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Difuzarea în România a filmului
Trianon, realizat în Ungaria, a suscitat vii
discuþii, mai ales în mass-media. În timp
ce Ministrul Culturii ºi Cultelor a fost
nemulþumit doar de faptul cã filmul nu era
clasificat, mulþi istorici ºi jurnaliºti s-au
referit la conþinutul acestuia.
Cei care au vãzut filmul difuzat de
Antena 1 au putut înþelege ce înseamnã
astãzi ºi cum se manifestã revizionismul.
Când unii intelectuali ºi oameni politici se
refereau la propaganda revizionistã
maghiarã, foarte mulþi tratau cu
neîncredere sau cu ostilitate abordarea
acestui subiect. Ni se pãrea cã este o purã
invenþie, o reminiscenþã comunistã,
ceauºistã. A trebuit sã ruleze acest film
pentru ca unii sã-ºi dea seama de realitate.
Într-un ambalaj european, fãcând caz
de drepturile omului ºi ale minoritãþilor,
autorii filmului au oferit cea mai clarã
mostrã de dedublare a limbajului, ºi a
mesajului. În Europa secolului al XXI-lea
se resusciteazã o mentalitate medievalã,
când lumea era organizatã pe alte principii
ºi norme de drept. Fantoma hungarismului
continuã sã bântuie ca o stafie prin Europa.
În primul rând, filmul se bazeazã pe
un fals istoric, pe care l-a propagat cu
obstinaþie revizionismul horthyst.
Anume cã Ungaria Mare a fost
desmembratã prin Tratatul de la Trianon
ºi de atunci a început nenorocirea
naþiunii maghiare. În realitate, Ungaria
Mare s-a desmembrat în octombrie-

decembrie 1918, când revoluþia a
izbucnit la Budapesta, iar noul guvern
condus de Mihály Kãrolyi a decis
desprinderea Ungariei Mari din cadrul
Monarhiei habsburgice ºi a proclamat
Republica. În martie 1919, puterea a fost
preluatã de comuniºtii conduºi de Kun
Béla. Revoluþia a fost rezultatul
contradicþiilor din societatea maghiarã ºi
a fost înfãptuitã de unguri. Pe acest fond
revoluþionar, care a cuprins fostul
Imperiu habsburgic, popoarele asuprite
(cehi, slovaci, polonezi, români, croaþi,
sloveni) ºi-au format state naþionale sau
s-au unit cu statele existente. Niciodatã
în Ungaria Mare, ungurii nu au constituit
majoritatea populaþiei, iar eforturile
guvernelor de la Budapesta de a
maghiariza popoarele asuprite nu au dat
rezultatele scontate. Evenimentele din
1918 au dovedit-o.
Pentru cã filmul s-a referit pe larg la
Transilvania, se cuvine menþionat faptul
cã aceastã provincie istoricã locuitã în
majoritate de români a fost integratã în
Regatul Ungariei în 1867, în urma
înþelegerii între cercurile conducãtoare de
la Viena ºi Budapesta. Românii nu numai
cã nu au fost de acord cu aceastã hotãrâre,
dar au protestat energic împotriva acestei
anexiuni. La 1 decembrie 1918, Adunarea
Naþionalã întrunitã la Alba Iulia a decis
unirea Transilvaniei cu România în baza
dreptului popoarelor la autodeterminare.
Reprezentanþii acestei provincii au fost
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Rezultate excelente

Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN
Decanul Facultãþii de Management Financiar-Contabil

Acreditatã din iulie 2002, Facultatea de
Management Financiar-Contabil Bucureºti
a organizat o nouã sesiune a examenului
de licenþã în perioada 15-17 februarie 2005
la specializarea Management FinanciarContabil.
Desfãºurat conform metodologiei
adoptate ºi îmbunãtãþite pe baza
experienþei acumulate în sesiunile
anterioare, examenul de licenþã din
sesiunea de iarnã a anului universitar 20042005 a confirmat aºteptãrile organizatorilor prin rezultatele obþinute,
atestând nivelul pregãtirii candidaþilor. În
condiþiile manifestãrii unei exigenþe
inerente importanþei acestei forme de
examinare finalã, din 115 candidaþi care
s-au prezentat la examen, au promovat 108

absolvenþi, re-prezentând 93,9% din
numãrul candidaþilor.
De la o sesiune la alta, metodologia
de desfãºurare a examenului de licenþã a
cãpãtat mai multã rigoare ºi consistenþã,
fiecare gen de activitãþi fiind judicios
programat. Menþionãm, în acest sens,
utilizarea consultaþiilor cu profesorii
titulari ai disciplinelor prevãzute în
tematica examenului, afiºarea din timp a
acestei tematici, stabilirea cadrelor
didactice însãrcinate cu redactarea
întrebãrilor-grilã, asigurarea confidenþialitãþii transmiterii subiectelor
responsabililor cu multiplicarea lor în
ziua examenului, respectarea ordinii ºi
disciplinei pe perioada desfãºurãrii
examenului, verificarea lucrãrilor ºi

Conf.univ.dr. Domnica ªERBAN
Decanul Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine

Om de ºtiinþã de talie mondialã

Prof.univ.dr. Ioan SCURTU

la Universitatea Spiru Haret

Prioritate definitorie
pentru performanþã

(Februarie 1880-Octombrie 1955)

Trianon, Trianon ...

LICENÞA

incluºi în guvernul de la Bucureºti; este
semnificativ faptul cã la 1 decembrie 1919
(deci la exact un an de la Unire) guvernul
României era condus de Alexandru Vaida
 Voievod, fruntaº al Partidului Naþional
Român care, la 18 octombrie 1918,
declara în Parlamentul de la Budapesta:
Pe baza acelui drept firesc, ca fiecare
naþiune sã poatã ea însãºi dispune asupra
sorþii sale, drept recunoscut acum ºi de
guvernul Ungariei, naþiunea Românã din
Ungaria ºi Transilvania doreºte sã facã uz
de acest drept ºi pretinde pentru sine
dreptul ca, în deplinã libertate, scutitã de
orice înrâuriri strãine, sã-ºi poatã
determina
însãºi
aºezãmintele
instituþionale de stat ºi raportul sãu cu
naþiunile libere. Organizaþia naþionalã a
naþiunii române din Ungaria ºi
Transilvania nu îi recunoaºte acestui
Parlament îndreptãþirea de a se considera
reprezentanta naþiunii române ºi nu
recunoaºte nici unui factor strãin de ea
îndreptãþirea de a putea reprezenta la
Conferinþa de pace interesele naþiunii
române din Ungaria ºi Transilvania.
Aºadar, nu marile puteri învingãtoare,
nu Trianonul au desmembrat Ungaria
Milenarã, ci aceasta s-a prãbuºit ca urmare
a unei necesitãþi istorice. Când s-a semnat
Tratatul de la Trianon, la 4 iunie 1920,
Transilvania era pe deplin integratã în
statul român, iar Ungaria fusese redusã la
graniþele ei naþionale.
Dupã 85 de ani de la semnarea
Tratatului de la Trianon, ar fi cazul ca cei
care au rãmas cu nostalgia Ungariei Mari
sã se trezeascã la realitate, pentru a vedea
cât de mult a evoluat Europa ºi a pricepe
cã propaganda revizionistã nu mai poate
înfierbânta minþile ºi crea diversiuni
naþionaliste într-o lume tot mai integratã
ºi construitã pe baze democratice.

Examenul de licenþã reprezintã o
prioritate definitorie pentru calitatea
activitãþii noastre profesionale, un excelent
prilej de a ne evalua rezultatele procesului
didactic. Bazându-ne pe experienþa
ultimilor doi ani, am reuºit sã gãsim
formule bine definite de evaluare. Cãutãm
în continuare sã stabilizãm tematica ºi
formatul probei scrise. Sesiunea din
februarie 2005 nu ne permite mari
schimbãri sau îmbunãtãþiri, ea fiind doar

o prelungire, un fel de al doilea act al
sesiunii din varã.
În scurtul interval scurs între cele douã
sesiuni s-au fãcut progrese în câteva direcþii.
Astfel, prin eforturile ºefilor de disciplinã,
s-au asigurat toate materialele necesare
pregãtirii cât mai temeinic a absolvenþilor
pentru promovarea examenului de licenþã.
Absolvenþii seriilor trecute au asistat la unele
din cursurile prezente în tematicã, numeroºi
absolvenþi care s-au înscris la sesiunea din

Atestare a calitãþii
pregãtirii absolvenþilor
Prof.univ.dr. Coman TOMA
Decanul Facultãþii de Medicinã Veterinarã
Semnificaþia examenului de licenþã
pentru absolvenþii Facultãþii de Medicinã
Veterinarã este complexã ºi deosebit de
relevantã. Aceasta constã în faptul cã
reprezintã singura modalitate de atestare a
absolvenþilor ca doctori  medici veterinari,
cu drept de practicã a profesiei, întrucât în
baza adeverinþei ºi a diplomei de licenþã
aceºtia se pot înscrie ca membri ai Colegiului
Medicilor Veterinari ºi obþin certificatul de
liberã practicã pe teritoriul României. Acest
certificat îi conferã medicului veterinar

dreptul de a practica profesia aleasã într-o
mare diversitate de domenii: clinici, spitale
ºi cabinete medical-veterinare, unde
realizeazã actul medical de apãrare a sãnãtãþii
animalelor; circumscripþii de igienã ºi
control al alimentelor de origine animalã;
farmacii veterinare; domeniul consultingului pentru fermieri; domeniul
activitãþilor de cercetare în biotehnologii de
preparare a medicamentelor ºi biopreparatelor; domeniul ameliorãrii raselor de
animale în institutele naþionale de cercetare;

Rigoare ºi exigenþã
Conf. univ. dr. Chira Nedelea PÃRÃLUÞÃ
Prodecan al Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior
Examenul de licenþã, organizat în
cadrul Facultãþii de Marketing ºi Comerþ
Exterior, are o mare semnificaþie atât
pentru absolvenþi, cât ºi pentru profesorii
care au contribuit pas cu pas la pregãtirea
lor. Prin prezentarea la examenul de
licenþã, absolvenþii încheie un ciclu
important în formarea lor profesionalã,
beneficiind de ºanse mai mari de a se
integra rapid pe piaþa muncii.
Alegerea temelor pentru lucrãrile de
diplomã reprezintã un obiectiv pentru unii
studenþi încã din primii ani de studii, prin

participarea la sesiunile ºtiinþifice
studenþeºti, prin prezentarea unor referate
ce abordeazã subiecte care, dezvoltate,
aprofundate ºi actualizate, pe parcurs
devin problematica, conþinutul lucrãrii de
diplomã. Este un exerciþiu util care îi
apropie ºi îi familiarizeazã cu rigorile, cu
exigenþele unui asemenea examen. Dar, de
regulã, titlurile lucrãrilor de diplomã sunt
alese, sub îndrumarea cadrelor didactice,
la începutul anului III. Studenþii sunt
sprijiniþi începând cu elaborarea planului,
stabilirea bibliografiei ºi alegerea studiului

afiºarea la timp a rezultatelor, organizarea
examenului de susþinere a lucrãrii de licenþã.
Experienþa acumulatã impune o serie de
îmbunãtãþiri pentru sesiunea viitoare, ce va
avea loc în luna iulie 2005, si anume: o nouã
structurã a ponderii disciplinelor de
specialitate (Finanþe ºi Contabilitate) care
marcheazã acordarea unei importanþe
sporite acestora, în cadrul disciplinelor de
examen; formularea cu mai mare acurateþe
ºi concizie a întrebãrilor de examen;
adecvarea supravegherii desfãºurãrii probei
scrise pentru numãrul mare de candidaþi
care se estimeazã cã se vor prezenta la
examenul de licenþã; organizarea orelor de
pregãtire pe parcursul semestrului II pentru
absolvenþii promoþiei anului universitar
2004-2005 (lunile mai ºi iunie 2005),
precum ºi pentru cei din anii anteriori;
sporirea exigenþei îndrumãtorilor lucrãrii de
licenþã prin distribuirea judicioasã a
absolvenþilor ºi desfãºurarea periodicã a
întâlnirilor de lucru.
(Continuare în pag.5)
februarie au participat la consultaþii oferite
de cadrele didactice respective, pentru a se
putea lãmuri o serie de probleme mai dificile.
Lucrãrile de licenþã au fost mai rapid
finalizate, dând posibilitatea candidaþilor sã
obþinã din timp referatele de la cadrele
didactice coordonatoare ºi chiar sã-ºi
pregãteascã mai devreme susþinerea.
Un alt progres, de data ceasta în
domeniul evaluãrii de cãtre Comisia
centralã, constã în revederea baremurilor de
notare ºi simplificare acestora, în scopul
unei mai corecte aprecieri a nivelului de
pregãtire ºi a unei totale transparenþe a
procedurilor de evaluare. Sperãm cã aceste
mãsuri vor contribui ºi la diminuarea
numãrului contestaþiilor, ceea ce va permite
realizarea unei mai mari fluenþe a
desfãºurãrii întregii sesiuni de examen.
(Continuare în pag.5)
manageri în unitãþi de creºtere a animalelor
în sistem industrial. Pe de altã parte,
susþinerea examenului de licenþã oferã
licenþiaþilor ºansa ca, dupã anul 2007, pe baza
examenelor de diferenþã ºi a masteratului, de
a putea profesa ca medic în diferite state ale
Uniunii Europene prin recunoaºterea
diplomelor.
Evident, elementele specifice care
definesc importanþa examenului de licenþã
sunt mult mai numeroase. În primul rând,
aceste elemente trebuie sã reflecte gradul
de pregãtire profesionalã în domeniul
medical veterinar, pregãtire care trebuie sã
dovedeascã capacitatea de exercitare a
activitãþilor ca practician din prima zi dupã
susþinerea examenului de licenþã ºi,
totodatã, sã creeze premisele consolidãrii
ciclului de studii universitare prin masterat
ºi doctorat.
(Continuare în pag.5)
de caz. Lucrãrile sunt elaborate pe etape,
astfel încât, conducãtorul sã poatã
recomanda, în timp util, completãrile atât
de necesare pentru conferirea atributelor
unei lucrãri de certã calitate. Lucrãrile de
licenþã cuprind o parte teoreticã ºi o parte
practicã, care presupune o analizã concretã
privind marketingul dintr-o unitate
economicã sau dintr-un domeniu anume.
Titlurile lucrãrilor se referã la un
diapazon larg de domenii. De la politici
promoþionale în turism, bãnci, asigurãri,
politica de produs, crearea ºi lansarea pe
piaþã a unui produs de cãtre o societate
comercialã pânã la locul, rolul ºi
importanþa negocierilor în economia de
piaþã. Nu lipsesc studiile comparative ale
strategiilor de marketing din principalele
domenii de activitate.
(Continuare în pag.5)
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Profesori ºi prelegeri la televiziune
De ce sã «predãm»
prin televiziune?
Pentru cã televiziunea, în
general, nu doar existã ºi este larg
vizionatã, devenind extrem de
familiarã contemporanilor noºtri, ci ea
reprezintã de acum un mediu al nostru
de viaþã, un mediu care, vrem nu vrem,
ne scaldã în informaþii (utile ºi inutile),
comentate zilnic de toatã lumea, un
mediu care ne conþine ºi în care trebuie
sã ºtim sã « înnotãm ».
Pentru cã televiziunea ne ajutã
sã « vizualizãm » ideile noastre (sã nu
uitãm cã vechiul cliºeu conform cãruia
«o imagine valoreazã cât o mie de
vorbe» este perfect valabil ºi în lumea
noastrã post-modernã), sã le ilustrãm,
sã le animãm, sã sporim gradul de
atractivitate al cursului, sã motivãm atât
studenþii, cât ºi publicul larg pentru
cunoaºtere. Dat fiind faptul cã
telespectatorii noºtri, prin specificul
acestui mijloc de comunicare în masã,
nu sunt exclusiv studenþi, putem
contribui, pe de o parte, la transmiterea
de cunoºtinþe riguros ºtiinþifice cãtre
publicul larg (un demers absolut necesar
în actuala etapã de dezvoltare a societãþii
noastre), iar pe de altã parte, ne putem
face cunoscuþi noi înºine ºi, desigur,
Universitatea pe care o reprezentãm.

de învãþãmânt ºi educaþie se asigurã cu
cheltuieli mult mai mari decât în cazul altor
emisiuni de televiziune (ca sã poþi prezenta
de aproape corpuri cereºti, þãri strãine sau
imagini privite la microscop, de exemplu,
cheltuielile, de timp, energie ºi creativitate,
pot fi considerabile).  Pentru un efect
maxim (de atractivitate ºi cunoaºtere) sunt
necesare echipamente speciale, un
personal TV familiarizat cu problematica
respectivã, un sistem de feed-back
(interactivitate cu beneficiarii principali),
care sã dea mãsura în care respectivul
program rãspunde nevoilor specifice ale
studenþilor. (Dacã interactivitatea este
ignoratã, eficienþa scade în mod dramatic).

