþional ºi, cu toate acestea, emisiunile
internaþionale de acþiuni au o pondere redusã în comparaþie
cu cele naþionale.
Cu toate cã acþiunile internaþionale sunt importante în
cadrul fluxurilor transfrontaliere de acþiuni, o sursã mult mai
vastã a fluxurilor apare atunci când investitori dintr-o þarã
cumpãrã acþiuni la bursele strãine; e posibil ca aceste acþiuni
sã fie emise doar la bursa din þara respectivã, însã investitorii
strãini pot cumpãra, ºi chiar o fac. De la sfârºitul anilor 1980,
fluxurile nete de acþiuni au crescut considerabil, nivelul
ridicat de activitate fiind determinat de investitorii care
încearcã sã-ºi diversifice portofoliile pe plan internaþional.
O datã cu dispariþia controalelor asupra capitalului ºi cu
împuþinarea restricþiilor asupra investitorilor instituþionali,
în special fondurile de pensii ºi companiile de asigurãri ºi-au
diversificat rezervele de acþiuni la nivel internaþional.
Nivelurile ridicate ale totalului tranzacþiilor pe aceste pieþe
oglindesc faptul cã investitorii instituþionali tranzacþioneazã
intens acþiuni peste hotare. O proporþie din ce în ce mai
mare din aceste fluxuri este investitã în acþiuni emise de
companii localizate în þãri în curs de dezvoltare.

Dupã 1980, tranzacþiile financiare s-au extins ºi în zona
noilor instrumente financiare, îndeosebi derivateleVIII ca:
futures, contracte cu opþiune ºi swapsIX.
Intensitatea comerþului cu derivate a crescut de la
mijlocul anilor 1980, contractele în circulaþie sporind de
peste ºapte ori, ajungând la circa 10.000 de miliarde de
dolari, în timp ce contractele OTC (Over-The-Counter) au
sporit chiar mai repede, atingând mai mult decât dublul pieþei
tranzacþionate la bursã. În prezent, valoarea noþionalã în
circulaþie a derivatelor este mai mare decât PIB-ul mondial.
O piaþã globalã pentru produse derivate este în formare,
pe mãsurã ce tranzacþiile transfrontaliere între principalele
pieþe naþionale eliminã efectiv barierele dintre acestea.
În concluzie, internaþionalizarea pieþelor ºi tendinþa de
evaluare a averilor în titluri de valoare au determinat
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schimbãri în lumea globalã de o naturã fãrã precedent. Este
puþin probabil ca lucrurile sã se opreascã aici. Finanþele sunt
oportuniste ºi, prin urmare, imprevizibile. Zenitul cunoaºterii
frizeazã ridicolul: în secolul cunoaºterii nu ºtim ceea ce va
fi mâine.
Corporaþia este o persoanã juridicã, ce poate încheia contracte
ºi poate avea bunuri în proprietate. Este separatã ºi distinctã faþã
de proprietarii sau managerii sãi. Aceastã separaþie conferã
corporaþiei trei avantaje majore: (1) are o viaþã nelimitatã  poate
continua sã existe dupã ce primii proprietari sau manageri nu
mai sunt în viaþã; (2) proprietatea poate fi divizatã în pãrþi de
capital social, care poartã numele de acþiuni ºi care au posibilitate
de transfer mult mai mare decât pãrþile sociale într-un parteneriat;
ºi (3) este prevãzutã cu rãspundere limitatã.
II
ALEXANDRU OLTEANU ºi MÃDÃLINA ANTOANETA
OLTEANU  Pieþe de capital, Editura Dareco, Bucureºti, 2003,
p. 18.
III
IOAN BARI  Probleme globale contemporane, Editura
Economicã, Bucureºti, 2003, p. 116-117.
IV
Riscul de curs constituie componenta principalã a riscului
total al unui portofoliu internaþional nediversificat; prin
diversificare, riscul de curs poate fi diminuat, dar nu poate fi
anulat, cãci o depreciere a unei valute echivaleazã cu aprecierea
altei valute. Cercetãrile empirice au evidenþiat cã volatilitatea
cursului de schimb (mãsuratã ca deviaþie standard a miºcãrilor
cursului) este mai micã decât cea a pieþei de capital. Riscul de
curs este, aºadar, sursa majorã a riscului în investiþiile cash, parte
semnificativã în riscul total al unui portofoliu format din acþiuni.
(Vezi IOAN BARI  Op. cit., p. 117).
V
O obligaþiune internaþionalã este un instrument de credit emis
cãtre sau de cãtre creditori/debitori din strãinãtate, care include
promisiunea de a plãti o sumã de bani specificatã la o datã fixã ºi
de a plãti dobânda periodic, la intervale stabilite. Obligaþiunile
sunt titluri tranzacþionabile denominate în unitãþi de valoare
standard. O obligaþiune externã este una emisã de un debitor pe o
piaþã sau pe pieþe de capital din afara þãrii în care rezidã debitorul.
Aceste obligaþiuni pot fi împãrþite în continuare în emisiuni strãine
ºi emisiuni euro sau internaþionale. O obligaþiune strãinã este una
plasatã în numele unui nonrezident de cãtre un sindicat intern de
instituþii financiare pe piaþa unei singure þãri ºi este denominatã
în moneda þãrii respective. Astfel de obligaþiuni sunt emise de
cãtre autoritãþile publice, corporaþii (de obicei multinaþionale) ºi,
din ce în ce mai mult, chiar de cãtre instituþii financiare. O
emisiune internaþionalã sau de euroobligaþiuni este una plasatã
pe pieþele a cel puþin douã þãri ºi este emisã într-o monedã care
nu este nevoie sã fie a vreuneia dintre þãrile respective; de obicei,
ea este plasatã de un sindicat internaþional de instituþii financiare
din mai multe þãri. (Vezi DAVID HELD ºi colaboratorii 
Transformãri globale. Politicã, economie ºi culturã, Editura
Polirom, Bucureºti, 2004, p. 241).
VI
DAVID HELD  Transformãri globale. Politicã, economie
ºi culturã, Editura Polirom, Bucureºti, 2004, p. 241 ºi urm.
VII
Idem, p. 242-243.
VIII
Nume generic pentru instrumentele provenite din alte
produse financiare, în care plata de bazã reprezintã doar o fracþiune
din valoarea totalã noþionalã a produsului.
IX
Futures reprezintã doar o înþelegere de a comercializa o
cantitate dintr-un produs  valutã, marfã, obligaþiuni, acþiuni etc.
 la o datã viitoare stabilitã ºi la un preþ stabilit. Un contract cu
opþiune îi dã titularului dreptul de a cumpãra o cantitate convenitã
dintr-un produs, la un preþ ºi la o datã convenite. Un swap se
produce atunci când agenþii schimbã între ei plãþile asociate cu
douã active  de exemplu, doi debitori pot face schimb de plãþi
între un împrumut cu o ratã fixã a dobânzii ºi unul cu o ratã
fluctuantã a dobânzii. Produsele derivate le oferã agenþilor
posibilitatea de a se proteja împotriva riscului fluctuaþiilor
nefavorabile în preþul de bazã al unui produs. Ele oferã ºi o cale
de a specula puternic împotriva fluctuaþiilor preþului, din moment
ce cheltuielile iniþiale reprezintã doar o fracþiune din valoarea
noþionalã a contractului, permiþându-le agenþilor sã mobilizeze
sume foarte mari. (Vezi DAVID HELD Op. cit., p. 244).
I
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Un exilat
cu þara-n suflet
Prof.univ.dr. Ion Dodu BÃLAN
Câþiva mari români, oameni de
ºtiinþã, scriitori, artiºti plastici ºi
interpreþi, bãrbaþi politici îºi dorm
somnul veºniciei în pãmânt strãin, din
care, episcopul Inochentie Micu-Clain
 ostracizatul la Roma de cãtre Curtea
Imperialã de la Viena ºi Dieta de la
Cluj  socotea cã nu se poate învia.
Nimeni nu poate învia, scria el într-o
epistolã încãrcatã de durere,
expediatã la Blaj, decât în pãmântul
þãrii sale.
Trebuie sã ne înfioare adevãrul
exprimat de acest martir al
românismului, gândindu-ne cã un
Bãlcescu îºi doarme somnul veºniciei
într-o groapã comunã, la Palermo,
Enescu în cimitirul parizian Pere
Lachese, Brâncuºi în Montparnasse,
sub o modestã lespede de piatrã,
poetul ªtefan Baciu în cimitirul din
Honolulu, din insulele Hawaii, iar în
cimitirul Hally-Cross din Cleveland,
Aron Cotruº, autorul unor tragice
versuri ale desþãrãrii, care scria în
strãina strãinãtate-rai cu lacãte
încuiate parcã pentru toþi cei care
s-au stins departe de þarã: Batem ºi
batem dârji drumuri strãine/ þarã, cu
gândul rãtãcit cãtre tine;/ cãtre porþile
tale ce larg le-ai deschis,/ ca spre
þãrmuri de basm ºi de vis,/ celor ce de
veacuri cu traista deºartã / þi-au bãtut
cu gândul ascuns ori bun, la poartã./
Zbate-se dorul de a ne întoarce înapoi
/ Sã nu ni-l înghitã Marea Neagrã din
noi,/ Ci toiag înflorit prin furtuni sã
ne fie: / Sã nu ne doboare strãina
strãinie.(Desþãrare)
Strãina strãinie i-a doborât ºi i-a
ascuns în pãmântul ei de unde va trebui
sã-i aducem acasã, cel puþin în sufletele
noastre. E o problemã gravã de
moºtenire culturalã ºi de patrimoniu
naþional peste care nici o generaþie nu
poate trece cu indiferenþã ºi
superficialitate.