Dintre limitãrile OBIECTIVE
amintim:  Calitatea unui program TV

Asupra limitãrilor SUBIECTIVE se
cade sã zãbovim ceva mai mult (« imediat
dupã frica de stomatolog, pentru
majoritatea adulþilor normali, este fobia
vorbitului la microfon ºi în faþa camerei
de luat vederi » - se spune, dar se adaugã:
aºa cum aceastã fobie a fost învãþatã în
urma unor experienþe negative, la fel de
bine ea poate fi dezvãþatã printr-o bunã
însuºire a specificului televiziunii). 
Limbajul televiziunii ºi regulile (stricte) de
realizare a emisiunilor nu sunt uºor de
însuºit decât de cãtre cei dornici sã le
stãpâneascã. Ceilalþi vor gãsi mult prea
laborioasã o asemenea activitate ºi nu vor
avea timp s-o exercite. (Pierderea va fi a
lor pentru cã în anii viitori va fi din ce în
ce mai important « sã ne ºtie lumea » ºi,
realiºti fiind, promovarea imaginii pe
care acum fiecare o poate realiza gratuit ºi
cu un important sprijin de specialitate,
atunci se va considera publicitate ºi va
trebui plãtitã dupã tarifele respective).
Orice renunþare la profesionalism face ca
producþiile TV sã capete un aer lamentabil
de amatorism.  Nu doar începutul este
greu. Televiziunea, contrar unei pãreri larg
rãspândite, conform cãreia « oricine ºtie
sã vorbeascã poate face o emisiune TV
atractivã », este o îndeletnicire cu cerinþe
specifice ºi cu subtilitãþi nebãnuite (extrem
de profitabil de cunoscut ºi însuºit nu
numai în calitate de autor de emisiuni, ci
ºi de simplu interlocutor, de invitat la
emisiuni concepute de alþii).  Ca în orice
îndeletnicire nouã, primele demersuri
(mentale !) sunt accentuat analitice. Se
procedeazã « cu încetinitorul » la
parcurgerea etapelor în proiectarea
primelor apariþii televizate pentru a fi bine
înþelese. (Mai târziu, dupã însuºirea
algoritmului, etapele se vor parcurge mult
mai rapid).  Primul lucru de clarificat este:
Ce tip de prezentare TV alegem ? Putem
alege una din urmãtoarele posibilitãþi:
- o emisiune izolatã (cu rol de
introducere, sintezã, sau consultaþii);
- serial TV  conceput anume pentru
buna înþelegere a unor probleme sau doar
a unui capitol de curs;
- cursul propriu-zis (a cãrui predare
prin televiziune se cere însoþitã de

Conf. univ. dr. Eugen Ghiorghiþã

Prof. univ. dr. Tudorel Butoi

Pentru
cã
televiziunea
reprezintã pentru noi toþi un mijloc nou,
deosebit de eficient, de comunicare ºi
apetitul pentru nou este caracteristic
lumii universitare.
Pentru cã putem aduce oricând
îmbunãtãþiri, putem actualiza cursurile
tipãrite în anii trecuþi, putem dialoga cu
studenþii într-o manierã informalã, putem
da consultaþii pe diverse probleme cerute
de ei, dar utile ºi publicului larg, putem
obþine, prin modalitãþi specifice
televiziunii, un feed-back corespunzãtor
activitãþii de instruire ºi educaþie.
Pentru cã învãþãmântul la
distanþã, lansat cu încredere ºi
competenþã la nivel naþional de
Universitatea noastrã nu se poate lipsi
de sprijinul unui mijloc de comunicare
atât de eficace cum este Televiziunea
« România de Mâine », creat anume
ca post de televiziune « cultural,
universitar, naþional ».

Existã limitãri ºi posibile
« dezavantaje » ?
Evident. Ele fac parte din douã
categorii: unele sunt obiective, altele
sunt pur subiective.

Mirajul cunoaºterii spaþiului cibernetic, a tehnologiilor
informaþionale ºi a multimedia, tot mai evident în mediul academic
la începutul mileniului III, a fost încurajat de apariþia acestei
remarcabile lucrãri. Profund cunoscãtor al acestui domeniu
fascinant (a urmat studii superioare politehnice, economice 
economia industriei, managementul sistemelor  ºi militare post
academice, absolvent al Institutului Român de Management ºi al
Colegiului Naþional de Apãrare), autorul reuºeºte sã sintetizeze
pentru prima oarã în mod coerent ºi articulat, din perspectiva
celor mai avansate realizãri înregistrate pe plan mondial,
elementele constitutive ale învãþãmântului la distanþã, sã redea
configuraþia lor ºi proiecþia propriu-zisã a sistemului, sã convingã
cã, într-adevãr, ID se profileazã ca fiind învãþãmântul viitorului.
Acest demers ºtiinþific ce creeazã o imagine consistentã ºi deosebit
de atractivã a unei lumi nu tocmai prietenoasã pentru cei care
încã nu ºi-au propus sã înþeleagã resorturile ei intime, oferã un
set de opþiuni, urmãrind sã dezvãluie virtuþile unei noi culturi a
învãþãrii, conectatã semnificativ la exigenþele societãþii
contemporane tot mai informatizate.
Învãþãmântul la distanþã nu este un experiment, o provocare
sau o sfidare  avertizeazã autorul acestei lucrãri originale. În
fapt, el constituie o modalitate fireascã, nouã de exprimare
instituþionalizatã, modernã ºi eficientã, a procesului învãþãrii în
sistemul general de cunoaºtere, formare ºi educare.
În þesãtura complexã a registrului tematic se intrepãtrund
experienþe interesante acumulate de prestigioase universitãþi din
lume, redate într-o manierã riguroasã, clarã. Beneficiar al unei
cãlãtorii de informare, documentare, tratative ºi negocieri,
efectuatã în 17 universitãþi din Australia, Japonia, Hawai,
Los Angeles, Houston, New York (perioada mai-iunie 2000),
autorul a avut ºansa sã se întâlneascã cu conducerile instituþiilor
respective, cu personalitãþi marcante ce conduc nemijlocit
procesul învãþãmântului la distanþã, aprofundând stãri, situaþii,
experienþe ºi reglementãri existente pe plan mondial, legislaþia în
vigoare din România pentru ID (începând cu Universitatea Spiru
Haret, ASE Bucureºti, continuând cu Universitatea din Craiova
ºi Universitatea din Petroºani), în comparaþie cu cele din SUA,
Australia, Canada, Marea Britanie, China, Franþa, Spania, Þãrile
Nordice. Rezultatele pãtrunderii în universul experienþelor de
excepþie, mãrturiseºte autorul lucrãrii, au constituit baza modelului

materiale ajutãtoare tipãrite, la care se va
face mereu o trimitere explicitã).
 Imediat apoi vom preciza durata
fiecãrei expuneri (Redacþia Învãþãmânt 
Educaþie a tvRM oferã douã variante:
durate de 30 minute sau de 60 minute.

numerotate, pe fiecare aflându-se o singurã
idee - va fi infinit mai folositor.  Nu se
abordeazã multe idei. Trei idei, bine
argumentate, sunt mult mai uºor receptate
ºi reþinute decât o avalanºã oricât de doctã
de noutãþi.

Proiectarea
Orice expunere la TV, chiar ºi jurnalele
de actualitãþi respectã schema celor trei pãrþi:
I  Spune-i ce-i vei spune (Introducerea);
II  Spune-i (Conþinutul); III  Spune-i ce
i-ai spus (Încheierea). (Un anume tip de
redundanþã la TV este obligatoriu).

Încheierea. Se recapituleazã ideile de
bazã ale expunerii. Se formuleazã
concluzii. Se dau teste. Se recomandã
bibliografii. Se mulþumeºte celor care au
urmãrit expunerea

Introducerea
Pregãtiþi pentru începutul prezentãrii un
citat, o informaþie statisticã semnificativã, o
noutate neaºteptatã, o întâmplare din viaþa

Repere mentale ale
proiectului

Ca în cazul oricãrui proiect, pentru
fiecare din producþiile TV autorul îºi va

Sugestii
pentru cei în cauzã

ordonatã a materialului ilustrativ, stabilirea
materialului pe care studenþii ar trebui
sã-l aibã în faþã în timpul transmiterii
programului TV;  întocmirea unei liste cu
întâmplãri, anecdote legate de subiectul
prezentat pentru a alunga eventuala
monotonie a expunerii (monotonia
plictiseºte, plictiseala se molipseºte ºi
cotropeºte spiritul celor pe care îi dorim
prezenþe active în faþa televizoarelor).

condiþia sã nu fie sâcâitoare,
plicticoasã, obþinutã mereu la fel);  se
pot introduce în expunere interpretãri
de rol, experimente, ghicitori (întrebãri
tip grilã);  întrebãrile sã fie scrise clar
pe ecran (la fel ºi adresa la care se
aºteaptã rãspunsuri);  e bine ca
studenþii sã fie încurajaþi sã lucreze
împreunã (spiritul de echipã se poate
promova ºi aºa).

Þinuta vestimentarã  îmbrãcãminte
adecvatã oricãrui anotimp (nu de varã, de
vacanþã, nici cu palton de iarnã sau alte
accesorii, simplã, elegantã, clasicã); 
bijuteriile vor fi reduse cantitativ
(strãlucirea lor stricã imaginea ºi distrage
atenþia de la mesajul esenþial), albul
excesiv (bluze, cãmãºi, ciorapi), ca ºi
albastrul, imprimeurile cu flori, dungile,
desenele geometrice vor fi evitate, la fel
eºarfele care scurteazã gâtul.

Autocontrolul - întrebãri la care
trebuie rãspuns înainte de a veni la
studio - . Pentru a uºura acest demers
sugerãm câteva dintre cele mai
importante întrebãri posibile:  Ideile
mele sunt clare ? Dar înlãnþuirea lor ?
Pot trece cu uºurinþã de la o idee la alta
fãrã hopuri sau pauze penibile ?  Am
suficiente exemple concrete (anecdote,
întâmplãri, experienþe personale etc.) ?
 Fac o prezentare care sã mã reprezinte
ºi sã serveascã cu brio domeniul la care
mã refer ?  Respect durata propusã ? 
Mi-am lãsat timp suficient pentru
recapitularea ideilor principale ?  Am
reuºit sã-mi elimin prin repetiþii în faþa
oglinzii ticurile verbale, ããã-urile sau
mmm-urile ?  Am exersat suficient
utilizarea calculatorului ºi a altor,
eventuale, instrumente ajutãtoare ca sã
nu creez probleme echipei tehnice ? 
Am verificat compatibilitatea lor cu
echipamentele tehnice pe care le voi
folosi ?

Precauþii:  Manuscrisul prezentãrii sã
nu fie pe întinderea multor pagini, care se
pot încurca între ele. Un set de cartonaºe

Pregãtirea pentru apariþia în faþa
camerei de luat vederi cere obligatoriu: 
repetiþii în prezenþa unor martori (studenþi,
colegi, rude, cu care sã se poatã comenta
apoi prestaþia respectivã) pentru sesizarea
eventualelor dificultãþi, ticuri verbale ºi
pentru cronometrarea riguroasã a
expunerii, ca ea sã nu fie nici sub ºi nici
mai mare de 30 sau 60 minute;  aºezarea

Mimica, gestica, þinuta
Câteva reguli stricte:  privirea este
îndreptatã constant spre camera de luat
vederi în funcþiune (cu becul roºu aprins);
 nu se adoptã o expresie indiferentã, «
sobrã », ci una relaxatã, prietenoasã, vie; 
NU SE CITEªTE, ci se vorbeºte, se aratã,
se demonstreazã !;  nu se fac digresiuni
care îngreuneazã urmãrirea expunerii;  nu
se gesticuleazã fãrã rost, dar nici nu se stã
stanã de piatrã;  nu se foºneºte
(eventualele foi se pun în înveliº de plastic,
scrise pe o singurã paginã, cu litere mari,
cuvinte puþine ºi spaþii mari între rânduri);
 se stã drept nu lãsat pe spate, gârbovit
sau lãsat pe o parte;  ca sacoul sã nu se
ridice la spate ºi sã dea impresia de
neglijenþã sau de gârbovealã, se va trage
în prealabil în jos;  se priveºte în camerã,
dar nu fix, ci schimbând mereu expresia
feþei, tonul vocii, miºcãrile trupului (reduse
totuºi ca amplitudine);  din când în când
un zâmbet e binevenit (un zâmbet calm
indicã siguranþã de sine, un zâmbet cald
apropie telespectatorii, un zâmbet forþat se
transformã, însã, în rictus, deci sã nu
forþãm lucrurile !)  se face apel la umor,
se încurajeazã ºi se laudã studenþii, se
prezintã succint meritele facultãþii /
catedrei/Universitãþii (ca oameni ºi
lucrãri);  se manifestã energie ºi
DINAMISM pentru a þine mereu treazã
atenþia telespectatorilor. (Sã nu uitãm,
entuziasmul este contagios
Ca ºi
plictiseala.)  expunerea sã alterneze cu
interactivitatea (de gãsit mijloace care
sã-i facã pe studenþi sã lucreze într-un fel
oarecare);  exprimarea sã fie simplã ºi
clarã;  ritmul expunerii sã fie cel al vorbirii
obiºnuite;  dicþia, accentele, frazarea sã
fie tratate cu mare grijã, evitarea
« recitãrilor », a lucrurilor spuse « pe de
rost »;  de revenit asupra ideilor principale
(redundanþa este agreatã în televiziune cu

Prof. univ. dr. Florin Popescu

Prof. univ. dr. Ion Zãvoianu
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Redacþia Învãþãmânt-Educaþie
a Televiziunii România de Mâine
dumneavoastrã, o fabulã, o anecdotã, un
paradox sau chiar o glumã bunã  ceva care
sã trezeascã interesul faþã de temã ºi faþã de
vorbitor. Apoi comunicaþi limpede obiectivul
de atins la aceastã întâlnire, într-o manierã
care sã-i convingã pe telespectatori cã
subiectul în discuþie este relevant pentru ei.
Conþinutul prezentãrii
În construirea conþinutului palierele
sunt:  scheletul ideatic (veþi opta pentru o
prezentare logicã, cronologicã sau una tip
problemã-soluþie în funcþie de obiectivul
fixat);  includerea de date concrete,
actuale, reale;  utilizarea de mijloace
VIZUALE, cum ar fi: scheme ce conþin
idei, puncte cheie; scurte citate; lista
recapitulativã a cunoºtinþelor prezentate;
fotografii; diagrame; hãrþi; grafice, tabele;
imagini filmate; mãrturii filmate etc.
Concizia prezentãrii
Exprimarea vorbitorului trebuie sã fie
clarã, simplã, plasticã, dar în cât mai puþine
cuvinte.
(La BBC se spune: « Nu declara, nu
afirma, nu comenta, demonstreazã cu
argumente VIDEO ºi vorbeºte cât mai
puþin  gândeºte-te cã fiecare cuvânt al tãu
te-ar costa 10 lire ! »).

original, complet, de înaltã facturã ºtiinþificã mondialã aplicat la
Universitatea Spiru Haret. Un impact pozitiv asupra construirii
modelului românesc ID, însã l-au avut experienþa sa de la
International Fellow al University of Canbera, precum ºi

clarifica de la bun început:  Scopul
 Obiectivele (rezultate mãsurabile)
 Background-ul (contextul, fundalul de
fapte, evenimente, mentalitãþi, idei etc. ca
justificare a alegerii respectivei teme) 
Tema  Subiectul  Titlul (ca pentru o
producþie TV)  Desfãºurãtorul de idei 
Susþinerea audio ºi cea video  Necesarul
în aparaturã de studio  Necesarul de
colaboratori (tehnoredactor  dintre
studenþi -, asistent regie -, dintre studenþi -,
participanþi studenþi, alte cadre didactice
de specialitate, public - spectatori, cu sau
fãrã rol de susþinere moralã sau ideaticã -)
 Costuri estimative  Termene de realizare
(pe etape).
Observaþii:  Proiectul ca atare este unul
mental ºi pentru uzul personal al autorului,
Redacþia Învãþãmânt - Educaþie tvRM nu
vã solicitã acest proiect (dar vor avea loc
discuþii pe marginea lui ºi se va concepe pe
aceastã bazã un DESFÃªURÃTOR pentru
echipa tehnicã).

Caracterul instructiv-aplicativ al acestei lucrãri inedite nu
numai prin tematica abordatã, de o mare actualitate ºi cu un spectru
larg de interes ce depãºeºte rigorile unui obiºnuit manual
universitar, ci ºi prin preocuparea de a însoþi bogata sa

Bazele învãþãmântului
deschis la distanþã
de prof. univ. dr. Ioan GÂF-DEAC

 O remarcabilã lucrare în sprijinul învãþãrii

la distanþã
Teorie ºi practicã, metodicã, proiectare ºi
funcþionare, modele performante oferite de
mari universitãþi ale lumii



activitatea universitarã didacticã prestatã la University of New
South Walles of Sydney ºi University of Canberra, toate din
Australia, unde timp de doi ani a conferenþiat în faþa studenþilor
ºi specialiºtilor în domeniul urban-management-ului.
Poate ºi de aceea conceptele, principiile care stau la baza
definirii ºi organizãrii învãþãmântului la distanþã îi sunt atât de
familiare, permeabile, de unde ºi neobiºnuita uºurinþã cu care le
pune în ecuaþia acestei forme moderne de învãþare, formare,
educare, ajutându-l pe autorul acestei lucrãri, care a publicat 17
cãrþi, peste 300 de articole ºtiinþifice, în þarã ºi în strãinãtate, sã le
integreze în structura unui capitol intitulat chiar Rezultate din
practica internaþionalã pentru ID.

argumentaþie cu demonstraþia pe plan practic, intenþia autorului
de a conferi lucrãrii un grad cât mai mare de utilitate sunt
descoperite chiar din titlurile celor 10 capitole pe care este
structuratã aceasta, cum sunt: Teoria ºi practica învãþãrii la
distanþã, Metodica ID, Proiectarea ºi funcþionarea ID, Aplicaþia
unui model contemporan performant pentru ID. Cât de bine
stãpâneºte autorul spaþiul cibernetic universitar este pus în
evidenþã de paragrafe în care cu fiecare element îºi propune sã
ofere metodologii adecvate, instrumente, chei ºi mecanisme de
învãþare în sistemul ID, de descifrare a unor soluþii ºi, mai ales,
de aplicare a lor. Cursurile pe Internet, proiectarea unui curs online, precum ºi stadiile psihologice ale unui asemenea tip de

Întrebãri de pus în
timpul expunerii

 Sunt suficient de relaxat, de
entuziast, de viu ?  Poziþia mea este
suficient de verticalã ?  Vocea mea este
clarã, sonorã, caldã, în nici un caz
monotonã ?  Reuºesc sã schimb « din
mers » maniera de expunere ?  Limbajul
meu nonverbal îmi susþine transmiterea
mesajului ?  Expun cu claritate
obiectivele pe care mi le-am propus ?
Ajutorul Redacþiei Învãþãmânt 
Educaþie
Constã, în principal, în:
 consiliere;
 asistenþã de specialitate pe toatã
durata pregãtirii ºi realizãrii expunerii
televizate;
 pregãtirea echipei tehnice pentru
fiecare înregistrare în parte;
 gestionarea ºi arhivarea fiecãrui
produs;
 pregãtirea ºi programarea pentru
emisie;
 monitorizarea inter-activitãþii, a
feed-back-ului (primire de scrisori,
telefoane, e-mail-uri etc.);
 eventuala promovare a producþiilor
ºi a autorilor prin programele TV, Opinia
naþionalã, alte organe de presã.

Conf. univ. dr. Mariana Baicu

învãþare, care nu este numai activã, ci ºi interactivã, construirea
ºi funcþionarea unei Biblioteci virtuale, modalitãþi de navigare în
acest spaþiu virtual reprezintã mãrturii ale unui efort constant,
neomiþând nici o clipã sã configureze rolul esenþial, decisiv al
cadrelor didactice. Acestea sunt, cum spune autorul, prestatori
de serviciu universitar de cea mai bunã calitate.
ªi fiecare paragraf este asociat, agrementat cu o largã paletã
de informaþii ºi aspecte din experienþa noii culturi de învãþare. În
acest perimetru se înscrie un studiu elaborat la San Diego,
University of California, care înfãþiºeazã comparativ interacþiunea
instrucþionalã în rândul studenþilor care primesc mesajele
(cunoºtinþele de curs) pe cale electronicã cu activitãþile de predare
din amfiteatre ºi sãli de seminar convenþionale. A reieºit cu
pregnanþã faptul cã rãspunsurile studenþilor în situaþia folosirii
facilitãþilor electronice au fost, de cele mai multe ori mai
consistente ºi mai complexe decât în cel de-al doilea caz.
Un generos spaþiu este rezervat prezentãrii modului modern
în care este structurat învãþãmântul la distanþã la Universitatea
Spiru Haret, resurselor purtãtoare de conþinut didactic  manualele
extinse, Notele de curs-sintezã, apãrute în Editura Fundaþiei România
de Mâine, Biblioteca virtualã, emisiunile cu caracter didactic
transmise de tvRM incluzând cursuri, seminarii-dezbateri, avizierul
video-colectiv, jurnalul studenþesc ºi revista Opinia naþionalã, care
publicã articole cu caracter ºtiinþific, consultaþii pentru studenþii,
formule de examinare-evaluare, exerciþii de autoevaluare. Iatã tot
atâtea repere care confirmã credibilitatea, accesibilitatea ºi, de ce nu,
vocaþia socialã a învãþãmântului la distanþã.
Scris într-un stil alert, respirând o solidã documentare,
începând cu scurtul istoric ºi prezentarea unor definiþii pentru ID
ºi încheind cu managementul ºi eficienþa ID, textul este ilustrat,
susþinut de relevante imagini  grafice, figuri toate originale,
creaþii proprii , de surse bibliografice, care ajutã cititorilor, cum
ne asigurã autorul acestei remarcabile lucrãri  sã intre mai uºor
în atmosfera specificã procesului de învãþãmânt la distanþã, sã
pãtrundã în universul noului mod de pregãtire superioarã.
Rãspunzând dezideratelor utilului ºi plãcutului ºi îngemãnând
dubla calitate de instrument de studiu ºi de pasionant obiect de
lecturã, cartea se recomandã de la sine.

Adela DEAC

28 februarie 2005

« Ceea ce am iubit mai presus de orice a fost tineretul universitar. Lui i-am
dat tot ce am avut mai bun ºi mai scump, ºi trebuie sã recunosc, mi-a dat ºi el tot
ceea ce a avut mai bun ºi mai scump. Bucuriile studenþimii au fost ºi bucuriile
mele, durerile studenþimii au fost ºi durerile mele».
Dimitrie Gusti
ªcoala sociologicã de la Bucureºti al cãrui fondator este prof.
Dimitrie Gusti (1880-1955) a fost marcatã de câteva momente decisive
în conturarea identitãþii sale: 1) crearea sistemului monografiei
sociologice, care a servit ca fundament analitic al cercetãrii nemijlocite
a satelor; 2) diversificarea tipologicã a cercetãrilor monografice ºi
codificarea experienþei metodice de cercetare; 3) constituirea
comunitãþii sociologice moderne a echipelor monografice (dispunând
de structuri de comunicare, autoritate, cunoaºtere tacitã, cãi de
legitimare); 4) constituirea valorilor împãrtãºite în comun de membrii
ºi discipolii ªcolii monografice.
Sistemul sociologic gustian este un ansamblu articulat de
teorii, concepte, teze: teoria voinþei sociale, teoria cadrelor ºi
manifestãrilor, conceptele de unitate socialã, relaþii ºi procese
sociale, legea paralelismului sociologic, conceptul de
interdisciplinaritate, legea dreptãþii, idealului, circuitului social.
Teoria voinþei sociale este dimensiunea cea mai contestatã ºi
etichetatã în anii de dupã rãzboi, sub presiunea normativã a
concepþiei marxiste. Teoria voinþei sociale deþine un loc central
în concepþia gustianã. Voinþa socialã constituie esenþa vieþii sociale
ºi principiul sãu explicativ (vezi: ªtiinþele sociale, sociologia,
politica ºi etica în interdependenþa lor unitarã: Prolegomene la un
sistem (1909-1910); Despre natura vieþii sociale, 1910;
Realitate, ºtiinþã ºi reformã socialã, 1919; Sociologia
monograficã, ºtiinþã a realitãþii sociale, 1934; Problema
sociologiei. Sistem ºi metodã. Trei comunicãri, 1940).
Voinþa este înzestratã de Dimitrie Gusti cu capacitatea
uimitoare de a crea unitatea socialã, deci de a îndeplini o
funcþiune moralã primordialã, în virtutea constituþiei sale intime,
a morfologiei sale. Preluând distincþia kantianã a voinþei ca
impuls ºi ca mobil, D.Gusti dezvoltã ideea dublei determinãri a
voinþei sociale, ºi anume, motivarea afectivã ºi raþionalã a
acesteia. Motivarea afectivã se exprimã prin trei afecte tipice:
iubirea de sine, simpatia, religiozitatea. Iubirea de sine, care este
un afect însoþitor al conºtiinþei de sine, se proiecteazã în afarã
sub forma simpatiei, devenind factor de creaþie socialã de
comunitate; prin simpatie, omul surprinde identitatea sa cu alþi
oameni, de unde ia naºtere conºtiinþa de grup. Iubirea de sine ºi
simpatia se gãsesc unite printr-o sintezã creatoare (W.Wundt)
într-un afect superior: frica respectuoasã sau veneraþia faþã de
necunoscut, care implicã subordonarea conºtientã a propriului
eu faþã de puterile naturii ºi societãþii, recunoscute ca mai înalte
(respectul social, stima etc.). Motivarea raþionalã a voinþei este,
în esenþã, o succesiune progresivã de reprezentãri ale scopului
ºi mijloacelor pentru atingerea lui: mobilurile perceperii ( care
aparþin voinþei neevoluate, instinctive, individul neavând
reprezentarea scopului, recurgând la mijloacele ce-i stau la
îndemânã); mobilurile intelectului (inteligent se dovedeºte omul
care cautã cu perspicacitate mijloacele adecvate þelului - specific
acestei motivãri fiind alegerea mijloacelor); mobilurile raþiunii
(raþional este cel ce stãpâneºte atât scopurile cât ºi mijloacele,
specificã fiind aici alegerea scopurilor).
În funcþie de reprezentarea scopului ºi mijloacelor, se
deosebesc 3 trepte de evoluþie a voinþei sociale: voinþa scurtã sau
embrionarã a omului supus impulsurilor, voinþa slab dezvoltatã
(a celor ce ºtiu a alege mijloacele) ºi voinþa lungã (a celor ce
stãpânesc perspectiva scopurilor). Unitatea armonic concentratã
a afectelor fundamentale ºi a mobilurilor tipice formeazã conceptul
de personalitate. Personalitatea va fi o posibilitate sau o realitate
pe cale de desãvârºire, dupã cum afectele fundamentale se gãsesc
în stare embrionarã sau dezvoltatã.
Din teoria voinþei decurge o consecinþã epistemologicã
importantã: orice evaluare a motivelor acþiunii indivizilor ºi
grupurilor trebuie sã considere sintetic întreg conþinutul tipic
al voinþei ºi nu doar unele impulsuri sau motive în dauna altora.
Interpretãri eronate se observã, dupã D.Gusti, în cazul
utilitarismului, care pune preþ pe îmbinarea iubirii de sine cu
mobilurile raþionale, ignorând celelalte componente ale
morfologiei voinþei: la rândul lor, hedonismul accentueazã asupra
iubirii de sine ºi mobilurilor perceptibile, etica creºtinã preþuieºte

Recunoaºterea internaþionalã a meritelor sale
pentru sociologia vremii, pentru munca neobositã
în folosul progresului social, civilizaþiei ºi pãcii s-a
manifestat prin faptul cã foruri ºtiinþifice din cele
mai reputate i-au acordat titluri ºtiinþifice ºi i-au
încredinþat funcþii ºtiinþifice de mare prestigiu ºi
de mare rãspundere: a fost membru al societãþilor
de sociologie din Geneva, Berlin, Londra; al
Institutului Internaþional de Sociologie, al
Societãþii ªtiinþelor Sociale din Tokio, al Societãþii
de Sociologie «Masaryk» din Praga, Doctor
Honoris Causa al Universitãþii din Leipzig,
membru al Academiei de ºtiinþe morale ºi politice
din Institutul Franþei (Academia francezã), al
doilea român cu acest titlu dupã marele istoric
A.D. Xenopol. Pline de semnificaþie în acest sens
au fost ºi alegerea sa ca preºedinte al celui de-al
XIV-lea Congres Internaþional de Sociologie ºi, de
asemenea, la conducerea Institutului de ºtiinþe
sociale al României. El a fost cetãþean de onoare
al mai multor localitãþi din þarã, iar în 1939 a fost
ales cetãþean de onoare al oraºului New York.
Statul francez l-a distins cu Legiunea de onoare,
în gradul de Mare Ofiþer. În 1947 devine
preºedintele Institutului Social al Naþiunilor, pe
care l-a creat la New York.
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doar afectul veneraþiei, etica lui Schopenhauer se bazeazã pe
milã (o formã a simpatiei) etc.
Voinþa socialã, în unitatea afectelor ºi mobilurilor sale,
constituie causa causans a vieþii sociale; acesteia îi lipseºte însã
materialul asupra cãruia se exercitã imboldul de socializare al
voinþei. Acest material este constituit din unitatea mediului
sau a cadrelor vieþii sociale, ce definesc virtualitãþile,
putinþele de devenire ale vieþii societãþii, cu alte cuvinte mediul:
natura sau cadrul cosmic ºi viaþa sau cadrul biologic formeazã
cadrele naturale, asociale; timpul sau cadrul istoric ºi conºtiinþa
sau cadrul psihic formeazã cadrele imanente sociale. Cadrele
provoacã reacþii ale voinþei, indicând o posibilitate, nu o
necesitate. Mecanismul vieþii sociale este doar declanºat de
cadre, dar reacþiunea se sãvârºeºte dupã o structurã proprie
voinþei. De pildã, dovada, poporul grec din lucrãrile lui Taine,
popor care a decãzut ºi s-a strâns cu toate cã insulele au rãmas
aceleaºi. Orice fapt care este o activitate actualã ºi e condiþionat
de alþi factori constituie manifestãrile unitãþii sociale ºi ele sunt
de atâtea feluri de câte feluri sunt trebuinþele omeneºti. Sub

Monografia sociologicã a fost înþeleasã ca sistem sociologic
ºi, simultan, instrument de lucru, care face posibilã confruntarea
sistematicã dintre teorie ºi realitate, un mijloc simplu de
cunoaºtere integralã ºi amãnunþitã a realitãþii, fãrã de care
sociologia ca ºtiinþã nu este posibilã.
ªcoala monograficã gustianã a experimentat câteva tipuri
fundamentale de ipoteze ale cercetãrii monografice: ipoteza
monografiei exhaustive sau integrale, testatã ºi definitivatã în
campaniile monografice succesive de la Goicea Mare - jud. Dolj
(1925), Ruºeþu - jud. Brãila (1926), Nereju - Vrancea (1927),
Fundu Moldovei - Cîmpulung (1928), Drãguº - Fãgãraº (1929,
1932, 1933, 1938, 1974), Runcu - Gorj (1930), Cornova Basarabia (1931), ipoteza monografiei centrate pe o problemã
cheie, experimentatã de Institutul Social Banat-Criºana ºi reluatã
de cercetãrile echipelor studenþeºti conduse de D.Gusti dupã
1934; ipoteza monografiei sumare de sat ºi a cercetãrii
comparative a comunitãþilor reprezintã o variantã mai restrânsã
a monografiei centrate pe o problemã cheie, focalizatã pe 4 teme:
sãnãtate, muncã, minte ºi suflet; ipoteza monografiei sociologice
cu ºi fãrã sat pilot, precum ºi ipoteza monografiei tematice.
Ipoteza monografiei tematice a fost conceputã în cadrul ªcolii
Sociologice de la Bucureºti pentru a fundamenta analiza unei
teze, a unei probleme sociale mai complexe ºi mai complete pe
baza schemei cadrelor ºi manifestãrilor, dar fãrã referire specialã
la o arie spaþialã (deºi aceasta din urmã nu era exclusã).
Sistemul sociologic a fundamentat, din punct de vedere
analitic, programul de cercetãri monografice al echipelor
sociologice. Echipele monografice au constituit comunitãþi
ºtiinþifice moderne, întemeiate pe raporturi de cooperare ºi
ucenicie ºtiinþificã, pe împãrtãºire de valori comune. Echipele