În chinuitorul lor dor de acasã ce a
pâlpâit permanent în toate furtunile
lumii, sufletul românesc, imaginea de
neºters a României, cum atât de
rãscolitoare ºi de încãrcate de poezie
ne spun ºi versurile lui ªtefan Aurel
Baciu din poezia Analiza cuvântului
dor, au rãmas vii: Câteodatã toate
oraºele lumii sunt târgul nostru
românesc / Le privim cu aceºti ochi prin

Tabletã
de
scriitor
ceaþa dorului / ªi se întâmplã cã nici o
stradã din Paris sau din Zürich / Nu e
atât de frumoasã ca Braºovul nostru
natal. / Deseori, deseori, se face ca la
Rio de Janeiro, / Pe ameþitoarea plajã a
Copacabanei, / Sã mi se facã dor de
Galaþi sau Brãila / Sau sã mi se parã cã
nu e oraº mai frumos ca Târgoviºte.
Cã drumurile, oricât de departe near duce, se terminã, pânã la urmã, în
noi, o spune singur poetul, ca într-o
rugãciune ºoptitã: Îþi sãrut de departe
în noapte, / Fruntea de munþi, Românie,
/ Te sãrut în sânge ºi-n vise(Apa trece).
E în aceste versuri ceva din retorica
dezlãnþuitã ºi din grandoarea
metaforelor din poezia altui ostracizat,
Aron Cotruº, ºi din durerea tuturor
poeþilor români, blestemaþi parcã sã
rãscumpere, cu tragismul vieþii lor,
exilul lui Ovidius la Tomis. Pe aceºtia
se cade sã-i reînviem în sufletele
noastre!
Au venit de-a lungul vremii acasã
sfinþi martiri, Ioan Inochentie MicuClain, la Blaj, Alexandru Ioan Cuza,
la Ruginoasa, Nicolae Titulescu, la

Cultura democraþiei
ºi pluralismul intereselor
(Continuare din pag. 1)

2. Dinamica procesului de
învãþare a democraþiei

Ca fapt de istorie socialã,
democraþia are o îndelungatã
experienþã, oscilând între mit ºi realitate
pe traiectoria permanentei cãutãri a
exercitãrii puterii poporului, a
guvernãrii de cãtre sine sau
autoguvernãrii. Devenitã cuvânt
onorific universal, dar ºi instrument
social de manipulare, o asemenea
guvernare a ajuns sã fie orice  de la
naivitate la primitivism, de la realism
ºi pragmatism la incantaþie
ideologicã, democraþii de serviciu
practicând fie elitismul, fie populismul
integralist sau masificarea, uneori ca
strategii politice ale amestecului mai
mult sau mai puþin confuz între puterea
poporului ºi puterea asupra
poporului, constatã politologi de
renume internaþional.
Încã din secolul al XIX-lea,
descoperind ºi descriind analitic
democraþia în America, Alexis de
Tocqueville constatase cã în limbajul
comun  ca expresie a diferitelor
practici sau interpretãri acoperitoare
 utilizarea termenilor de democraþie
ºi guvernare democraticã oglindea
destule confuzii. El avertizase  pentru
epoca lui, dar cu evident ecou pentru
lumea secolului al XXI  cã dacã
termenii nu sunt definiþi în mod clar ºi
dacã nu convenim asupra lor, oamenii
vor trãi într-o inevitabilã confuzie a
ideilor , favorabilã demagogilor.
Marile transformãri din Europa
ultimelor douã decenii ale secolului XX,
în principal revoluþiile din 1989-1990 ºi
reformele postsocialiste au revigorat
dezbaterile ºi confruntãrile politice
asupra democraþiei. În plan teoretic, dar
ºi practic, dupã inevitabile delimitãri
ideologice ºi dupã stingerea ecoului
euforiei ºi iluziilor pe care le inspirã
marile schimbãri sociale, economice ºi
politice s-a vãzut ºi se confirmã  de la
adoptarea ºi revizuirea constituþiilor
naþionale ale þãrilor central ºi esteuropene (dar ºi unora din cele
occidentale), la Constituþia europeanã (la
rândul ei supusã imperativului
compatibilitãþii cu interese, tradiþii ºi
aspiraþii naþionale)  cã adecvarea
democraþiei la realitãþile sociale, la
aspiraþiile ºi cerinþele cetãþeanului este
o condiþie vitalã a performanþei acesteia.
Dincolo, însã, de concepþiile asupra
democraþiei, de formele, structurile ºi