Un titan al
sociologiei
româneºti

Dimitrie
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1880-1955

presiunea cadrelor, voinþa socialã se actualizeazã în patru tipuri
de manifestãri: economice, spirituale, etico-juridice ºi politicoadministrative.
Manifestãrile economice ºi spirituale sunt constitutive vieþii
sociale, în timp ce manifestãrile etico-juridice ºi politicoadministrative sunt regulative sau funcþionale. Categoriile
constitutive spirituale sunt valori scopuri, adicã în sine ºi
pentru sine, în vreme ce categoriile regulative sunt valori
mijloace. Legea paralelismului sociologic reglementeazã natura
raporturilor dintre cadre, manifestãri ºi voinþa socialã: acestea
sunt raporturi de interdependenþã, coexistenþã ºi nu de
subordonare logicã. Dupã D.Gusti, existã un întreit paralelism:
în interiorul cadrelor ºi manifestãrilor ºi între cadre ºi manifestãri.
Între ele se stabileºte o ordine funcþionalã, ceea ce semnificã
mai mult decât o corelaþie rece între ele, ºi anume, o solidaritate
iniþialã ºi vie între categoriile constitutive ºi cele regulative ale
vieþii sociale, dat fiind cã pãrþile componente se leagã între ele,
trãind în, prin ºi pentru Totul ce le dã viaþã ºi sens. Spre
deosebire de determinismul marxist sau de alte determinisme
particulare, paralelismul sociologic gustian semnificã ideea cã
nici una din împrejurãrile care condiþioneazã (cadrele) faptele
sociale nu constituie însã, luatã în parte, o cauzã a vieþii unitãþii
investigate, ci numai o condiþie a ei. Cauzalã este numai acþiunea
concomitentã a tuturor condiþiilor (cadrelor), adicã expresia
voinþei sociale ca totalitate vie.
Unitãþile sociale sunt ansambluri de manifestãri cu oarecare
stabilitate ºi consistenþã. Dupã gradul de consistenþã, obiectivare
ºi durabilitate, ele se clasificã în comunitãþi, instituþii ºi grupãri.
Comunitãþile prezintã un grad maxim de integrare; ele controleazã
membrii în chip absolut, aceºtia neputând înrâuri ºi nici pãrãsi grupul.
Instituþiile sunt unitãþi de stãri ºi funcþiuni cu viaþã autonomã,
independentã de cea a indivizilor. Intrarea indivizilor este facultativã,
dar, o datã intraþi, ei sunt constrânºi sã se supunã normelor acestora.
Grupãrile sunt unitãþi flexibile, în care indivizii pot sã intre, sã iasã,
dupã voie, sau sã le modifice. Raporturile sociale sunt fenomene de
interacþiune între familii, grupuri, vecinãtãþi, generaþii etc. Faptele
sociale în evoluþie, disoluþie, transformare constituie procesele sociale.
Principiul interdisciplinaritãþii are douã sensuri principale la D.Gusti:
de sintezã a unor puncte de vedere aparþinând ºtiinþelor sociale
particulare ºi a sociologiilor parþiale, în vederea edificãrii unei
sociologii sistematice ºi de cuprindere unitarã, panoramicã, a tuturor
fenomenelor ºi proceselor unei unitãþi sociale prin cooperarea
specialiºtilor ºi sociologilor de pe poziþiile integratoare ale sociologiei.
Transformarea sistemului sociologic gustian în unealtã de
lucru, prin operaþionalizarea în ipoteze ºi metode de investigaþie
empiricã, a marcat naºterea monografiei sociologice.

Dimitrie Gusti în mijlocul sãtenilor, pe uliþele din Muzeul Satului Românesc.

monografice erau interdisciplinare. Echipele studenþeºti de
acþiune culturalã (1934-1940) constituie o inovare a relaþiilor
sociologiei cu exigenþele societãþii. D. Gusti a instituit o nouã
formã a echipelor studenþeºti, orientate prioritar spre acþiune
socialã, adicã spre cercetarea corelatã a problemei sociale a
satelor. De numele lui Gusti se leagã ºi instituirea formalã a
Serviciului Social, în octombrie 1938, care constituie o
modalitate de generalizare a experienþei echipelor culturale
studenþeºti ºi are o funcþionalitate complexã: mijloc de pedagogie
socialã prin care intelectualitatea primea o formaþie de activiºti
sociali; instrument de cunoaºtere ºtiinþificã a problemelor þãrii;
mijloc de organizare a centrelor model în sate ºi oraºe; for de
coordonare a tuturor forurilor de acþiune socialã. Împrejurãrile
interne ºi internaþionale au fost neprielnice funcþionãrii acestei
instituþii, ducând la suspendarea Serviciului Social (în oct. 1939).
Una din contribuþiile de prestigiu ale lui Dimitrie Gusti
priveºte sociologia naþiunii ºi a identitãþii etnice. Raportul între
naþiune ºi etnicitate este vãzut în termenii de realitate culturalã
versus identitate virtualã. În timp ce naþiunea este o unitate
socialã autonomã de scop ºi mijloace, altfel spus o comunitate
culturalã, etnicitatea constituie doar o realitate virtualã,
o condiþie de viaþã a naþiunii încadratã de el la capitolul cadrele
vieþii sociale. Alte prioritãþi ºtiinþifice ale sociologiei gustiene
sunt contribuþiile la dezvoltarea sociologiei ºtiinþei, în principal
la teoria comunitãþilor sociologice ºi a instituþionalizãrii funcþiei
reformatoare a sociologiei, precum ºi contribuþiile la codificarea
metodelor cercetãrii nemijlocite de teren (field work) a
comunitãþilor þãrãneºti.

ªcoala sociologicã de la Bucureºti
Una din realizãrile de cel mai înalt nivel al dezvoltãrii
sociologiei ca ºtiinþã în România o constituie crearea unei ºcoli
ºtiinþifice veritabile, moderne, care a întrunit toate elementele
caracteristice (sistem de roluri, de statute, de comunicare, de
interacþiune, de manifestãri organizaþionale, de autoritate ºi
control al muncii ºtiinþifice etc.) ce sunt luate în considerare în
modelele contemporane de sociologia ºtiinþei ºi de scienticã în
analiza comunitãþilor ºtiinþifice moderne.
Acþiunea de instituþionalizare a rolului transformator al
ºtiinþei, îndeosebi al ºtiinþelor sociale, s-a centrat pe structura
de comunicaþie intra- ºi interºtiinþificã (adicã în cadrul unei
specialitãþi ºi între disciplinele ºtiinþifice), dând naºtere unor
comunicaþii ºtiinþifice multidimensionale, interdisciplinare,

D. Gusti vorbind studenþilor din echipele studenþeºti: «Vã aºteaptã o muncã grea, dar nespus de
frumoasã. Pentru reuºita ei se cere ( ) în primul rând împlinirea a douã condiþii: o desãvârºitã
prietenie între cei ce formeazã echipa ºi o sincerã înfrãþire a echipei cu satul», (1935).

Vouã, iubiþi þãrani, þãrance ºi muncitori din cele
626 de sate, oraºe ºi regiuni unde au lucrat conduºi
de mine echipele de studenþi ºi tehnicieni ai
Institutului Social Român, ai celor patru Institute
regionale, ai Seminarului de sociologie de la
Universitatea din Bucureºti, ai Fundaþiei ºi
Serviciului Social ºi mai ales vouã, locuitorilor
satelor, cãrora le aparþin ca al lor ales cetãþean de
onoare din Goicea Mare (Oltenia), Ruºeþu
(Muntenia), Drãguº (Fãgãraº), Nereju (Moldova),
Sadova ºi Fundul Moldovei (Bucovina), Cornova
(Basarabia), Voºlobãþ (Ciuc), ªanþ (Nãsãud), vã
adresez întreaga mea iubire, curatã, sincerã ºi
dezinteresatã ºi toatã recunoºtinþa pentru cele mai
frumoase momente din viaþa mea petrecute în
mijlocul vostru.
Dimitrie Gusti
variate ca volum, obiective, modele de interacþiune, climat ºi
rezultate. Comunitãþile ºtiinþifice create în cadrul ªcolii
româneºti de sociologie din anii interbelici, prin sistemul de roluri
ºi statute prescrise de organizaþiile instituite - Institutul Social
Român, Seminarul de sociologie, Fundaþiile Culturale Regale , ca sã amintim pe cele mai importante, au constituit modele de
interacþiune densã, care au dat naºtere la întreaga gamã a
manifestãrilor organizaþionale moderne în domeniu, de la
sistemele de autoritate ºi control care iau decizii privind formarea
personalului, pânã la sistemele de evaluare ºi sancþionare a
activitãþii comunitãþilor, de alocare ºi administrare a resurselor
existente. Membrii Institutului Social Român ºi ai echipelor
monografice ale Seminarului de sociologie, ai echipelor
stundenþeºti ale Fundaþiilor Culturale s-au constituit ca veritabile
colegii invizibile, având interacþiune cognitivã frecventã,
depistabilã empiric. Evidenþa empiricã a activitãþii acestor
instituþii probeazã apariþia ºi dezvoltarea grupurilor ºi persoanelor
de referinþã în perimetrul ªcolii româneºti de sociologie, precum
ºi a unor tipare de comunicaþie tipice pentru existenþa
comunitãþilor ºtiinþifice: dezbateri, raporturi de colegialitate,
coautorat, ucenicie (formarea cadrelor).
Modul concret de cristalizare a acestor interacþiuni în sânul
comunitãþilor ºtiinþifice din cadrul ªcolii sociologice de la
Bucureºti aratã cã aceasta a parcurs toate stadiile clasice ale
unor grupuri ºtiinþifice puternice, cu personalitate distinctã,
comparabile cu ºcolile de sociologie consacrate în acele vremuri:
ªcoala din Chicago, ªcoala sociologicã francezã, creatã de
E.Durkheim, ªcoala reformei sociale engleze, iniþiatã de Ch.Booth.
Pe baza analizei empirice a grupurilor ºtiinþifice dezvoltate în
cadrul ªcolii sociologice de la Bucureºti se pot face unele
corespondenþe ºi analogii cu modelul dezvoltãrii în patru trepte
a grupurilor sociologice, întocmit de Nicholas C.Mullins.
Primul stadiu, ºi anume, cel de prefigurare a ªcolii
sociologice, de formulare vagã, în termeni filosofici, a doctrinei
sociologiei monografice active ºi multidisciplinare, care
corespunde perioadei ieºene, prezintã similaritãþi cu stadiul
normal al comunitãþilor ºtiinþifice, conceptualizat (de Mullins)
ca o stare iniþialã a grupului, având o structurã de comunicaþie
relativ slab închegatã, un grad redus de organizare ºi cooperare
în vederea soluþionãrii unei probleme particulare.
Faza a doua, a constituirii ºcolii sociologice (1912-1929), la
început în structuri paralele de construcþie teoreticã monograficã
(Seminarul de sociologie) ºi intervenþie practicã, reformatoare
(Institutul Social Român), structuri care apoi au fuzionat în cadrul
echipelor monografice ºi studenþeºti, prezintã corespondenþe
interesante cu cel de-al doilea stadiu din modelul lui Mullins,
denumit reþea (network); aici se produce o schimbare importantã
în raporturile de comunicaþie ºtiinþificã, marcatã frecvent de
apariþia unor produse intelectuale (o idee nouã, un criticism ascuþit
al stãrii prezente de lucruri etc.), care atrag atenþia mai multor
cercetãtori: aceºtia încep sã coopereze ºi sã dezvolte treptat un
consens grupal privind stilul ºi conþinutul cercetãrilor (angajament
programatic). În aceastã fazã, sociologia devenise monograficã:
se elaborase în seminar planul unei monografii sociologice rurale,
pe baza paradigmei gustiene ºi s-a trecut efectiv la alcãtuirea
echipelor monografice interdisciplinare.
Pe mãsura obiectivãrii activitãþilor ªcolii sociologice, prin
publicarea dezbaterilor, a rezultatelor cercetãrilor etc., comunicarea
în grup s-a intensificat, au apãrut formaþiuni mai stabile, specifice
etapei de dezvoltare deplinã (mãnunchi - cluster la autorul
citat), cuprinsã între 1929-1932. Se constatã în aceastã fazã, o
deplasare de la relaþiile de comunicare informale ºi mai puþin
stabile, din faza anterioarã, cãtre o structurã cu un grad sporit de
organizare, cu conexiuni teoretice puternice, luând forma
coautoratelor, a unor publicaþii colective etc.
D. Gusti a aplicat la evidenþa empiricã un model furnizat de
opt grupuri sociologice americane prestigioase: 3 grupuri
tradiþionale (ºi anume, structural-funcþionalismul,
interacþionismul simbolic, teoreticienii grupului mic) ºi cinci
grupuri contemporane (vizionarii, etnometodologii,
structuraliºtii, noii teoreticieni cauzali ºi gruparea radicalã).
Caracteristici organizaþionale ºi cognitive marcate de
preocuparea pentru condensarea centrului de greutate spre nuclee
active de cercetare-intervenþie sunt clar vizibile în campania de
la Drãguº (în 1929 cu 86 membri, 1932, 1933) ºi Runcu (1930,
cu 67 membri). Punct culminant în istoria monografiilor rurale,
campania de la Drãguº s-a transformat într-un autentic laborator
de creaþie metodologicã ºi tehnicã, iar cercetarea de la Runcu a
avut ecouri peste hotare la autori prestigioºi de talia lui Leopold
von Wiese. În aceastã etapã de apogeu a ªcolii monografice s-a
produs o semnificativã accentuare a laturii acþiunii sociale,
trãsãturã care se va întãri în faza urmãtoare.

 Spicuiri din volumul Istoria sociologiei
româneºti. Coordonator: ªtefan Costea (2002)
 Fotografiile ºi textele din casete  preluate din
cartea Dimitrie Gusti de Ovidiu Bãdina ºi Octavian
Neamþu (1967)
 Portretul din pagina 1: desen de Marcela Cordescu

Începuturile cercetãrilor monografice pe teren.
Un grup de 19 studenþi germani  conduºi de profesorul Helmuth Klocke, de la catedra
profesorului Gunther Ipsen de la Universitatea din Leipzig  în vizitã la echipa monograficã
din satul Runcu (Gorj).
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Consultaþie pentru studenþi
Premise.
Între formare ºi cunoaºtere



Consultaþia noastrã îºi propune sã readucã în centrul
atenþiei douã dintre aspectele care conferã studiului limbii
latine ºi, pe cât posibil, ºi al celei greceºti în ºcoli ºi în
universitãþi, cu precãdere în ºcolile ºi în universitãþile din
România de azi, un statut ºi o importanþã aparte.
Rezumând ºi, prin aceasta, anticipând, putem spune cã este
vorba, în primul rând ºi pe un plan mai larg, de un rol f o r m a
t i v sub raport c u l t u r a l. Autenticul mod de a fi în materie
de culturã nu se poate construi din nimic, ex nihilo, el se
raporteazã în permanenþã la ceva, chiar ºi atunci când se neagã
sensul ºi rostul construcþiei în favoarea de-construcþiei ca atare,
chiar ºi atunci când se proclamã ignorarea trecutului cultural
în beneficiul comodei suficienþe egolatre a prezentului sincron.
A fi eu în culturã (în cea literarã mai cu seamã) presupune a
ºti ce înseamnã a fi / a fi fost alþii, înaintea mea. Probabil cã
nicãieri mai bine ºi mai necesar decât în domeniul culturii,
emblematic reprezentatã de cultura literarã, nu se verificã,
axiomatic, adevãrul cã a fi (eu, noi) înseamnã a ºti.
În al doilea rând ºi pe un plan mai restrâns, limbile clasice
ale Antichitãþii îºi vãdesc importanþa lor cardinalã în c u n o a º
t e r e. De aici provine, de atâtea sute de generaþii care au avut
acces la culturã ºi educaþie, la învãþãmânt ºi cercetare în Europa
ºi dincolo de graniþele ei geografice, statutul limbilor antice
clasice de º t i i n þ e-p i v o t în configurarea spaþiului
complex, generos ºi interferent, al ºtiinþelor omului, al
umanismului modern într-un cuvânt. Un umanism prelungit
pânã azi în varii forme ºi spectre, adaptat ºi adaptabil noilor
mentalitãþi ºi noilor realitãþi ale erei digitale, un umanism etern
viabil ca ºi spiritul uman.
Datã fiind vastitatea dimensiunii c o g n i t i v e a limbilor
Antichitãþii clasice, vom restrânge, în partea a doua a
consultaþiei noastre, referinþele utilizate la domeniul
contribuþiei latinei, ca limbã-matcã a familiei lingvistice
romanice, la cunoaºterea, în profunzime ºi totodatã în mod
esenþial, a specificului limbii române, pornind de la originile
ei cele mai îndepãrtate ºi ajungând pânã la tendinþele evoluþiei
sale în contemporaneitate.