metodele exercitãrii ei pentru popor ºi
în numele poporului, pornind de la
pluralismul intereselor, valorilor ºi
opþiunilor, randamentul socio-uman al
guvernãrii sau conducerii politice este
strâns legat de cultura democraþiei. Altfel
spus, de înþelegerea egalã sau similarã de
cãtre toþi  conduºi ºi conducãtori, masã
ºi clasã politicã  a adevãrului sau
principiului potrivit cãruia libertatea
fiecãruia este, simultan, libertatea
tuturor ºi invers. Deci, suveranitatea
poporului, egalitatea cetãþenilor,
pluralismul intereselor, diversitatea
opiniilor, participarea ºi supunerea
(acceptarea constrângerilor), alegerea ºi
revocarea se învaþã, trebuie cultivate în
fiecare prezent istoric, în fiecare entitate
socialã ºi naþionalã, în cadrul fiecãrui stat
sau fiecãrei asocieri de state, cum ar fi, azi,
Uniunea Europeanã, în plin proces de
construire ºi afirmare.
Peste tot în lume, dificultãþile evidente
ale practicãrii democraþiei, dependenþa
continuã a acesteia de învãþarea, acceptarea
ºi asimilarea normelor de conduitã socialã
de cãtre cetãþeni ºi lideri vin sã confirme
înþelepciunea metaforei  frecvent citate
de reputaþi analiºti politici  potrivit cãreia,
cum se exprima poetul german Hölderlin,
ceea ce a fãcut întotdeauna statul sã fie
iadul pe pãmânt a fost tocmai încercarea
omului de a-l transforma într-un paradis1.
Frecvent reinterpretatã, adesea chiar
reinventatã, democraþia este un continuu
proces de educaþie socialã, de învãþare
(uneori prin dezvãþare), în primul rând prin
practicarea ei de cãtre toþi cei implicaþi
politic ºi social  conducãtori ºi conduºi,
majoritate ºi minoritate, putere ºi opoziþie,
partide ºi alianþe politice, alegãtori ºi aleºi
etc. Privitã astfel, nu doar ca un exerciþiu
de retoricã socialã, experienþa socialpoliticã a tranziþiei româneºti relevã
traiectorii insuficient limpezite strategic 
în afarã, poate de obiectivul sau dezideratul
integrãrii euroatlantice, în parte deja
împlinit, dar ºi realitãþi socio-politice
negative ce se cer mereu examinate ºi
reexaminate fãrã patimi, prejudecãþi sau
etichetãri partizan- colorate, uneori chiar de
cãtre grupuri ale societãþii civile, care, vorba
lui Arghezi, una declarã ºi alta... fumeazã!
O astfel de realitate ar fi mentalitatea
ºi comportamentul democraþilor de
tranziþie, regãsibile în masa eterogenã a
alegãtorilor, în interiorul clasei politice, la
fel de eterogenã ºi, în mult mai mare
mãsurã, contradictorie; este vorba despre
mentalitãþi ºi comportamente greu de
încadrat (încã) unor parametri sau
indicatori ai stabilitãþii ºi coerenþei
democraþiilor maturizate politic.
În acest context, nu este nevoie a evoca
originile istorice sau condiþionalitãþile

Braºov, ºi pãmântul þãrii îi aºteaptã
ºi pe ceilalþi, precum lingvistul Sever
Pop, istoricul literar Basil Munteanu
ºi mai ales pe cei din generaþia lui
Baciu, care au scris ºi ei o
extraordinarã poezie a exilului. Mã
gândesc la un Horia Vintilã,
Constantin Virgil Gheorghiu, Horia
Stamatu, Petru Iroaie, George
Uscãtescu, Vasile Posteucã, Nicolae
Novac, Miºa Simion ºi la Yvonne
Rossignon care a debutat strãlucit în
þarã ºi a scris, în exil, numeroase
poezii sfâºietoare, încãrcate de
greaua povarã a dorului de acasã ºi
de durerea desþãrãrii, precum acest
Crãciun fãrã þarã:
Iar ne-a gãsit Crãciunu-ntre
strãini, / la porþile închise colindând
dureri; / din an în an mai singuri, mai
puþini, / cu drumurile-nscrise-n
nicãieri.
Ne-a împrãºtiat furtuna, cum
departe / de rãdãcinã duce frunza
vântul, / sub zãri posomorâte ºi deºarte
/ sã ne topim în alt pãmânt pãmântul.
Aceºti români din pãmânt strãin
s-ar cãdea sã aibã sãpatã pe cruce
inscripþia de pe mormântul lui Scipio
Africanul, învingãtorul Cartaginei:
Ingrata patria ne ossa quidem
habebis.
Da. Din nefericire pe piatra funerarã
de la mormântul lui Constantin
Brâncuºi, George Enescu, Aron
Cotruº, C.V.Gheorghiu, Horia Vintilã,
ªtefan Baciu, Pamfil ªeicaru ar putea
sta inscripþia citatã mai sus: Patrie
nerecunoscãtoare, nu vei avea nici
mãcar oasele mele. Nu patria este
nerecunoscãtoare, ci politicienii care
i-au sfidat ºi-i sfideazã valorile;
politicienii care, trãind în robia
banului, par dispuºi sã vândã sufletul
naþional, pe vremuri la sovietici, azi la
apuseni.
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În numãrul urmãtor al revistei, vom
publica un articol despre viaþa ºi opera
lui ªtefan Baciu.
multiple, sociale, economice, juridice etc.
ale democraþiei. Þãrile în tranziþie
postsocialistã (sau procapitalistã),
inclusiv România, au satisfãcut exigenþe
minime ºi primordiale care se referã la
organizarea alegerilor ºi desfãºurarea lor,
fapt ce a ºi dus la normalele inversãri de
roluri putere-opoziþie. În unele cazuri
însã, unii dintre actorii politici  lideri,
partide sau simpatizanþi ignorã adevãrul,
frecvent comentat de analiºti obiectivi,
potrivit cãruia nimic nu este mai rãu
decât înºelãtoria cu privire la produsul
politic, fiindcã lucrul acesta dã naºtere
la deziluzie ºi la discreditarea
sufragiului, ca ºi a procedurii
democratice în ansamblul sãu2.
Astfel, nu au fost ºi nu sunt probe ale
culturii democratice nici aroganþa unui
mare partid faþã de mici adversari, nici
manevrarea demagogicã a alegãtorilor ºi,
cu atât mai puþin ofensa colectivã adusã
acestora de cãtre cei ce pierd voturi. Dupã
cum se ºtie, o simbolisticã politicã negativã
ºi absenþa autocontrolului raþional asupra
emoþiilor cauzate de înfrângerea electoralã
au împins pe unii  între ei ºi intelectuali
cu prestigiu  sã declare (dovedind ºi
ignoranþã) cã la primele alegeri libere, dupã

economicã ºi normalitatea vieþii sociale nu
se apropie, ci se îndepãrteazã.

3. Comportamentul democratic
individual ºi colectiv

Democraþia, în general, nu poate fi
înþeleasã corect ºi explicatã ca instrument de
conducere (autoconducere) social-politicã
performantã decât în raport cu propria ei
istorie ºi cu istoria socialã. În acest sens,
este de remarcat cã, la începutul tranziþiei
postsocialiste româneºti, scena politicã în
sensul ei clasic, pluralist, era un vid, primii
paºi democraþi, ca semn al pluralismului,
aveau sã fie constituirea sau reconstituirea
partidelor politice, urmate, la scurt timp, de
convocarea alegerilor.
Apariþia, mai mult sau mai puþin
spontanã, a unui numãr exagerat de partide
constituia  retrospectiv judecãþile se
obiectivizeazã ºi ies de sub incidenþa
patimilor politice sau politizate  un prim
semn al precaritãþii culturii democraþiei.
Mulþi dintre noii lideri politici, unii dintre ei
reuniþi ºi solidarizaþi (mai mult verbal decât
acþional) doar în jurul unui singur obiectiv
major, anticomunismul, se remarcau
unilateral prin mesaje contra, însoþite, ca
perspectivã, de reveniri politice în trecut.

Ceea ce a fãcut întotdeauna statul sã fie
iadul pe pãmânt a fost tocmai încercarea
omului de a-l transforma într-un paradis

Friedrich Hölderlin

1989, s-ar fi votat orbeºte. Faptul cã
atunci calendarul religios consemna
duminica orbului a fost propagandistic
speculat, inclusiv de cãtre unii autodenumiþi
creºtin-democraþi. Aceºtia uitaserã cã
semnificaþia duminicii orbului este  de
mii de ani  aceea cã dupã întâlnirea cu Isus,
orbul din naºtere s-a luminat, a vãzut.
Textul evanghelic spune cã tocmai fariseii,
martori ai vindecãrii orbului, rãmâneau în
pãcat, prin ipocrizia ºi fãþãrnicia lor.*
Este însã o realitate cã tocmai
precaritatea culturii democratice
genereazã ºi explicã, în parte, diversele
variante ale votului orb practicat de unii
alegãtori din proprie iniþiativã sau indus
de maºinãria campaniilor electorale.
Astfel, votul negativ (votez pentru B nu
pentru cã sunt de acord cu el, ci pentru cã
nu accept pe A) sau invitaþia votaþi-ne
pe noi fiindcã nu am fost la guvernare
sunt voturi în orb, deoarece perspectiva
alegãtorului nu este în nici un fel
luminatã, viitorul rãmânând în ceaþã.
Totodatã, dacã în loc sã confrunte
programe ºi soluþii, pretendenþii la fotolii
înalte se atacã reciproc, redresarea

Un asemenea paradox politic nu putea sã nu
creeze suspiciune ºi neîncredere în rândurile
unui electorat sau public, fie el mai mult sau
mai puþin corect informat, care-ºi punea
speranþele în viitor. De altfel, este logic social
ca fiecare generaþie sã se aºtepte la mai
bine din partea, chiar confuzã, a viitorului
ºi nu din transplantul de trecut în prezentul
istoric sau în devenirea lui.
Una dintre lecþiile campaniilor electorale
de dupã decembrie 1989 este aceea cã noua
clasã politicã, eterogenã sub toate aspectele,
practic nediferenþiatã doctrinar prin deosebiri
esenþiale între programe (susþinute frenetic
în vorbe, dar fãrã impact socio-economic),
a rãmas în urma aºteptãrilor ºi structurãrii
electoratului. Politicienii care ºi-au luat
dorinþele ºi prejudecãþile drept realitãþi au
ieºit treptat din circuitul vieþii politice,
ciclurile electorale normale distilând ca un
alambic sui generis lideri ºi formaþii politice,
care se aratã a fi fost, într-adevãr, de tranziþie,
ca în metafora eminescianã ce e val, ca valul
trece.
Locul ºi stadiul unde ºi în care învãþarea
democraþiei  proces mereu deschis, cum
deschisã este ºi evoluþia societãþii  se verificã

cel mai bine, în sensul cã se confirmã
credibil, le reprezintã, pe de o parte,
funcþionarea efectivã a mecanismelor
sistemului politic (parlamentul, guvernul,
autoritãþile legiuitoare, executive ºi
administrative), iar, pe de altã parte,
comportamentul social, moral sau, pur ºi
simplu, stilul de viaþã al aleºilor. Liderii
politici care
confundã propriile
gesticulaþii populiste cu exerciþiul
democratic, prezentându-se ca fabricanþi
de miracole când solicitã voturi,
acþionând, apoi, în interes propriu ori
numai de partid sunt, de fapt, absenþi de
la ºcoala democraþiei, comportamentul lor
fiind pentru cetãþeni, unul negativ, cu
dublu impact: închiderea viitorului politic
personal, dar ºi limpezirea judecãþii
colective a electoratului.
Psihologia socialã, sociologia politicã
atrag atenþia cã memoria colectivã este
neiertãtoare, ºtampilând mai totdeauna,
în cunoºtinþã de cauzã (sau de candidat)
buletinul de vot. În acest sens, analiºtii
sociali furnizeazã repetat exemple
concrete dintr-un loc sau altul, dintr-o þarã
sau alta, care confirmã aserþiunea cã
democraþia este departe de a se reduce
la un ansamblu de instituþii sau chiar de
valori. Ea este, în plus, o filosofie ºi o
ºcoalã a responsabilitãþii pentru fiecare
pentru orice colectivitate. Ea se
înfãþiºeazã, de asemenea, ca o sarcinã
întotdeauna neterminatã, nu numai în
þãrile care se convertesc la democraþie
în zilele noastre, ci ºi în cele care
considerã, în mod evident greºit, cã au
edificat-o de mult timp.3
În aceastã ordine de idei, chiar
instituþia eminamente democraticã a
referendumului, menitã a confirma un
larg impact social-cetãþenesc, naþional ºi
în anumite cazuri, internaþional, poate fi
deturnatã în zona speculaþiei politice a
interesului îngust, fie el naþionalist sau,
paradoxal, globalizant. Poate fi, astfel,
instructiv eºecul recentului referendum
non-european al dublei cetãþenii
inspirat de forþe politice de opoziþie de
la Budapesta, interesate mai mult de trecut
decât de prezent ºi viitor. Se vede cã,
adesea, realismul cetãþenesc sancþioneazã
sever fanteziile de loc dezinteresate
ale demagogiei politice.
Orientarea cãtre spiritul critic
constructiv este o primã probã a gradului
de culturã democraticã. În acest sens, sunt
instructive observaþiile lui Giovanni
Sartori prilejuite de naºterea noilor
democraþii ºi de problematica tranziþiei.
Fãrã a comenta inconsistenþa tezei sale
despre iluzoria dispariþie a ideologiilor,
este de subliniat raþionalitatea descrierii
poziþiei sociale a intelectualului în
democraþie, a comportamentelor
individuale ºi colective. În concepþia
reputatului analist intelectualul trebuie
sã fie critic nu pentru cã aºa se spune în
cele zece porunci, ci pentru cã se implicã
 ºi se simte dator sã se implice  în

construirea unei cetãþi bune. De aici
rezultã cã datoria sa nu este sã critice ºi
atât, ci sã caute sã înþeleagã pentru
ce, cu ce rezultat ºi cu ce scop. Altfel,
exerciþiul este prea uºor ºi  în termeni
de datorie ºi îndatorire  necinstit, încât
distincþia importantã trebuie sã se facã
între critica negativã ºi cea
constructivã.
Susþinând rolul constructiv al
elitelor calificate, care se integreazã
deliberat cursului democratizãrii,
politologul atrage atenþia asupra
pericolului populismului, fiind de
reþinut consistenþa ºi actualitatea
observaþiei cã de la începuturile lumii
populistul a fost un demagog, iar
demagogul este prin excelenþã cel care
îmbrobodeºte poporul.4
Pledoaria pentru gândirea corectã
ºi acþiunea practicã eficientã îndeamnã
la solidarizare raþionalã pentru
construirea cetãþii bune, reconvertitã
în economie bunã, susþinutã de
structuri democratice întreþinute, la
rândul lor, de vitalitatea ºi deschiderea
socio-umanã a culturii democraþiei.
În spiritul ºi intenþiile reflecþiilor de
faþã privind cultura democraþiei,
pluralismul valorilor ºi diversitatea
intereselor, nu s-ar putea formula o
încheiere mai potrivitã decât enunþul
autorului italo-american care considerã
cã astãzi, în lumea modernizatã, cel
care guverneazã fãrã democraþie, joacã
ilegal. Dar ºi jocul democratic poate fi
jucat prost. Va ºti oare democraþia sã
reziste democraþiei? Da, cu condiþia sã
joace mai inteligent ºi mai ales cu mai
multã responsabilitate decât vãd eu
astãzi în lume. Da, pentru cã
pesimismul inteligenþei trebuie
combãtut de un optimism al voinþei.5
Se înþelege, optimismul social ºi
voinþa colectivã sau individualã atât în
rândul clasei (elitelor) politice, cât ºi al
populaþiei
(alegãtorilor)
sunt
condiþionate de experienþa istoricã, de
gradul de culturã democraticã,
racordatã la realitãþi evaluate în
perspectiva tendinþelor progresului
social, a valorilor social-umane. Pe scurt
spus, cultura democraþiei nu mai trebuie
ºi nu poate sã rãmânã un concept rãtãcit
în tranziþie, bãtut de vânturile intereselor
conjunctural-oportuniste.
1. Apud Giovanni Sartori, Teoria
democraþiei reinterpretatã, Polirom, Iaºi,
1999.
2. Guy Hermet, Culturã ºi democraþie,
Editura Pandora, Târgoviºte, 2002, p. 32.
* Evanghelia dupã Ioan. 9. 1 -41
3. Guy Hermet, Lucrarea citatã, p .43
4. Giovanni Sartori, Lucrarea citatã,
p. 460-461
5. Idem, p. 482.