Clasicism ºi culturã
Într-unul din apreciatele ºi cunoscutele pe atunci, în lumea
culturalã româneascã interbelicã, eseuri ale sale, intitulat
Actualitatea clasicismului ºi publicat în volumul Pentru
clasicism. Fapte  idei  oameni 1926-1936 (Craiova, Editura
Ramuri, 1937), profesorul, scriitorul ºi traducãtorul N.I.
Herescu fãcea urmãtoarele observaþii, pe cât de pertinente, pe
atât de convingãtoare prin valabilitatea lor perenã. Ne
permitem, în cele ce urmeazã, sã le prezentãm pe scurt,
însoþindu-le cu câteva comentarii personale.
Din perspectiva generalã a evoluþiei culturii româneºti, se
poate observa cã momentele ei cele mai importante au fost,
fãrã excepþie, rezultatul unei apropieri, al unui interes crescut
faþã de cultura latinã1 ºi, adãugãm noi, al unei substanþiale
asimilãri a modelului oferit de multivalentele tipare ale
latinitãþii culturale. Astfel, cronicarii moldoveni ºi-au definit
propria poziþie istoricã ºi culturalã prin raportare la latinitatea
dunãreanã ºi la romanitatea orientalã, stimulaþi fiind de
contactul formativ cu ºcoala ºi cultura umanistã polonã. Un
alt moment fundamental, veacul românesc al Luminilor,
iradiind din Ardeal spre Moldova ºi Þara Româneascã  totul
fiind pus sub pecetea spiritualã a latinitãþii ºi romanitãþii,
vãzute în special de cãrturarii ardeleni, dar ºi de un Dimitrie
Cantemir, ca principii fondatoare ale existenþei româneºti în
centrul ºi sud-estul Europei , a ieºit, cum plastic se exprima
Herescu (ibid.), din institutele catolice de la Roma.
Orientarea italienistã a lui Heliade Rãdulescu, arcadismul ºi
clasicismul vergilianizant ale lui Gh. Asachi, maturizarea
treptatã a Societãþii Academice, apoi a Academiei Române,
dupã temperarea exagerãrilor puriste entuziaste iniþial,
echilibrul cultural, teoretic ºi practic, indus literelor româneºti
de cãtre Titu Maiorescu dupã modelul oferit Europei moderne
de tiparele limbilor ºi culturii clasice, greco-latine, în sfârºit
(dar nu ºi în ultimul rând), geniale exemple concrete, de-a
dreptul palpabile, de asimilare a spaþiului cultural-literar antic
de cãtre scriitori care au adus literatura românã, în epoca lor,
la nivelul impus de standardele culturii moderne europene,
precum un Hasdeu, un Odobescu sau un Eminescu, au
reprezentat, în opinia noastrã, tot atâtea momente, cristalizate
uneori ca etape decisive, în cadrul cãrora profilul spiritual al
culturii româneºti nu doar cã s-a configurat în liniile sale de
forþã, beneficiind enorm de pe urma contactului cultural, uneori
din fericire instituþionalizat (cazul ªcolii Ardelene sau,
individual, al lui Cantemir), cu tezaurul Antichitãþii, ci s-a ºi
regãsit pe sine în imaginea, caleidoscopicã ºi mirobolantã, a
Lumii Vechi.
O primã concluzie, consecinþã imediatã, am spune chiar
inevitabilã, a unor observaþii generale precum cele de mai sus,
se impune. Cultura româneascã dã, inclusiv pentru un spaþiu
mai larg, cel al Orientului european privit în straturile evoluþiei
sale istorice (ca ºi Occidentul, de altfel, în egalã mãsurã),
exemplul cel mai limpede cã o culturã nu poate exista fãrã
tradiþie: altminteri, ea (ar) rãmâne suspendatã în aer.2
Cea de-a doua observaþie a noastrã porneºte, mãrturisim,
tot de la textul lui N.I. Herescu.3 Mai presus de orice, trebuie
sã afirmãm ºi, dovedind, sã ne convingem cã nici una dintre
culturile clasice ale Antichitãþii nu este moartã (cum se
afirmã mai ales despre limbi, iar latina ºi greaca veche sunt în
aceastã privinþã calul de bãtaie). Cultura vechilor greci s-a
încorporat organic pe de o parte în cultura bizantinã, cu iradieri
slave în tot estul Europei, pe de altã parte, prin întregul sãu
imaginar laic, neînfeudat teologico-dogmatic, cultura greacã
veche a penetrat ºi fecundat cultura neogreacã modernã, în
principal din secolul al XIX-lea pânã astãzi. Pe latura latinã,
cultura având ca expresie aceastã limbã a continuat sã se
menþinã vie ºi sã se desfãºoare prin intermediul culturilor
romanice, vehicule ale unei latinitãþi vii, generatoare de
inepuizabilã culturã, spiritualã ca ºi materialã. Cum excelent
noteazã acelaºi Herescu: Cultura francezã, sau italianã, sau
spaniolã sunt un moment al evoluþiei culturii latine [s.n.].
Cultura româneascã trebue ºi ea sã tindã a fi.4
Este perfect adevãrat ce susþine aici N.I. Herescu. O culturã
fãrã continuitate, o culturã fãrã urmaºi devine, la un moment
dat, o culturã într-adevãr moartã, spiritual-etic ºi material
decedatã. Pentru Antichitate putem da numeroase ºi diverse
exemple. Este cazul culturii hitiþilor, de pildã, scufundatã o datã
cu însãºi istoria lor. Sau al numeroaselor populaþii preindoeuropene din Asia Micã, prãbuºite prin înghiþire (de cãtre
grecii colonizatori, apoi de cãtre turci) sau prin dispariþie pur
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ºi simplu. Civilizaþia ºi cultura etruscilor, în Italia, în Balcani
destinul cultural-istoric al tracilor sud-dunãreni, al ilirilor ºi
chiar al geto-dacilor nord-dunãreni, la rândul lor, nu au
cunoscut continuitatea efectivã ºi vizibilã spre era modernã.
La un moment dat al deºirãrii firului Istoriei, atari culturi
material-spirituale s-au oprit definitiv din evoluþie: prin
suprimare, prin asimilare, prin extincþie sau prin oricare altã
formã de dispariþie.
Ce element esenþial, care i-a asigurat viabilitatea, deci
perenitatea, a fãcut ca, dimpotrivã, cultura  literarã, ºi nu
numai  a vechilor greci ºi a romanilor, conglomerat de
populaþii aflate acum douã mii de ani în plinã efervescenþã a
evoluþiei lor istorice, sã rãmânã vie pentru Europa de ieri, ºi
la fel ºi pentru cea de azi ºi, unitã, pentru cea de mâine ?
Chintesenþa valorii culturale a Antichitãþii clasice rãmâne,
în afara oricãrui dubiu ºi a oricãrei discuþii, c a p a c i t a t e a
e i f o r m a t i v ã, p a i d e u t i c ã, ceea ce Mihai Eminescu,
într-un faimos articol, numea calitatea / / de a creºte (s.n.).5
Eminescu a fost primul om de culturã român care a comparat
capacitãþile educativ-formative ale cunoaºterii Antichitãþii 
în primul rând prin intermediul celor douã limbi clasice, vãzute
de el drept singura portiþã de intrare în prestigiosul templu al
culturii antice  cu capacitãþile educativ-formative oferite de
celelalte discipline ale cunoaºterii. Pentru Eminescu, din
aceastã comparaþie nu rezultã decât un singur câºtigãtor:
superioritatea spiritului Antichitãþii.6
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imagine greºitã (ibid.), savantul român propunea un termen
mult mai exact ºi, prin aceasta, mai corect: acela de
continuatoare. Îi dãm din nou cuvântul autorului: Vom zice
deci cã limba românã nu este fiica, ci c o n t i n u a t o a r e a
limbii latine vorbite odinioarã în cele mai multe pãrþi ale
Imperiului roman de Rãsãrit. (ibid.). Puºcariu împinge
lucrurile chiar mult mai departe, astfel încât atât savanþilor
specialiºti, cât ºi marelui public li se poate crea impresia, falsã
de fapt, de exagerare, când afirmã: Limba românã de azi e
însãºi limba latinã, la anul 1939, cu modificãrile ivite în cursul
veacurilor / / (ibid.).
Sextil Puºcariu nu exagera, în fond, cu nimic. În perfectã
suitã logicã a afirmaþiei cã româna nu este fiica, ci
continuatoarea limbii latine, savantul postuleazã aserþiunea
cã româna nu este altceva faþã de latinã  pentru cã nu a
intervenit niciodatã un moment de întrerupere, vorbim de o
continuitate permanentã , ci este tot latina, dar o latinã
modificatã, dupã ce a suferit, deci, inerentele schimbãri prin
care trece orice idiom care curge liniºtit ca un fluviu de mii de
ani. Puºcariu utilizeazã în acest sens o altã comparaþie, la fel
de plasticã, pentru a înþelege ce este româna în raport cu latina.
Zice el (ibid.):  / / precum pielea de pe corpul nostru este
tot pielea cu care ne-am nãscut, cu aceeaºi coloare ºi cu aceleaºi
semne ºi aluniþe ca ºi în pruncie, deºi toate celulele ei s-au
împrospãtat în curgerea timpului.

CLASICISM,
LATINITATE,
MODERNITATE
Lect. univ. drd. Mariana FRANGA
Conf. univ. dr. Liviu FRANGA
Acest spirit a vãzut în om o copie, oricât de imperfectã
uneori, dar tot pe atât de sublimã alteori, a idealului divin, a
Frumuseþii ºi Inteligenþei ideale. Antropocentrismul
Antichitãþii clasice, neintrând câtuºi de puþin în conflict
deconstructiv cu spiritul ei de pietate ºi religiozitate, de adorare
calmã a sacrului, putem spune cã a fost elementul paideutic
fundamental graþie cãruia Antichitatea nu a murit de fapt
niciodatã, ci s-a perpetuat spiritual pânã în veacul de azi.
Reunite în spiritul antic precreºtin  mai exact, la Platon ,
Frumuseþea ºi Inteligenþa, armonios coexistente ºi reciproc
dependente, converg în Virtute (arete), ca summum al idealului
perfecþiunii umane.7 Ca þel educativ-formativ þintit din veacul
lui Platon ºi al profesorului sãu, Sokrates, pânã în era
Microsoft. ªi chiar ºi dupã aceea.

Clasicism ºi cunoaºtere istoricã
În aceastã parte a consultaþiei noastre, dorim sã (re) aducem
în discuþie prezenþa, dar mai ales importanþa prezenþei în
planurile de învãþãmânt ºi în programele ºcolare  cu precãdere
pentru spaþiul românesc  a componentei lingvistice a culturii
Antichitãþii clasice. Ne vom limita referinþele la aportul latinei
 ca fostã limbã de comunicare oficialã unicã, o koine a
Imperiului celui mai vast pe care l-a cunoscut Antichitatea 
în vederea cunoaºterii originilor limbii române ºi, totodatã, a
evoluþiei unei familii de limbi succesoare, extrem de
importante ºi azi, ca ºi în trecut, în edificarea civilizaþiei
comune a Europei unite.
Din orice unghi ar fi privitã, istoria limbilor romanice, în
circumstanþe particulare extrem de variate, nu reprezintã
altceva, dupã cum se ºtie foarte bine, decât istoria limbii latine
surprinse în simultanele, ca ºi în succesivele sale momente de
maximã expansiune. Fiecare idiom romanic reitereazã, pe cont
propriu, evoluþia istoricã a latinei comune, tendinþele ei
generale ca ºi pe cele specifice fiecãrui spaþiu geografic în
care a avut loc, dincolo de vatra italicã, ieºirea în lume  sã
spunem aºa  a latinei.
Pentru cazul românei, aceastã ieºire nu a avut, cum bine
se cunoaºte, nici un fel de caracter conjunctural, ci, dimpotrivã,
a fost una organicã, robustã. Spre deosebire de cealaltã direcþie
romanicã a evoluþiei istorice a latinei  dalmata, care a
sucombat ca limbã vie la sfârºitul sec. al XVIII-lea , româna
a constituit singurul ºi ultimul viabil complement central-sudestic european al viguroasei implantaþii latine occidentale.
Am porni în aceastã privinþã de la judicioasa remarcã
formulatã în urmã cu peste douã decenii de unul dintre reputaþii
lingviºti români, întemeietor de ºcoalã în epoca interbelicã 
Iorgu Iordan, într-una din ultimele sale contribuþii8: Dacã
românii însemneazã ceva în istoria luminatã a omenirii / /,
faptul se datoreºte limbii latine pe care ºi-au însuºit-o strãmoºii
noºtri etnici ºi au transformat-o de-a lungul atâtor generaþii în
româna de azi, limbã demnã sã stea, cum stã ºi în momentul
de faþã, alãturi de semenele ei cele mai strãlucite.
Româna ºi românii  iatã douã istorii ºi douã destine nu
paralele, ci întrepãtrunse. A cunoaºte originile ºi evoluþia limbii
române nu înseamnã altceva decât a cunoaºte, intim ºi extrem
de profund, istoria pe dinãuntru, nu cea exterioarã, cu fapte
ºi întâmplãri, a românilor. Trebuie sã percepem, deci, Istoria
ca pe o modalitate, în perpetuã devenire, a existenþei. Dacã
ºtim ce s-a întâmplat cu limba românã, ºtim ce s-a întâmplat,
de-a lungul mileniilor, ºi cu poporul român.
La începutul deceniului al cincilea al secolului trecut (mai
exact, în anul 1940, când apare monumentala sintezã, opera
maximã a autorului, intitulatã Limba românã. Volumul I.
Privire generalã. Bucureºti, Fundaþia pentru Literaturã ºi Artã
Regele Carol II), Sextil Puºcariu impunea nuanþarea corectã
a unei viziuni comune, de-a dreptul banalizate în lumea
romaniºtilor, ºi anume aceea care vedea în românã ºi în toate
limbile romanice fiicele limbii latine. Din mai multe motive
 nota prestigiosul lingvist9  o atare formulare este eronatã,
între altele ºi pentru cã ideea de naºtere presupune, în lumea
fizicã, o datã fixã determinatã ºi precedatã de un travaliu foarte
limitat în timp, pe când, în zona spiritualã, invizibilã, a limbilor,
apariþia acestora coincide întotdeauna cu un proces îndelungat,
dificil a fi reperat cu precizie în termeni de început ºi de sfârºit.
În locul acestei exprimãri creatoare de ceea ce Puºcariu numea

Termenul, ca ºi ideea de continuare, de continuitate
procesualã  ceea ce noi putem numi auto-metamorfoza limbii
sau schimbarea ei de sine ºi de la sine , s-au bucurat ulterior
de o receptare favorabilã în peisajul nostru, ºtiinþific ºi cultural,
fiind adoptate rapid, ca achiziþii superioare, adecvate mai bine
 inclusiv în plan terminologic  unei viziuni nuanþate ºi,
totodatã, complexe. Astfel, un alt corifeu al lingvisticii
româneºti moderne, Alexandru Rosetti, nota, într-o contribuþie
sinteticã la cunoaºterea istoriei limbii române 10, cã limba
noastrã nu este ºi nu reprezintã altceva decât transformarea
limbii latine 11. Practic ºi simplu spus, latina din fostele
provincii romane de acum douã milenii, din apropierea
Dunãrii, în cursul ei final, e reprezentatã  rezumã Rosetti
ideea  în zilele noastre de limba românã12. Latina a persistat,
compact ºi unitar, numai la nordul Dunãrii, pentru cã, spre
deosebire de ceea ce s-a petrecut la sud de fluviu, a existat,
neclintitã ºi durabilã dincolo de avatarurile Istoriei, voinþa
de a vorbi limba latinã, a locuitorilor din aceastã regiune13.
Voinþa de a vorbi latineºte a locuitorilor romanizaþi dintre
fruntariile fostei Dacii libere constituie un element transistoric, inalienabil ca ºi dãinuirea etnogeneticã româneascã.
Numai aceastã voinþã explicã auto-metamorfoza latinei,
continuarea ei ca românã. Voinþa de a vorbi latineºte a viitorilor
români s-a suprapus peste uriaºa voinþã de a fi români a tuturor
românilor, între hotarele uneia ºi aceleiaºi latinitãþi. Persistenþa
în Istorie a singurilor urmaºi ai romanilor care au vrut ºi au
reuºit sã rãmânã a se numi romani, de la strãmoºii lor aºezaþi
în Dacia, a fost dublatã, susþinutã de ºi, în final, s-a identificat
cu cealaltã persistenþã în duratã, ºi anume voinþa urmaºilor
romanilor de a nu-ºi schimba limba, oricâte împrejurãri, atât
de potrivnice, i-ar fi îndemnat pe vorbitorii ei sã o facã.14
Aceste douã acte de voinþã  de a rãmâne romani ºi dupã
plecarea vremelnicã a romanilor ºi de a vorbi, cu maximã
fidelitate, limba romanilor, ca limba definitivilor lor strãmoºi
, într-un cuvânt voinþa de fire ºi voinþa de limbã sunt cele
douã axe nevãzute pe care, în zvonul timpului, s-a ridicat
lucrarea etnogenezei româneºti.