6-13 decembrie 2004

pag. 7

OPINIA NAÞIONALÃ 405-406

Academica la tvRM
 luni: Academica. Economie: Anul economic 2004. Emisiune
de Ilie ªerbãnescu
 marþi: Academica. Învãþãmânt. Emisiune de Ilie Ciurescu
 miercuri: Academica. România în lume. Emisiune de Nicolae
Mardari
joi: Academica. Starea culturii : Centenar Gheorghe Anghel;
invitaþi Dan Hãulicã  membru corespondent al Academiei Române,
Silvia Radu  sculptor. Emisiune de Valeriu Râpeanu
 vineri: Academica. ªtiinþã: O alternativã a viitorului. Emisiune
de Cãtãlin Grosu

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
13 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 Sãptãmâna externã (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept. Drept penal  parte specialã. Crime ºi delicte contra
libertãþii sexuale. Prof. univ. dr. Gheorghe Diaconescu
11:00 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba englezã sintaxã.
Predicaþiile copulative. Asistent univ. Denisa Drãguºin
11:30 Marketing ºi Comerþ Exterior. Economie internaþionalã.
Cadrul instituþional internaþional.
Lector univ. dr. Gabriela Ungureanu
12:00 Matematicã Informaticã. Analizã matematicã.
ªiruri de numere reale. Noþiuni introductive.
Lector univ. dr. Gabriela Eliza Bãiaºu
12:30 Management Financiar-Contabil.
Contabilitate financiarã. Situaþii financiare.
Lector univ. drd. Dorel Lucian Ilincuþã
13:00 Marketing ºi Comerþ Exterior. Comerþ internaþional
ºi politici comerciale. Comerþul internaþional în a doua
jumãtate a secolului al XX-lea. Prof. univ. dr. Octavian Botez
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Mereu în top: Invitaþi: Alexandru Cetãþeanu  scriitor
ºi George Filip - poet (r). Emisiune de Violeta Screciu
14:30 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu (r)
15:00 Film documentar: Arta designului (I)
15:30 Întâlnire cu folclorul: Orchestra Ansamblului
Doina Covurluiului din Galaþi. Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Film documentar: Paris
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: Anul economic 2004.
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Fãrã menajamente: Fotbalul românesc în corzi!
Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Film serial: Arta designului (I) (r)
00:30 Film documentar: Titicaca (VI) (r)
01:00 Cursuri (r)

MARÞI
14 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r).
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba latinã. Verbul ESSE 
recapitulare. Forme compuse ale diatezei medio-pasive.
Conf. univ. dr. Liviu Franga
11:00 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba englezã-sintaxã.
Verbele tranzitive (I). Asistent univ. Denisa Drãgan
11:30 Geografie. Hidrologie. Noþiuni introductive.
Prof. univ. dr. Ion Zãvoianu
12:30 Management Financiar-Contabil. Istoria economicã
a României. Evoluþia sistemului monetar al leului în
perioada 1867-2000 (III). Conf. univ. dr. Eugen Ghiorghiþã
13:00 Muzicã. Folclor muzical. Structurile sonore
ºi forma în melodia tradiþionalã româneascã.
Conf. univ. dr. Otilia Pop Miculi
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu (r)
15:00 Film documentar: Peisaje (II)
15:30 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina: invitat, preot Fieraru Nicolae.
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 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Învãþãmânt. Emisiune de Ilie Ciurescu
22:00 Presa pe diagonalã

22:30 Economia de mâine. Emisiune de Nicolae Mardari
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan (r)
01:00 Cursuri (r)

MIERCURI
15 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 RISE. Managementul afacerilor economice. Condiþii
de validitate ºi formarea contractelor comerciale
internaþionale. Conf. univ. dr. Mariana Baicu
11:00 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba englezã sintaxã.
Verbele tranzitive (II). Asistent univ. Denisa Drãguºin
11:30 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba latinã. Aplicaþii ale
diatezei medio-pasive. Verbele deponente ºi semideponente.
Conf. univ. dr. Liviu Franga
12:00 Matematicã-Informaticã. Analizã matematicã.
ªiruri de numere reale. Teoreme remarcabile.
Conf. univ. dr. Gabriela Eliza Bãiaºu
12:30 Management Financiar-Contabil.
Contabilitate financiarã. Contabilitatea capitalurilor.
Lector univ. drd. Dorel Lucian Ilincuþã
13:00 Marketing ºi Comerþ Exterior. Comerþ internaþional
ºi politici comerciale. Comerþul internaþional cu servicii.
Prof. univ. dr. Octavian Botez
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 (VI)
15:30 Întâlnire cu folclorul: soliºti Floarea Tãnãsescu, Carmen
Iordache, Viorica Mira. Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Film artistic românesc: Secvenþe (r)
18:00 Film documentar: Marea Britanie (VIII)
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 În dialog cu Administraþia. Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. România în lume. Emisiune de Nicolae Mardari
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Univers clasic: Concert de muzicã de camerã.
Emisiune de Mihai Darie
01:00 Cursuri (r)

JOI
16 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 RISE. Managementul afacerilor economice.
Prezentarea generalã a clauzelor contractuale.
Conf. univ. dr. Mariana Baicu
11:00 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba englezã sintaxã.
Verbele intranzitive. Asistent univ. Denisa Drãguºin
11:30 Geografie. Hidrologie. Hidrogeologie.
Prof. univ. dr. Ion Zãvoianu
12:30 Management Financiar-Contabil. Istoria economicã
a României. Evoluþia sistemului monetar al leului în
perioada 1867-2000 (IV). Conf. univ. dr. Eugen Ghiorghiþã
13:00 Muzicã. Folclor muzical. Categorii ale folclorului muzical
românesc. Genuri muzicale înglobate obiceiurilor de iarnã.
Conf. univ. dr. Otilia Pop Miculi
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Ani de liceu: Liceul teoretic Marin Preda din Bucureºti.
Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc (r)
15:00 Film documentar: Mark Twain
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, Cornelia Andreescu, director
Electrecord. Emisiune de Corina Chiriac
17:30 Lumea de mâine: Viitorul tehnologiei.
Emisiune de Cristian Român
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic

19:20 În dialog cu Administraþia. Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Starea culturii : Centenar Gheorghe Anghel;
invitaþi Dan Hãulicã  membru corespondent
al Academiei Române, Silvia Radu  Sculptor.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Ani de liceu: Liceul teoretic Festivalul LicArt  Festival
pentru liceeni. Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Un cântec pentru inima ta. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
00:30 Film documentar: Mark Twain (r)
01:00 Cursuri (r)