Latinitate ºi profil spiritual românesc
Ideea de continuitate a vorbirii latinei ca românã,
respectiv  pentru celelalte zone romanice  ca italianã,
francezã, spaniolã, portughezã, catalanã etc., constituie, prin
urmare, un loc comun în gândirea lingvisticã româneascã
din ultimele decenii, ca ºi de azi. 15 Perspectiva istoricã
reprezintã, în mod evident, singura modalitate ºtiinþificã de
a înþelege ºi explica structura unui idiom la un moment dat.
Dacã admitem cã limba este un fenomen social al cãrui mod
permanent de existenþã este miºcarea, schimbarea16, aºadar
evoluþia, diacronia, atunci vom admite ºi cã perspectiva sau
dimensiunea istoricã nu poate lipsi, este inerentã oricãrei
descrieri, principial sincronice, a limbii.
În cazul limbii române, istoria acesteia studiazã, cum s-a
arãtat17, evoluþia structurii limbii noastre. Ceea ce înseamnã
a evidenþia esenþa ei latinã, la toate nivelurile ºi palierele
limbii. Înseamnã, de asemenea, a explicita modul în care
structura gramatical-lexicalã latinã s-a reorganizat pornind
de la registrul ei popular pânã la faza primelor reconstrucþii
ale românei comune ºi, de aici, pânã la primele atestãri de
texte româneºti. Înseamnã, desigur nu în ultimul rând, a defini
individualitatea limbii române ºi a identifica în mod precis
locul ei printre celelalte limbi romanice, prin intermediul
unei analize globale a evoluþiei românei dupã apariþia
primelor texte scrise pânã astãzi.
Într-un cuvânt, studiul istoriei limbii române constituie,
în întregime, o demonstraþie a caracterului ei fundamental
latin18. Acest studiu, a subliniat de multã vreme unul dintre
cei mai reputaþi specialiºti în materie, doamna profesor
Florica Dimitrescu 19, posedã, la rândul lui, acelaºi dublu
caracter pe care l-am evidenþiat mai sus în cazul ºtiinþei
Antichitãþii clasice: informativ-cognitiv pe de o parte, ºi
formativ pe de alta. În ambele situaþii, contribuþia limbii
latine se vãdeºte a fi nu doar fundamentalã, ci mai ales
indispensabilã. Despre aceastã contribuþie vom vorbi în
încheierea consultaþiei noastre de faþã.
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Astfel, caracterul ºi rolul i n f o r m a t i v-c o g n i t i v
rezidã în evidenþierea existenþei unor principii despre evoluþie
ºi sistem în cadrul ºtiinþelor umaniste în general, în cel al
disciplinelor lingvistico-filologice în mod special. Între aceste
principii am enumera doar câteva dintre cele mai importante
ºi prezente întotdeauna în cazul fenomenului lingvistic:
interdependenþa proceselor în cadrul sistemelor ºi al
subsistemelor, caracterul de lege al unor transformãri, raportul
direct dintre modificãrile lingvistice ºi funcþia de comunicare
a idiomului etc. Efectele acþiunii unor atari principii se rãsfrâng
la nivelul tuturor compartimentelor istoriei limbii: vocabular,
foneticã, morfo-sintaxã, topicã. Structura gramaticalã a limbii
române se caracterizeazã prin absenþa elementelor nelatine.20
Lexicul fundamental, alcãtuind, dupã cum bine se ºtie,
componenta esenþialã, cea mai stabilã, cel mai frecvent
utilizatã, cea mai nelipsitã în comunicarea lingvisticã, inclusiv
în formarea de cuvinte noi, este latin.21
Poate nici o altã concluzie nu defineºte mai bine rolul
formativ-cognitiv al limbii latine în cadrul cunoaºterii globale
a istoriei limbii române decât urmãtoarea frazã celebrã a lui
Alf Lombard, unul dintre corifeii romanisticii secolului XX ºi
un perfect cunoscãtor al limbii noastre ºi al istoriei ei: În
cunoaºterea legilor de evoluþie a latinei, limba românã se
constituie ca unul din cele patru picioare ale mesei, adicã
element indispensabil.22
În ceea ce priveºte rolul f o r m a t i v al studierii limbii
române ca rezultat istoric al auto-transformãrii latinei de-a
lungul unui proces neîntrerupt, multimilenar, ne vom limita la
constatarea cã studentului, respectiv viitorului profesor de
limba românã, de limba latinã, de istorie i se oferã datele
ºtiinþifice fundamentale care dovedesc latinitatea limbii
române ºi romanitatea poporului român în contextul romanic
ºi european modern ºi contemporan, marcat de atât de variate
ºi profunde prefaceri. I se oferã, de asemenea, elementele
necesare alcãtuirii unei viziuni proprii, legitimate ºtiinþific,
asupra trecutului, prezentului ºi viitorului populaþiilor
romanizate, alãturi de cele neromanice, din spaþiul carpatodanubian ºi balcanic sud-est european, spre a combate cu
argumentele dovezilor ºtiinþei teorii politic ºi etnic partizane,
efecte sau, în alte cazuri, emanaþii ale unor ideologii extremiste
(indiferent de aºezarea lor concretã pe eºichierul politic) care
nu au încetat, de fapt, niciodatã sã se manifeste.
Din ambele perspective, informativã ca ºi formativã în
egalã mãsurã, dimensiunea istoricã a studierii limbii române
ºi, nu mai puþin, a culturii cãreia aceasta i-a dat ºi îi dã expresie
relevã trei atribute ale profilului românesc în Istorie: latinitate,
continuitate ºi unitate.
Cuvinte, de altfel, cheie23 atât pentru întreaga istorie a
românilor, cât ºi pentru cea mai înaltã  idealã, dar atinsã în
anumite momente  spiritualitate a lor.
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MASTERATUL

 În plinã desfãºurare la facultãþile
Universitãþii Spiru Haret
 Patru campioni olimpici au susþinut masteratul
la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Anul universitar 2004-2005 a fost
puternic marcat de organizarea ºi
structurarea programelor de studii de
masterat pe o tematicã de mare actualitate
ºtiinþificã ºi culturalã, cu un pregnant
caracter interdisciplinar la facultãþile ºi
specializãrile acreditate de la Universitatea
Spiru Haret, reprezentând un efort de
concepþie ºi creaþie ale catedrelor ºi
consiliilor de facultate. Astfel, prin cele 30
de programe de masterat, aprobate de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, la
solicitarea Senatului, la facultãþile ºi
specializãrile acreditate, Universitatea
Spiru Haret oferã aceastã ºansã
absolvenþilor de studii universitare cu
diplomã de licenþã, care asigurã
aprofundarea specializãrii alese,
dezvoltarea potenþialului de cercetare ºi de
valorificare a rezultatelor obþinute, prin
formarea unor abilitãþi superioare de
investigare, constituind o etapã
pregãtitoare obligatorie pentru studiile
doctorale, aºa cum se preconizeazã în
Legea nr. 288 privind organizarea studiilor
universitare, din 24 iunie 2004.
Aºadar, în peisajul activitãþii
universitare au apãrut momente unice care
dau sens preocupãrilor pentru dobândirea
sau
consolidarea
performanþei

profesionale, exprimând pânã la definire
eforturile consacrate perfecþionãrii,
autoperfecþionãrii ºi adâncirii specializãrii.
Asemenea momente le-au reprezentat
susþinerea lucrãrilor de disertaþie de cãtre
participanþii la studii de master la
facultãþile de Drept, Filosofie ºi Jurnalism,
Educaþie Fizicã ºi Sport, în perioada
urmãtoare asemenea sesiuni de finalizare
a studiilor de masterat fiind programate la
facultãþile de Sociologie-Psihologie ºi
Limbi ºi Literaturi Strãine. În continuare,
redãm aspecte de la un asemenea
eveniment desfãºurat în cadrul
programului Managementul activitãþilor
sportive  organizat de Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport.
Într-o ambianþã specificã unui astfel de
eveniment, în care se îngemãneazã, se
regãsesc rigoarea ºtiinþificã cu emoþiile
competiþiei de altã facturã decât cele
manifestate îndeobºte în sãlile de culturã
fizicã ºi sport, pe terenurile de volei ºi
baschet sau pe luciul lacurilor, s-a
desfãºurat sesiunea din 18 februarie 2005
pentru susþinerea lucrãrilor de disertaþie în
cadrul acestui program de studii de master.
Amfiteatrul 124 de la Sala Polivalentã a
gãzduit aceastã sesiune ºiinþificã la care
au participat cei 19 absolvenþi ai studiilor

de master ºi dascãlii care i-au îndrumat pe
tot parcursul celor doi ani de pregãtire ºi
care le-au coordonat eforturile pentru
elaborarea unor asemenea lucrãri de
disertaþie din care sã transparã competenþa
profesionalã, pasiunea pentru tot ce apare
nou în domeniul respectiv, orgoliul de a se
înscrie cu contribuþii proprii la
descoperirea unor resorturi moderne ale
managementului activitãþilor sportive.
Comisia de examinare, care a moderat
susþinerea lucrãrilor de disertaþie ºi evaluat
rezultatele a fost formatã din prof. univ.
dr. Septimiu Todea, decanul Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport, prof. univ. dr.
Nicolae Postolache ºi prof. univ. dr.
Graþiela Vâjialã. La sesiunea de susþinere
a lucrãrilor de disertaþie au fost prezenþi
prof. univ. dr. Ion Rebedeu, prorector
pentru învãþãmântul postuniversitar ºi
activitatea editorialã ºi prof. univ. dr.
Alexandru Mureºan, prorector pentru
activitatea cultural-educativã ºi sportivã.
O impresie plãcutã asupra modului în
care înþeleg sportivii sã-ºi îmbunãtãþeascã
performanþa profesionalã, sã dobândeascã
în palmaresul activitãþii acele carate ale
pregãtirii postuniversitare a fãcut-o faptul
cã între participanþii la examenul de
masterat s-au aflat ºi patru campioni

LICENÞA
Rezultate
excelente
(Continuare din pag. 1)

Constatãm cu satisfacþie cã de la o
sesiune la alta a examenului de
licenþã, nivelul de pregãtire a
absolvenþilor noºtri se înscrie pe un
trend ascendent pentru toate formele
de pregãtire universitarã. Remarcãm
cã studenþii care sunt angajaþi, în
pofida restricþiei de timp cu care se
confruntã, reuºesc sã-ºi însuºeascã în
mod satisfãcãtor cunoºtinþele teoretice
ºi sã-ºi valorifice cunoºtinþele din
domeniul în care profeseazã, dând
dovadã de cunoºtinþe practice
aprofundate în facultate, de seriozitate
ºi implicare în asigurarea unui nivel
ºtiinþific corespunzãtor lucrãrilor de
licenþã.
ªi în acest an, dupã terminarea
examenului de licenþã, vom analiza la
nivelul catedrelor ºi Consiliului
facultãþii principalele aspecte care sau desprins sub raportul gradului de
dificultate
a
testelor-grilã;
posibilitatea includerii în întrebãri a
celor mai recente reglementãri ºi
rezultate ale domeniilor ºi
disciplinelor de examen; modalitãþile
de sporire a nivelului promovabilitãþii
ºi, mai ales, al calificativelor, luând
mãsuri încã din timpul pregãtirii în
anii de facultate.
Referitor la abordarea ºi calitatea
lucrãrilor de licenþã, considerãm cã va
trebui sã insistãm asupra structurii
conþinutului
ºi
surselor
de
documentare din literatura de
specialitate din þarã ºi strãinãtate, din
punctul de vedere al sporirii
capacitãþii de sintezã ºi contribuþiilor
personale ale absolvenþilor în tratarea
teoreticã ºi practicã a temelor alese.
Pe de altã parte, se impune o mai
strânsã conlucrare între studenþi ºi
îndrumãtorul de lucrare de licenþã pe
tot parcursul elaborãrii acesteia, astfel
încât eventualele completãri,

reorientãri, ajustãri ºi actualizãri
tematice sã poatã fi efectuate în timp
util.
Progresele înregistrate ne sporesc
încrederea cã examinarea finalã la
Facultatea de Management FinanciarContabil Bucureºti, sub forma
examenului de licenþã, va consacra în
continuare adevãraþi specialiºti în
domeniul Managementului FinanciarContabil pentru promoþia 2004-2005,
urmând ca promoþia 2005-2006 sã
inaugureze specializarea acreditatã
Contabilitate ºi Informaticã de
Gestiune, în domeniul Contabilitate al
domeniului fundamental ªtiinþe
Economice.

Prioritate
definitorie pentru
performanþã
(Continuare din pag. 1)

Din punct de vedere organizatoric,
Secretariatul facultãþii a realizat la timp
sarcinile legate de înscriere ºi de
completare a foilor matricole. Împreunã
cu conducerea facultãþii, examenele s-au
programat din timp în sãli mai mici, de
50-70 de locuri. S-au creat, aºadar,
condiþii mai bune pentru candidaþi,
asigurându-se un climat civilizat, propice
efortului intelectual deloc neglijabil pe
care aceºtia l-au fãcut pe data de 18
februarie, când a avut loc proba scrisã la
specializarea A ºi 20 februarie la
specializarea B.
Aº remarca, în final, spiritul de
rãspundere accentuat cu care toþi factorii
implicaþi, atât din rândul profesorilor, cât
ºi din cel al personalului administrativ, au
privit ºi privesc importanþa acestei sesiuni.
ªi, de partea cealaltã, a absolvenþilor
înscriºi, observãm un interes sporit pentru
propria pregãtire, interes dictat, credem
noi, direct, de exigenþele impuse de
Comisia centralã a facultãþii noastre încã
de la premiera din varã. Sunt premise
încurajatoare ale unui succes pe care ni-l
dorim cu toþii.

În încheiere, felicitãri absolvenþilor
care au susþinut examenul de licenþã în
aceastã sesiune de iarnã, februarie 2005,
obþinând rezultate în stare sã probeze
pregãtirea lor temeinicã pe parcursul
tuturor anilor de studii.