VINERI
17 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM
10:00 Drept. Drept civil  drepturi reale. Apãrarea
drepturilor de proprietate ºi al altor drepturi reale.
Conf. univ. dr. Mariana Rudãreanu
11:00 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba englezã sintaxã.
Structurile dative ºi pasive. Asistent univ. Denisa Drãguºin
11:30 Limbi ºi Literaturi Strãine. Limba latinã. Conjugarea
perifrasticã. Conf. univ. dr. Liviu Franga
12:00 Matematicã  Informaticã. Analizã matematicã.
Criterii pentru convergenþa ºirurilor.
Lector univ. dr. Gabriela Eliza Bãiaºu
12:30 Management Financiar-Contabil.
Contabilitate financiarã. Contabilitatea capitalurilor (II).
Lector univ. drd. Gabriel Ilincuþã
13:00 Marketing ºi Comerþ Exterior. Comerþ internaþional
ºi politici comerciale. Comerþul exterior cu bunuri
al României. Prof. univ. dr. Octavian Botez
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Film documentar: Scaunul, vaca ºi plugul
15:00 Film documentar în serial: Ferestre spre Europa (VI)
15:30 Întâlnire cu folclorul: soliºti Lucica Boboc ºi Ioan Dordoi
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Casele de culturã între formã ºi reformã
17:30 Poveste de la arlechin. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu (r)
18:00 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 Forum IT: Piaþa româneascã. Emisiune de Cãtãlin Grosu
20:20 Film documentar: Pãdurile peruane (I)
21:00 Academica. ªtiinþã: O alternativã a viitorului.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Gazonul fierbinte: Cluburile la rãscruce de drumuri!
Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Univers clasic: Duo Poesia ºi trio Appassionata în concert.
Emisiune de Mihai Darie
00:30 Film documentar în serial: Ferestre spre Europa (VI) (r)
01:00 Cursuri (r)

SÂMBÃTÃ
18 decembrie 2004
6:00
6:30
7:00
7:30

Preluare Deutsche Welle (r)
Sãptãmâna internã (r)
Presa pe diagonalã (r)
Knock out. Emisiune de Alexandru Ganci
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Telefoane:
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interioare:
116, 122, 105
Fax:
411.33.84

8:00 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose (r).
9:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r).
10:00 Sunteþi un om sãnãtos?
Emisiune de Constantin Dumitrache
11:00 Viitorul în prezent: Inovaþie ºi tehnologie.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura ºi alimentaþia: Realizãri ºi perspective
în contextul integrãrii în UE. Emisiune de Constantin Pintilie
13:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
13:30 Profil spiritual. Emisiune de Valeriu Râpeanu
14:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
15:00 Cafeneaua literarã. Emisiune de Vlad Leu
15:40 Varietãþi muzicale (I). Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Prizã directã. Emisiune de actualitate culturalã.
Realizator Marina Roman Boiangiu
17:40 Varietãþi muzicale (II). Emisiune de Dumitru Cucu
18:00 Prietenii lui Marcel Dragomir.
Emisiune de Marcel Dragomir
18:30 Actualitãþi
19:00 Film artistic românesc: Pas în doi
21:00 Film serial: Arsene Lupin ep. X
22:00 Provocarea. Emisiune de Leonard Henþiu
22:40 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Mereu în top: invitatã: Zina Dumitrescu  creator de modã.
Emisiune de Violeta Screciu
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Film artistic românesc: Pas în doi (r)
02:00 Film serial: Arsene Lupin ep. X (r)
03:00 Reluãri de emisiuni

DUMINICÃ
19 decembrie 2004
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 Sãptãmâna internã (r)
7:00 Film documentar: Sinopsys  Cultura românã
între Orient ºi Occident
7:30 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov (r)
8:00 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
9:00 Poezia muzicii clasice. Emisiune de Dumitru Cucu
ºi Dumitru Nicolae
9:30 Întâlnire cu folclorul: soliºti Mioara Velicu, Tiberiu Ceia,
Luciana Vãduva. Emisiune de Theodora Popescu
10:00 Planeta copiilor. Emisiune concurs între elevii clasei
a IV-a A ai ªcolii generale 109 ºi elevii clasei a IV-a B
ai ªcolii generale nr.380 din Bucureºti.
Realizatori ªtefan Iordache ºi Mihaela Matei
11:00 Sã stãm de vorbã : despre tradiþii de sãrbãtori la noi
ºi în lume. Emisiune de Mugur Popovici ºi Bianca Vãcariu
12:00 Ora melomanului. Emisiune de Dumitru Cucu
13:00 Amfitrion Corina. Invitat: Andreea Fãtu 
director grãdiniþa Junior ºi corul grãdiniþei.
Emisiune de Corina Chiriac
14:00 Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu
17:00 Arta documentarului: Etruscii din Lazio.
Realizator Daniel Paraschiv
18:00 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu
18:30 Actualitãþi
19:00 Sportul în lume. Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Amintiri de la filmare: invitat regizorul de film
Mihai Constantinescu (II). Emisiune de Ion Bucheru
20:00 Îþi mai aduci aminte doamnã? Soliºti Ioana Cristea,
Ilie Petre. Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film artistic: Rubedeniile (Mosfilm)
22:30 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Film documentar: Opera din Peking
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Film artistic: Rubedeniile (Mosfilm)(r)
02:00 Reluãri de emisiuni
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ªtefan
cel Mare
ºi Sfânt

Biserica Sfântul Nicolae din Popãuþi

Construitã în 1496, în plan triconic, cu turlã pe naos ºi cu acoperiº fragmentat. Zidurile
sunt din piatrã brutã, iar colþurile ºi contraforturile din piatrã de talie.

La comemorarea unui domnitor de excepþie,
apãrãtor neînfricat al creºtinãtãþii

ARTA ªTEFANIANÃ
ÎNTRE SUMÃ ªI SINTEZÃ
Acad. Rãzvan THEODORESCU
Nu existã istoric al artei sau al
civilizaþiei noastre naþionale care sã nu
recunoascã împrejurarea cã prima oarã
când se poate socoti cã românii au trãit, cel
puþin în parte, o epocã de expresie comunã
a formelor sale culturale a fost tocmai
domnia de aproape o jumãtate de secol a
acelui voievod moldav care era coborâtor
la a ºasea generaþie din întemeietorul unui
stat ce avea sã se întindã de la rãsãrit de
Carpaþi pânã la Nistru, înscãunat dupã un
pãtrar de veac de lupte feudale ºi dinastice.
Voievodul acesta a avut o cârmuire atât de
lungã ºi de stabilã încât ea a devenit
neobiºnuitã chiar ºi la scarã continentalã,
nefiind întrecutã decât cu puþin, în Europa
timpului ºi doar de doi suverani, ultimul
împãrat romano-german încoronat la
Roma, Frederic al III-lea de Habsburg ºi
ducele burgund Filip al III-lea cel Bun,
creatorul ordinului cavaleresc al Lânii de
Aur.
Abia o datã cu ªtefan al III-lea zis cel
Mare ºi apoi cel Sfânt putem vorbi
despre un stil constituit în istoria artelor,
mai mult, a culturii româneºti, stilul
ºtefanian (celãlalt va fi, douã sute de ani
mai târziu, în cealaltã þarã româneascã,
stilul brâncovenesc) ºi nu este o noutate
pentru nimeni cã ambele epoci  una de
târzie medievalitate, cealaltã de timpurie
modernitate , corespunzând unor domnii
aºezate, au fost reale sinteze,
întrepãtrunderi morfologice ºi iconografice
originale, valachico more, de la
arhitecturile laice ºi religioase, pânã la
pictura muralã ºi de manuscrise, cu notabile
corespondenþe ºi în alte planuri de
civilizaþie, de la politicã la instituþii.
Aici ajunºi, ºi tocmai în sensul mai sus
evocat, mi se va îngãdui sã trimit la
consideraþiile, vechi de opt decenii, ale lui
Lucian Blaga, care în Filosofia stilului
nota, pe urma unor însemnaþi teoreticieni
ai chestiunii: Ceea ce se numeºte «stil»
în artã nu se restrânge numai la artã. Acelaºi
stil se constatã în tãrâmul cunoaºterii ca ºi
în eticã sau în întocmirile sociale. «Stilul»
e tocmai ceea ce arta unei epoci are comun
cu celelalte ramuri ale culturii. Iatã pentru
ce «stilul» nu e o emanaþie sau o formã a
esteticului în sine, ci o invazie din afarã în
estetic, o invazie culturalã.
Pentru a se ajunge însã la momentul fast
al sintezei, care presupune o elaborare
intelectualã într-un duh al locului ºi pe care
o implicã orice stil cultural, adicã  spre a
continua gândul filosofului  tocmai
consecvenþele de structurã intimã a unei
culturi ( Orizont ºi stil), trebuie trecut
neapãrat  ne-o aratã istoria oricãrei
civilizaþii cât de cât importante  prin faza
coexistenþei unor morfologii diferite, cu
origini diverse, venite din orizonturi
felurite care, însumate toate, pot prefaþa,
pot pregãti un moment de sintezã stilisticã.
Acesta a fost cazul Moldovei între
mijlocul secolului al XIV-lea ºi cel al
veacului urmãtor, cu suma pre-ºtefanianã
de prezenþe artistice occidentale ºi
orientale, apoi cel al aceleiaºi Moldove
dupã 1450 ºi pânã dincolo de 1500, cu
sinteza ºtefanianã ce a cunoscut unele
prelungiri pânã în timpul lui Petru Rareº ºi
în cel al Movileºtilor chiar.
Nu trebuie uitat, desigur, cã la 1400
Moldova era, în acelaºi timp, spaþiul unde,
ca ºi în Þara Româneascã de altminteri,
Bizanþul crepuscular al Paleologilor  din
care domnii ºi mitropoliþii de la Suceava
primeau titluri ºi podoabe de preþ  devenea
un reper, un model aulic pentru arta sacrã
ºi pentru liturgicã, pentru literatura istoricã
ºi juridicã, cu întreaga sa culturã
impregnatã de tradiþie elenisticã, de o
spiritualitate rafinatã de tip Palamas,
Metochites sau Plethon, dar ºi spaþiul unde
se opreau hotarele lumii europene a
goticului  ce a dat o coloraturã specialã
þãrii Muºatinilor, de la întemeiere încã , o
lume ce cuprindea Transilvania bisericilorhalã ridicate în oraºele sãseºti ºi regale
închinate lui Sigismund de Luxemburg, ca
ºi pãrþile galiþiene sau baltice aflate sub
sceptrul Lagellonilor polono-lituani.
Aºadar,
questa
porta
della
christianità , spre a relua celebra sintagmã
care desemna Moldova în varianta italianã

a scrisorii trimise de ªtefan cel Mare
puterilor creºtine la douã sãptãmâni dupã
rãsunãtoarea victorie de la Podul Înalt din
10 ianuarie 1475, era un voievodat de sine
stãtãtor creat cu un secol ºi mai bine în
urmã, aºezat la confluenþa ariilor de
civilizaþie majore ale continentului, cea a
ortodoxiei bizantino-balcanice ºi cea
catolicã, goticã, apoi renascentistã, locuit
de o parte a neamului de romanici ai
Rãsãritului, care devenea încã de pe
atunci o punte între Est ºi Vest, ca singura
latinitate ortodoxã ºi singura ortodoxie
latinã a timpurilor mai vechi ºi mai noi.
Ele, aceste arii de civilizaþie, ºi-au avut
reflexul format în timpul primilor
cârmuitori ai statului medieval, când
planul bazilical catolic al necropolei
dinastice ortodoxe de la Rãdãuþi era adus,
probabil, de voievozi coborâþi dinspre acel
Maramureº ardelenesc unde, însã, ºi
patriarhatul ecumenic de pe îndepãrtatul
mal al Bosforului trimitea, tot pe atunci,
rangul de stavropighie pentru mãnãstirea
de la Peri. Erau forme artistice ºi
ecleziastice ce vor coexista ºi în vremea
unui Petru I Muºat ºi în cea a lui Alexandru
cel Bun, fratele strãbunicului ºi, respectiv,
bunicul lui vodã ªtefan.
Atunci au putut sta alãturi, pe de o
parte, cetãþi de plan occidental precum
nucleele muºatine de la Neamþ ºi Suceava,
lada de sacristie de la Putna  în fapt, un
cassone de provenienþã ligurã, ajuns
cândva în bizantino-genoveza Cetate Albã,
devenitã apoi moldoveneascã , ceramica
cenuºie de la Roman cu caractere
alfabetiforme inspirate din scrierea goticã
germanã, sigiliile cu scut apusean ale unor
Roman I ºi Alexandru cel Bun, poate chiar
ºi cel cu cerb ºi crucifix din acea civitas
Moldaviensis care era Baia, iar pe de altã
parte, arhitecturi de inspiraþie sârbeascã
ale capelelor princiare ºi senioriale de la
Siret, Vornicenii Mari ºi Volovãþ, broderii
liturgice, precum bederniþa de origine
bizantinã, cu scena Adormirii Maicii
Domnului conturatã de perle sau epitaful
Euthymiei ºi Eupraxiei, de sorginte
macedoneanã, de la Putna sau
Tetraevangheliarul din 1429 de la Neamþ
 azi la Oxford  cu portrete nobil pictate
dupã canoane constantinopolitane.
Românizarea treptatã, dar fermã, a
unor morfologii strãine a fost,
neîndoielnic, marea operã a epocii
ºtefaniene, devansând în acest sens, cu
puþin, românizarea textelor scrise.
Se poate spune cã acela a fost un timp
cultural al sintezei care, moºtenind în cea
mai mare parte anonimatul medieval în
materie de creaþie avea sã dea, la sfârºitul
evului mediu românesc, un chip stilistic
cu totul aparte artelor vizuale moldave.
Sintezã a locului a fost, spre pildã,
expresia concentratã ºi gravã, cu figuri
bine conturate, a picturii murale din
interiorul de la Voroneþ, ocolind
decorativul uºor manierist ºi melancolic
al ultimului Bizanþ, cu un calm
monumental congruent întru totul
canonului lipsit de înflorituri al analisticii
moldoveneºti; dupã cum sintezã a fost
arhitectura de mare, dar elaboratã
simplitate, a grupului de biserici trilobate
din 1487-1488  cu care se deschide marea
campanie de ctitoriri voievodale 
Pãtrãuþi-Miliºãuþi-Voroneþ-Sf. Ilie
Suceava, cu inconfundabilele bolþi
moldoveneºti  sistem unic de arce ºi
pandantivi, topind într-o formulã proprie
sugestii sigure ºi sugestii posibile ale
goticului occidental ºi ale Orientului
caucazian  grup cãruia avea sã i se
adauge, în 1492, preluând inovaþia, lãcaºul
capelei princiare de la Hârlãu, iar în 1497
acea culme a creaþiei ºtefaniene, care
rãmâne principalul sanctuar al mãnãstirii
Neamþ, unde noutãþile, splendid
cristalizate, ale amintitelor boltiri se lasã
descoperite îndãrãtul paramentelor sobru
ritmate, aproape sever, prin piatra cenuºie
abia învioratã de policromia discurilor
smãlþate ºi unde atât de moldoveneasca
aglutinare de spaþii liturgice pe axul
longitudinal se însoþeºte de ºtiuta fragmentare a acoperiºurilor corespunzând
unor volume arhitectonice distincte.