Atestare a calitãþii
pregãtirii
absolvenþilor
(Continuare din pag. 1)

Subiectele alese de comisie pentru
proba scrisã au fost incluse în tematicile
afiºate cu peste 90 zile înaintea datei de
susþinere a examenului, fiind actualizate
ºi completate cu cele mai recente date din
domeniile respective. De asemenea, au
fost reactualizate bibliografiile
recomandate, fiind incluse ºi cele mai
recente apariþii ale manualelor redactate
de cadrele didactice ale facultãþii. Pentru
disciplina de Microbiologie  Imunologie
 Imunopatologie a fost pregãtitã o
sintezã a tematicii pe baza bibliografiei
care a fost pusã la dispoziþia absolvenþilor
sub formã de fascicole. Un merit deosebit
în acest sens l-a avut domnul conf. univ.
dr. Dãnuþ Turcu care, la solicitarea
Consiliului facultãþii, a întocmit sintezele
pentru disciplina Microbiologie 
Imunologie  Imunopatologie, reuºind sã
cuprindã în totalitate materialul
bibliografic recomandat. În acest mod
absolvenþii au avut la dispoziþie un
material bibliografic bogat, actualizat ºi
adaptat învãþãmântului veterinar pentru o
disciplinã aflatã într-o permanentã
dinamicã a descoperirilor ºtiinþifice.
Examenul de licenþã a fost conceput ºi
organizat la un nivel superior anilor
anteriori. În afara bibliografiei ºi a
tematicilor care au fost reactualizate,
Consiliul Facultãþii a pregãtit din timp
pentru publicare, cursuri ºi manuale, prin
programul editorial al Editurii Fundaþiei
România de Mâine. Astfel, în anul 2004
au fost editate manuale utile în pregãtirea
absolvenþilor la disciplinele incluse în

olimpici, mondiali, maeºtrii emeriþi ai
sportului: Elisabeta Oleniuc Lipã participantã la 5 ediþii ale Jocurilor
Olimpice; 5 medalii de aur, 2 medalii de
argint, l medalie de bronz; peste 40 medalii
la Campionatele Mondiale ºi Europene de
canotaj; Georgeta Damian Andrunache
- 4 titluri olimpice (medalii de aur) ºi
numeroase medalii la Campionatele
Mondiale de canotaj; Viorica Susanu  3
titluri olimpice (medalii de aur) ºi
numeroase medalii la Campionatele
Mondiale de canotaj; Paula Ilie Ivan 
campioanã olimpicã cu record mondial la
1500 m  atletism. De asemenea, au
susþinut lucrãri de disertaþie doi arbitrii
internaþionali  Ovidiu Lazãr, lupte,
George Adrian Vidan, arbitru FIFA la
fotbal, precum ºi 13 cadre didactice
universitare.
Capacitatea de a opta pentru subiecte
complexe, curajul de a alege teme de mare
actualitate, cu deschideri ample spre ceea
ce înseamnã interdisciplinaritate pun în
evidenþã calitatea celor care urmau sã
susþinã acest examen. Managementul
comunicãrii în sport ºi relaþiei mass-media
cu mediul olimpic (Elisabeta Oleniuc
Lipã), Metodologie, metodicã ºi mijloace
psihosociologice individualizate ºi la

nivelul echipei (Carmen Brãniºteanu),
Unele coordonate ale modelãrii pregãtirii
pentru jocurile olimpice din 2008 a
senioarelor la canotaj (Georgeta Damian
Andrunache), Unele consideraþii privind
legislaþia internaþionalã sportivã (ªtefan
Sãndulache), Politici antidoping pe plan
intern ºi internaþional (Silviu Smeianu) º.a.
sunt câteva din temele lucrãrilor de
disertaþie care dovedesc asemenea virtuþi.
Investigaþia profundã, utilizarea unor
mijloace metodologice moderne,
cunoaºterea ºi definirea cu rigoare
ºtiinþificã a evoluþiei ºi tendinþelor de
dezvoltare a managementului activitãþilor
sportive  anchetele, studiile de caz,
sondajele sociologice-, de modelare a
pregãtirii pentru jocurile olimpice la
canotaj, configurarea portretului ideal al
managerului sportiv, prezentarea, pentru
prima datã în imagini, a planului de
pregãtire a echipei de canotaj, în spatele
cãrora se aflã o structurã dinamicã,
optimizatã au ajutat pe absolvenþii studiilor
de master sã ajungã la concluzii pertinente,
demonstrând vocaþia lor de fini cercetãtori
ai mirajului acestor activitãþi sportive.
Susþinând lucrarea de disertaþie, Viorica
Susanu, de pildã, ºi-a însoþit afirmaþiile cu
numai puþin de 20 de planºe care atestã ce

înseamnã înþelegerea fenomenului
canotajului având avantajul analizei din
interiorul acestuia, iar proiectarea ei în
context internaþional îi conferã alte
dimensiuni, iar Paula Ilie Ivan a pus în
evidenþã rolul, uneori hotãrâtor, al echipei
tehnice
(medicul,
psihologul,
kinetoterapeutul etc.) în dobândirea
performanþei.
Intervenþiile ºi recomandãrile, întrebãrile
de loc retorice formulate de membrii comisiei
de examinare privind mecanismele intime de
documentare ºi elaborare a lucrãrilor de
disertaþie, perspectiva de adâncire a
aspectelor abordate au mai risipit din emoþiile
nedisimulate ale celor care aspirau la titlul
de master, fireºti pentru un asemenea
examen, contribuind la construirea unui
dialog interactiv.
Fie ca noii masteri sã-ºi încununeze
aceste eforturi cu titlul de doctor,
adãugându-ºi astfel în palmaresul
performanþelor profesionale noi succese,
valorile fundamentale  adevãrul, binele,
frumosul  fiind complinite cu valorile
specifice acestui domeniu  toleranþa,
fair-play-ul, pacifismul, perseverenþa.

programul de desfãºurare a examenului de
licenþã, cum ar fi: Parazitologie veterinarã
 ghid de lucrãri practice, care a fost reeditat
sub formã îmbunãtãþitã; Bolile parazitare
la animalele domestice, volumul I, autor
prof. univ. dr. Sofia Coman; Ghid practic
de toxicologie veterinarã, autori prof.
univ. dr. Gheorghe Pârvu ºi asist. univ. dr.
Adriana Pãdure ºi altele.
Concret, examenul de licenþã s-a
desfãºurat pe parcursul a trei zile ºi a
cuprins proba scrisã, proba practicã la una
din disciplinele clinice ºi susþinerea
publicã a lucrãrii de diplomã. Proba scrisã,
desfãºuratã pe parcursul a trei ore a
condus la obþinerea unor rezultate foarte
bune, proba fiind promovatã cu medii de
peste 7,50 de cãtre toþi absolvenþii care
au participat la examen. Proba practicã a
fost susþinutã la disciplinele clinice ºi
disciplina de Igiena ºi controlul
alimentelor, fiind desfãºuratã în Clinica
veterinarã universitarã a facultãþii. Astfel,
absolvenþii au examinat cazurile clinice
prezentate în dimineaþa zilei respective,
fiind puºi în situaþia de exercitare a
profesiei de medic veterinar prin stabilirea
diagnosticului ºi a conduitei terapeutice.
Aceastã probã a fost promovatã de cãtre
toþi absolvenþii care s-au prezentat la
examen cu calificative de peste 8,50.
Prezentarea publicã a lucrãrilor a fost
deosebit de interesantã, fiind susþinutã de

o bogatã iconografie reprezentatã de
tabele, grafice, imagini fotografice
microscopice ºi elctromicroscopice.
Comisia a apreciat originalitatea lucrãrilor
ºi contribuþia ºtiinþificã a fiecãrui
absolvent la progresul ºtiinþific medicalveterinar. O lucrare deosebit de valoroasã
prin rezultatele cercetãrilor efectuate ºi
originalitatea lor, apreciatã de comisie în
unanimitate cu calificativul maxim (nota
10) ºi intitulatã Cercetãri experimentale
privind narco-neuroleptanalgezia la
câine a fost cea elaboratã ºi susþinutã de
absolventa Ioana Tulbure, cu contribuþii
consistente la progresul tehnicii
chirurgicale la animalele de companie.
Dupã susþinerea examenului de
licenþã desfãºurat în sesiunea din
februarie 2005, numãrul absolvenþilor
licenþiaþi din cadrul facultãþii a ajuns la
231, aceºtia fiind apreciaþi pentru
calitatea pregãtirii profesionale ºi
abordarea practicã a profesiei de medic
veterinar, devenind membri ai Colegiului
Medicilor Veterinari din România.

diplomã pot evalua propria muncã ºi
pot trage anumite concluzii ce se
impun, în urma analizei rezultatelor,
pentru îmbunãtãþirea activitãþii
didactico-educative.
Conducerea facultãþii acordã o atenþie
deosebitã organizãrii examenului de licenþã,
prin elaborarea unui Ghid de îndrumare a
absolvenþilor, care oferã informaþii utile
vizând metodologia de desfãºurare a
examenului, asigurându-se toate premisele
necesare prezentãrii în cele mai bune condiþii
în faþa comisiilor de examinare.
Ghidul prezintã:
 calendarul etapelor examenului
de licenþã;
 metodologia organizãrii ºi desfãºurãrii examenului;
 tematica la disciplinele fundamentale ºi de specialitate;
 bibliografia necesarã pentru
disciplinele prevãzute;
 exemple de întrebãri ce pot fi regãsite
în grile;
 organizarea de consultaþii.
Conducerea Facultãþii de Marketing ºi
Comerþ Exterior este deosebit de
preocupatã ca organizarea examenului de
licenþã sã decurgã în cele mai bune
condiþii ºi sã se ridice, prin modul de
evaluare a cunoºtinþelor absolvenþilor, la
exigenþele impuse de un învãþãmânt de
calitate ºi de piaþa muncii din România.

Rigoare ºi exigenþã
(Continuare din pag. 1)

Profesorii care au participat la
pregãtirea studenþilor, în cei patru ani
de studii ºi conducãtorii lucrãrilor de
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Profesorii noºtri ºi cãrþile lor
Valeriu Râpeanu:
I.G.Duca*
Orice crimã rãmâne crimã indiferent de
natura ºi cauzele ei. Dar împrejurãrile în care
ea s-a produs pot oferi învãþãminte de mare
însemnãtate tocmai în sensul evitãrii unor
asemenea tragedii. Acestea sunt premisele
noii cãrþi a cunoscutului critic ºi istoric literar
Valeriu Râpeanu, consacratã activitãþii ca
prim-ministru ºi asasinãrii lui I.G.Duca.
Este o lucrare remarcabilã prin analiza
aprofundatã pe care o face perioadei istorice
din jurul datei de 30 decembrie 1933, când
I.G. Duca, proaspãt prim-ministru al
României, este asasinat de legionari pe
peronul Gãrii Sinaia, pe când se întorcea de
la Palatul Peleº, unde tocmai avusese o
întrevedere cu Regele Carol al II-lea.
Societatea româneascã a timpului a fost
bulversatã, dar ºi polarizatã de acest
eveniment. Polarizarea se explicã printr-o
seamã de variante interpretative, formulate
în epocã. I.G. Duca, vechi adversar al
aducerii lui Carol al II-lea pe tronul
României, a acceptat calitatea de primministru al acestuia în contradicþie sau prin
voinþa seniorilor din Partidul Naþional
Liberal, la conducerea cãruia el ajunsese între
timp? Scoaterea în afara legii a Gãrzii de Fier
(motivul asasinatului) a fost decretatã de I.G.
Duca din proprie iniþiativã sau la cererea
expresã a unor cercuri financiare din
strãinãtate? Regele Carol al II-lea a fost, de
la început, un adversar al legionarilor ori un
încurajator tacit al lor în scopul slãbirii
reciproce a partidelor politice româneºti?
Actul regal, din anul 1938, de asumare a

conducerii autoritare a þãrii, a fost pregãtit
de la urcarea pe tron a lui Carol al II-lea?
Sunt întrebãri incitante, iar analiza lor
în baza unei documentãri istorice foarte
bogate ºi obiective asigurã deopotrivã þinuta
ºtiinþificã a cãrþii ºi lectura ei antrenantã.
Valeriu Râpeanu este astãzi cel mai bun
cunoscãtor al vieþii ºi operei lui Nicolae
Iorga, lucrãrile sale în acest domeniu sunt
fundamentale ºi tocmai o asemenea
cercetare, adesea exhaustivã, extinde
orizontul cunoaºterii asupra unei întregi
epoci. Ca ºi în cazul lui Eminescu,
personalitatea lui Nicolae Iorga este atât de
iradiantã încât, spiritual, i se subsumeazã
aproape întreaga etapã istoricã din care face
parte. De loc întâmplãtor, aºadar, noua carte
consacratã lui I.G. Duca debuteazã ºi, întrun fel, îºi aflã corolarul argumentãrii în
memoriile lui Iorga, memorii de largã
cuprindere, cu un bogat fond de explicare a
subtextului celor mai acute evenimente
istorice; memorii, de cele mai multe ori,
favorabile fruntaºului liberal I.G. Duca, deºi
referirile acestuia la marele istoric se înscriu
într-un alt registru, preponderent
politicianist ºi, deci, mai puþin relevant.
De altminteri, tocmai caracterul
memorialistic al izvoarelor de informaþie,
care stau la baza cãrþii, îi asigurã acesteia
un relief uman autentic ºi convingãtor. Se
ºtie cã oricât de bogatã documentar ar fi o
reconstituire istoricã, oricât de clarã i-ar fi
structura de idei, ea nu va reuºi sã se
impunã memoriei colective pânã nu face

apel la imagini grãitoare, la trãiri autentice.
Uneori ºi cea mai palidã razã a privirii
evocatoare, strecuratã în labirintul istoriei,
poate fi mai pregnantã, mai grãitoare chiar
ºi decât condiþia strict statisticã a unei
realitãþi trecute. Astfel încât, în cazul cãrþii
de faþã, Memoriile lui Nicolae Iorga,
Jurnalul lui Gala Galaction, Amintirile
politice ale lui I.G. Duca, Memoriile lui
Sextil Puºcariu, Memoriile lui Constantin
Argetoianu, Portretele politice ale lui
Pamfil ªeicaru, Însenmãrile politice ale lui
Grigore Gafencu, articolele lui Nae
Ionescu din ziarul Cuvântul ºi cele ale lui
Nichifor Crainic din Calendarul, Jurnalul
politic al lui Octavian Goga, Însemnãrile
politice ale lui Armand Cãlinescu ºi multe
alte asemenea izvoare fie cã se întregesc
reciproc, fie cã se completeazã, se
contrazic sau se exclud, ele lumineazã,
implicit subtextual, deceniul al 4-lea
românesc, contradictoriu în primul rând
sub raport politic.
De unde ºi constatarea cã lucrarea de
faþã este o carte-oglindã a epocii respective,
dar ºi o carte-avertisment. Atunci când
protagoniºti aflaþi pe poziþii diametral
opuse, precum Nae Ionescu ºi Tudor
Teodorescu-Braniºte, înfiereazã Guvernul
I.G. Duca pentru cã numãra 25 de membri
(în vreme ce ultimul Guvern Ion I. C.
Brãtianu numãra doar 16 membri); când un
om de talia lui Grigore Gafencu afirmã
rãspicat: glasul regelui Wieder ºi reginei
«Duduia» (Elena Wolf Lupescu, amanta
regelui Caol II, n.n.) fu o zestre care apãsa,
ca o piatrã de mormânt, pe spinarea noilor
miniºtri. «Au venit sã apere pe Lupeasca ºi
sã distrugã Garda de Fier!». Nu putea sã
fie lozincã mai primejdioasã pentru
guvernul de ordine al d-lui Duca; când

însuºi C. Argetoianu, prieten al lui I.G. Duca,
îl avertizeazã cã un curent serios, mai ales
în straturile populare, nu se poate înãbuºi
prin violenþã, iar Duca îi rãspunde astfel:
ªtiu, Argetoianu, cã-mi risc viaþa, dar nu
pot sã fac altfel. Mi s-a pus aceastã condiþie
sine qua non  ºi e singura care mi s-a pus.
Am primit-o. Acum e prea târziu ; când
pânã ºi un ziar de stânga, precum Cuvântul
liber, aprecia mãsura de interzicere a Gãrzii
de Fier ca fiind evident ilegalã, când
însuºi I.G.Duca avea sã cadã asasinat de
legionari pentru cã, subliniazã Valeriu
Râpeanu, apãra ideea democraþiei în care
a crezut întreaga lui viaþã, atunci este
limpede cã respectiva etapã istoricã era
împovãratã de sinistre pãcate din care avem
ce învãþa. Ignorarea lor n-ar face decât sã
compromitã democraþia, sub care
politicienii vremii pretindeau cã acþioneazã,
nesocotind, în realitate, interese româneºti
fundamentale. A nu învãþa nimic din erorile
trecutului interbelic, a-l idealiza integral
numai pe seama faptului cã justificã
meschine interese materiale ale unuia sau
altuia dintre cei de azi ameninþã sã se
transforme într-un imens izvor de
nemulþumiri populare care pot genera, în
conºtiinþa publicã, îndoieli asupra
sinceritãþii actelor democratice ºi, în
schimb, pot absolvi unele tendinþe totalitare
de propriile lor erori, pentru simplul motiv
cã tocmai aceste tendinþe promit ºi reuºesc
sã punã capãt dezlãnþuitelor patimi
oligarhice de clasã.
Cãtre o asemenea concluzie conduce
bogata reflecþie interogativã pe care o
stimuleazã aceastã carte.
*Valeriu Râpeanu, I.G. Duca, Editura
Fundaþiei PRO, Bucureºti, 2004.