Sintezã
este,
neîndoielnic,
acoperãmântul de mormânt brodat dupã
1477, al uneia dintre soþiile domneºti,
Maria de Mangop, unde pentru înfãþiºarea
funerarã a prinþesei cu sânge de bazilei
greci, venitã din Crimeea ºi îngropatã la
Putna, sugestiile de gisant occidental se
învecineazã firesc, într-una ºi aceeaºi
operã, arcului în acoladã de inspiraþie
islamicã, dupã cum o sintezã þinea, la
Bãlineºtii logofãtului Tãutu insinuarea,
într-o iconografie ºi într-o manierã pur
ortodoxã de realizare a frescei, a unor
chipuri absolut gotice  detaºate într-o
neobiºnuitã profunziune a foiþei de aur, aºa
cum ne-o revelã, în ultimele luni,
restaurarea de aici, datoratã unei echipe
româno-japoneze - care corespund, în
planul arhitecturii ºi al sculpturii
arhitectonice, atâtor goticitãþi ale insolitei
ctitorii boiereºti din 1499.
Aceastã sintezã a fost cadrul de
vizualitate în care s-au manifestat
principalele direcþii ideatice ale vremii.
Una ar fi ideea cruciatã a celui pe care
papa Sixt al IV-lea îl socotea drept un
verus christianae fidei athleta ºi care,
dupã cãderea sub turci a Balcanilor slavi,
a Moreei, a Trapezuntului, a Caffei, a
oraºelor pontice din delta dunãreanã ºi de
la limanul Nistrului, între 1459 ºi 1484,
rãmânea cârmuitorul ce moºtenea rolul de
proteguitor al ortodoxiei, continuator, aici,
al împãraþilor bizantini, al þarilor bulgari,
al kralilor sârbi, împãrþind acest rol , dar
pe cãi proprii, româneºti  cu marii cneji
moscoviþi ce-ºi fãureau tocmai acum
cunoscuta doctrinã a celei de a treia
Rome; era o idee cruciatã ce rãzbãtea în
patronarea Muntelui Athos, unde ajungeau,
la Vatopedi, efigia sa în piatrã, iar la Zograf
steagul sãu de luptã brodat cu imaginea Sf.
Gheorghe ºi, mai ales, în ridicarea ºi
zugrãvirea Pãtrãuþilor, în chiar anii pãcii
cu imperiul otoman, prin atribuirea rarului
hram al Sf. Cruci, prin reprezentarea în
pronaos a Cavalcadei lui Constantin cel
Mare  superbã compoziþie, ºi ea recent
restauratã integral, de negãsit în erminia
bizantinã -, în fine, prin pictarea în tabloul
votiv din naos, ca intercesor, a primului
împãrat creºtin, ºtiutã sfiind legãtura
simbolicã a eroului lui Eusebiu din
Cezareea cu semnul definitoriu al
creºtinãtãþii (nu mai puþin, aceleiaºi

ipostaze de apãrãtor al crucii i se
subsumeazã opera de înãlþare a ceea ce am
numit în altã parte bisericile
comemorative ale lui ªtefan cel Mare,
evocând bãtãliile pentru libertatea
Moldovei, nu întâmplãtor cu hramuri de
sfinþi militari, aºa cum s-a întâmplat la
Miliºãuþi ºi, mai ales, la Rãzboieni, unde
în 1496 era celebratã pios înfrângerea de
aici, mai veche cu douãzeci de ani, cu sigur
cea mai emoþionantã pisanie din evul
mediu românesc unde cadenþa maiestuoasã
a textului aminteºte, aidoma lui Grigore
Ureche peste vreme, cã acolo cu voia lui
Dumnezeu au fost înfrânþi creºtinii de
pãgâni).
O altã ar fi ideea dinasticã a celui ce
reclãdise o þarã ºi care nu uita memoria
înaintaºilor din secolul al XIV-lea din care
descindea, punându-le lespezi funerare, în
1479-1480, în biserica de la Rãdãuþi, prin
osteneala unui meºter adus de undeva din
Europa centralã. magister lan.
Atunci când primul succesor încoronat
al lui ªtefan cel Mare, Bogdan al III-lea cel
Orb, fiul Mariei din Þara Româneascã ºi
continuatorul întru ctitorire al tatãlui sãu,
la Reuseni ºi la Dobrovãþ, punea sã se facã,
pentru admirabil cizelatul sarcofag de la
Putna al ilustrului sãu pãrinte un
acoperãmânt brodat cu inscripþia care
amintea pe cel ce a domnit în Þara
Moldovei 47 ani ºi trei luni, care s-a ºi
strãmutat spre lãcaºul de veci în anul 7012,
luna iulie, ziua 2, în ziua de marþi, în ceasul
al patrulea din zi, se încheia o epocã. O
epocã în care, pentru întâia oarã în chip
coerent ºi eclatant, românii au jucat un rol
salutar în devenirea europeanã, iar
civilizaþia lor a cãpãtat, în ceea ce numim
Moldova istoricã, un profil acut ºi
nepereche, în mãsura în care stilul ªtefan
cel Mare a fost o realitate, trecând dincolo
de aria artelor vizuale, definind spiritul unor
texte ºi al unei politici ce inaugura prudenþa
ºi negocierea româneascã multisecularã.
Definind un þinut de elecþie al spaþiului
latin din Rãsãrit, stilul ºtefanian a fost cea
mai remarcabilã sintezã de Orient ºi
Occident în care, mai ales astãzi, dorim sã
ne recunoaºtem.
Într-un fel, coborât din negura legendei
semi-milenare, ªtefan vodã, omul,
cârmuitorul ºi ctitorul poate fi descoperit,
uneori, ca un înaintemergãtor.

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Borzeºti

Tradiþia oralã leagã construirea bisericii, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, din
Borzeºti, de nostalgia domnitorului ªtefan faþã de locul unde s-a nãscut ºi a copilãrit.
Ridicatã între 9 iulie 1493 ºi 12 octombrie 1494, biserica este construitã în plan
dreptunghiular, fãrã turlã pe naos.

Biserica Naºterea Maicii Domnului de la Mãnãstirea Tazlãu

Este una dintre cele mai monumentale ctitorii ale lui ªtefan cel Mare, ridicatã pentru
sufletul sãu, al doamnei sale Maria ºi al fiilor lor Alexandru ºi Bogdan. Construitã între 4
iulie 1496 ºi 8 noiembrie 1497, biserica are un plan triconic, cu turla pe naos, ce-i conferã
un plus de eleganþã, ca ºi ceramica smãlþuitã, folositã la împodobirea faþadelor.

Biserica Înãlþarea Domnului a Mãnãstirii Neamþ

Biserica este un monument ce defineºte cel mai fidel stilul moldovenesc în arhitectura religioasã. Zidit de ªtefan cel Mare la 14 noiembrie 1497, în incinta Mãnãstirii Neamþ - cea
mai veche aºezare monasticã a Moldovei-, pe locul vechii ctitorii a voievodului Petru I Muºat (1375-1391), lãcaºul a fost sfinþit dupã victoria de la Codrii Cosminului împotriva
regelui polon Ioan Albert (1497).