Alexandru Dobre:
Academia Românã ºi valorificarea culturii tradiþionale*
Cu tristeþe constatãm cã interesul pentru
cercetarea ºi valorificarea folclorului
românesc a scãzut drastic astãzi, iar o datã
cu acest fenomen, dimensiunea istoricã a
culturii noastre este vãdit ignoratã. De la cele
mai josnice grupuri aºa-zise artistice, pânã
la pretinºii exponenþi ai elitei intelectuale
româneºti, creaþia noastrã folcloricã este când
alteratã, când persiflatã, când de-a dreptul
eliminatã din programe culturale cu pretenþii,
bogat finanþate nu numai din surse externe,
ci ºi din sãrãcia bugetarã a statului român.
Recuzarea originilor a ajuns astãzi la noi o
modã prolificã, dar ºi foarte avantajoasã,
de vreme ce tot soiul de mediocritãþi s-au
remarcat graþie tocmai unui asemenea
spectacol grotesc. Uneori, tocmai un astfel
de spectacol stârneºte interesul unei
strãinãtãþi rafinate, dar ºi destul de stresate
de propriile contradicþii, care o fac astfel sã
guste din plin cele câteva clipe de destindere
oferite de circarii elitiºti români, fãrã egal
în tot Occidentul.
Sub o asemenea presiune, culegerea ºi
cercetarea folclorului se retrag tot mai mult
în spaþiul Academiei Române care, de la
condiþia ei originarã de iniþiatoare ºi
stimulatoare a cercetãrii culturii noastre
tradiþionale a ajuns astãzi principalul ei
depozitar. Condiþie întrutotul onorabilã,

cãreia meritã sã-i cunoaºtem evoluþia cu
principalele ei momente de afirmare. Tocmai
acestui obiectiv îi este consacratã cartea de
faþã, aparþinând cunoscutului folclorist ºi
etnograf, prof. univ. dr. Alexandru Dobre.
Lucrarea vine în continuarea celei pe care
autorul a publicat-o în 2002 sub titlul
Folclorul ºi etnografia sub protecþia
Academiei Române. În cartea recent apãrutã,
Academia Românã este înfãþiºatã, încã din
primul capitol, în multipla ei calitate: cel mai
important depozitar al arhivei documentaristorice (consideratã, pe bunã dreptate, drept
arhivã vie), iniþiatoare a cercetãrii
instituþionalizate a culturii tradiþionale
româneºti, dar ºi loc de întâlnire, de
confruntare ºi de conciliere a ºcolilor
ºtiinþifice ºi curentelor cultural-artistice din
folcloristicã ºi etnografie. Reliefarea acestor
însuºiri se întemeiazã pe o adâncã cercetare
a documentelor, unele dintre acestea fiind
acum pentru întâia oarã prezentate mai pe
larg, cu evidenþierea faptului cã multe dintre
judecãþile lor de valoare au fost, între timp,
confirmate prin evoluþia culturii române.
Astfel, de pildã, raportul lui Sextil
Puºcariu asupra operei poetice ºi dramatice
a lui Lucian Blaga, pe baza cãruia Academia
Românã l-a distins pe poet, în anul 1935,
cu Marele Premiu C. Hamangiu, acordat

acum pentru întâia oarã, aduce importante
precizãri bibliografice, de naturã sã uºureze
pãtrunderea în laboratorul de creaþie al lui
Blaga, prin indicarea izvoarelor concrete din
folclorul românesc. Veneraþia marelui poet
faþã de creaþia popularã româneascã,
influenþele profunde ale acesteia ating, în
dramele sale, valoarea scenelor magice din
tragediile lui Shakespeare, cum pe bunã
dreptate precizeazã distinsul raportor.
Iar asemenea corelaþii sunt frecvente în
cartea de faþã. Astfel încât lectura ei are
adesea un caracter revelatoriu. Problematica
dezbãtutã în paginile acestei cãrþi, pe tema
influenþei folclorului asupra literaturii
noastre culte, devine de nelipsit din
investigaþiile oricãrui istoric literar. Cu atât
mai mult cu cât capitolele cãrþii de faþã sunt
consacrate unor etape ºi personalitãþi de
referinþã din istoria literaturii ºi a întregii
culturi româneºti. Dupã prezentarea
principalelor etape ale istoriei etnologiei
româneºti, de la începuturi pânã în zilele
noastre, cartea de faþã consacrã unele
capitole speciale lui Al.I.Odobescu ºi
contribuþiei lui la constituirea arhivei
documentar-istorice a etnologiei româneºti.
Mihai Eminescu este cercetat inclusiv în
calitatea lui de bun cunoscãtor al
problemelor teoretice din vremea sa,

referitoare la cultura tradiþionalã. ªcoala
sociologicã a lui Dimitrie Gusti este
prezentatã ºi ca atelier de formare a
folclorului. Sub influenþa beneficã a
folclorului ºi din perspectiva influenþelor
estetice foarte moderne, venite din partea
culturii tradiþionale româneºti, sunt
cercetaþi, în continuare, Lucian Blaga,
Mircea Eliade, Constantin Brãiloiu ºi
D.Caracostea. Nominalizarea acestor
capitole nu le exprimã întregul conþinut, ci
are mai cu seamã un caracter de orientare
generalã, ca etape ale unui proces conplex
de cercetare ºi valorificare a folclorului,
proces în desfãºurarea cãruia întâlnim
frecvente referiri la Gh. Asachi, Ion
Heliade Rãdulescu, Vasile Alecsandri,
Mihail Kogãlniceanu, Timotei Cipariu,
Gh. Bariþiu, Iosif Vulcan ºi mulþi alþii.
Larga cuprindere ideaticã a acestei cãrþi
(inclusiv prin Notele sale bibliografice
aduse la zi) ºi caracterul ei de sintezã o
recomandã deopotrivã ca o lucrare de
nelipsit pentru cercetãtorul culturii române.

Onoraþi
cu prestigioase distincþii
Prestigiul Universitãþii Spiru Haret
a primit recent noi confirmãri: unii dintre
profesorii sãi au fost onoraþi cu premii ºi
diplome de însemnãtate naþionalã. Prof.
univ. dr. Lucian Chiºu, de la Facultatea
de Filosofie ºi Jurnalism, a primit, recent,
Premiul Academiei Române pe anul 2002
pentru o interesantã carte consacratã lui
D. Caracostea. Reamintim cã premiile
acordate de Academia Românã sunt cele
mai importante din þarã sub raportul
consacrãrii ºtiinþifice.
În rândul instituþiilor care acordã
premii se înscrie ºi Tribuna Economicã,
publicaþie care, la sfârºitul anului 2004,
a sãrbãtorit 105 ani de la înfiinþare. Pe
parcursul celor 105 ani, Tribuna Economicã
a editat mai multe lucrãri de succes în
domeniul financiar-contabil, control
economic-financiar, management, comerþ,
administraþie publicã etc.

Contribuþia corpului profesoral al
Facultãþii de Management FinanciarContabil s-a concretizat într-o serie de
articole ºi studii de specialitate, rezultat al
cercetãrii cadrelor didactice. S-au
remarcat, în principal, prof. univ. dr.
Mircea Boulescu, ºeful catedrei de
Contabilitate a Facultãþii de Management
Financiar-Contabil, ºi conf. univ. dr.
Luminiþa Ionescu. Aceºtia au fost distinºi
cu diploma Laurii Tribunei Economice pe
anul 2004; revista este consideratã decanul
presei economice româneºti.
În mod special, prof. univ. dr. Mircea
Boulescu a fost laureat atât pentru
activitatea didacticã semnificativã, cât ºi
pentru activitatea publicisticã ºi de cercetare
desfãºuratã în domeniul economicofinanciar, iar conf. univ. dr. Luminiþa
Ionescu a fost laureatã pentru fidelitate
faþã de grupul de presã ºi editurã, precum
ºi pentru contribuþii deosebite în Tribuna
Economicã.

* Alexandru Dobre, Academia Românã.
Cercetarea ºi punerea în valoare a culturii
tradiþionale, Bucureºti, 2004.

Mihai IORDÃNESCU

Noi apariþii la Editura Fundaþiei România de Mâine

Rodica Povarã
Climatologie generalã

ªtefan Cocoº
Drept roman

Teodora Cristea, Emilia Bondrea
Éléments
de grammaire française

Nicu I. Aur, Mãdãlina Andrei,
Cezar C. Gherasim
Geografie economicã
ºi politicã universalã

Dãnuþ Turcu
Bacteriologie

Nicolae Avram, Daniel Cucã
Explorãri paraclinice
Lucrãri aplicative

Aurelian-Virgil Bãluþã
Contabilitate de gestiune
Noþiuni fundamentale

Bianca Florentina Preda
Contabilitate bancarã

Angela Popescu
Statisticã

Petre Buneci, Niculae Alin Dãrângã,
Gheorghe Grasu
Drept procesual penal

Cezar Titã
Munca ºi raporturile
juridice de muncã

Ioana Cristina Andronie,
Florin Furnaris
Evaluarea protecþiei ºi bunãstãrii
animalelor ºi a protecþiei mediului
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Televiziunea
România de Mâine
Post naþional,
universitar ºi cultural
Amfiteatrul studio
din Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii
Str. Ion Ghica, nr. 13
Telefoane: 314 00 75; 314 00 76.

ªoseaua Berceni nr. 24
Telefoane: 334 44 19; 334 62 05;
334 47 23; 334 47 99.

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
28 februarie 2005
6:00
6:30
7:00
7:30

Teleshopping
7x sport. Emisiune de Cristina Matei
Sãptãmâna externã (r)
Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene anul I
Management. Emisiune în direct moderatã de
Corneliu Toader. Disciplinele: Bazele contabilitãþii
 conf. univ. dr. Adrian Trifan (Braºov), Istorie
economicã  conf. univ. dr. Eugen Ghiorghiþã, Drept
comercial  lector univ. dr. Georgiana Stanciu
(Constanþa), Economie politicã  lector univ. drd.
Corneliu Nistorescu (Constanþa)

12:00 Noize. Emisiune de Alexandru Platon, Andrei Nedelcu,
Ionuþ Solescu (r)
13:00 Film serial: Arsene Lupin ep. XIX (r)
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Vedete de ieri, de azi, de mâine: Mihai Constantinescu ºi
invitaþii sãi. Emisiune de Mihai Constantinescu (r)
15:00 Istoria cu învãþãturã: Memorii  Gafencu. Invitaþi Dinu
Zamfirescu, Florin Constantiniu. Emisiune de Valeriu Râpeanu
16:00 Poveste de la arlechin: Teatrul Bulandra cu spectacolul
Mãscãriciul, regia Horaþiu Mãlãele. Emisiune de
Gabriela Bãnãrescu
16:30 Teleshopping
17:00 Film documentar românesc: Camilian Demetrescu 
Imposibilul paradis
17:30 Ce trebuie sã ºtim despre bolile digestive? Emisiune de
prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:10 Ani de liceu: Prezentarea liceului bilingv George Coºbuc
 Bucureºti (I). Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc
20:00 În dialog cu Administraþia Publicã: Invitat Radu Silaghi
 viceprimar sector 4. Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Economie: Cota unicã de impozitare a
veniturilor persoanelor fizice. Invitaþi: prof. univ. dr. Florea
Dumitrescu, prof. Gh. Stroie. Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Babilon  sursa falselor religii. Invitaþi: Lucian Cristescu
 doctor în teologie, Iacob Coman  teolog, Luiza Popa 
etnolog. Emisiune de Carmen Fulger
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
00:00 Succese de marcã (r)
00:30 Pentru 1000 de euro (r)
01:00 Film documentar românesc: Camilian Demetrescu 
Imposibilul paradis (r)
01:30 În dialog cu Administraþia Publicã (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Istoria cu învãþãturã (r)
04:00 Consultaþii (r)

MARÞI
1 martie 2005
6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George
Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene anul I
Facultaþile de Limbi ºi Literaturi Strãine ºi de Limba
ºi Literatura Românã. Emisiune în direct moderatã
de Corneliu Toader. Disciplinele: Teoria literaturii 
conf. univ. dr. Vasile Marian, Introducere în istorie
ºi civilizaþie englezã  prof. univ. dr. Adrian Nicolescu,
Introducere în istorie ºi civilizaþie francezã  lector
univ. dr. Liana Repeþeanu
12:00
14:00
14:05
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:30
19:00
19:10
20:00
21:00
22:00

Zig  Zag tv. Magazin de divertisment (r)
ªtiri tvRM
Zig  Zag tv. Magazin de divertisment (r)
Amfitrion Corina: Invitat Liliana Pagu  preºedinta
Asociaþiei Femeilor din România. Emisiune de Corina Chiriac
Amintiri de la filmare: Invitat regizorul Horea Popescu.
Emisiune de Ion Bucheru
Teleshopping
Documentar  Mari scriitori: Tagore (II)
Litera ºi spiritul legii. Emisiune de Corneliu Turianu
Actualitãþi
Jurnal economic
Fascinaþia performanþei: Viaþa nevãzutã a unei campioane
olimpice. Emisiune de Mugur Popovici
Economia de mâine: Viitorul IMM  Întreprinderi mici ºi
mijlocii. Invitat Codruþ. Sereº  vice-prim ministru economic.
Emisiune de Nicolae Mardari
Academica. Învãþãmânt: Sociologia  ªtiinþã a societãþii
moderne. Emisiune de Corneliu Toader
Presa pe diagonalã

22:30 Polemici culturale: Nicolae Titulescu  omul care a condus
Europa. Emisiune de Anton Caragea
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
00:00 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de Ionela Prodan (r)
01:00 Documentar  Mari scriitori: Tagore (II) (r)
01:30 Amfitrion Corina (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Amintiri de la filmare (r)
04:10 Consultaþii (r)

MIERCURI
2 martie 2005
6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George
Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene anul I
Facultatea de Geografie. Emisiune în direct
moderatã de Corneliu Toader. Disciplinele:
Hidrologie  prof. univ. dr. Ion Zãvoianu, Geografie
globalã (II)  prof. univ. dr. Iuliana Armaº, Geografia
României  prof. univ. dr. Gheorghe Popescu
12:00
14:00
14:05
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:10

20:00
21:00
22:00
22:30
23:30
00:00
01:00
01:30
02:30
03:00
03:30
04:00

Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu (r)
ªtiri tvRM
Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu (r)
Eva. Talk-show cu ºi despre femei. Emisiune de Adelina
Grancea ºi Alexandru Ganci
Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
Teleshopping
Film documentar  Oraºele lumii: Viena  romantism
în secolul XXI
Civilizaþia strãzii  Emisiune reportaj de Ciprian Vasilescu
Emigrant în România: Invitat Modesto Ferrarini.
Emisiune de Mihaela Anastase
Actualitãþi
Jurnal economic
Viaþã de student: Sesiunea de examene la Facultatea de
Teatru; masteratul la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
ºi licenþa la Facultatea de Management Financiar Contabil.
Emisiune de Bianca Vãcariu
În dialog cu Administraþia Publicã: Poliþia rutierã.
Emisiune de George Nicolau
Academica. România în lume: Ameninþãri la adresa
securitãþii internaþionale. Invitat prof. univ. Cornel Codiþã
 reprezentant MAPN. Emisiune de Nicolae Mardari
Presa pe diagonalã
Cultura minoritãþilor: Azi - comunitatea evreilor.
Emisiune de Nicolae Mareº
24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
Univers clasic: Muzicieni poeþi, poeþi muzicieni.
Emisiune de Mihai Darie
Film documentar  Oraºele lumii: Viena  romantism
în secolul XXI (r)
În dialog cu Administraþia Publicã (r)
Actualitãþi (r)
Civilizaþia strãzii (r)
Emigrant în România (r)
Consultaþii (r)

JOI
3 martie 2005
6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George
Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene anul I
Facultãþile de Management Financiar Contabil ºi de
Finanþe ºi Bãnci. Emisiune în direct moderatã de
Corneliu Toader. Disciplinele: Economie politicã (II)
 prof. univ. dr. C-tin. Mecu, Economia întreprinderii (II)
 prof. univ. dr. Gh. Pistol, Sociologie economicã
 prof. univ. dr. Emilian Dobrescu, Matematici
pentru economiºti (II)  lector univ. drd. Rodica Ioan

12:00 Bidonul cu ºtiri. Emisiune de divertisment realizatã de
Leonard Henþiu (r)
12:30 Preluare Deutsche Welle. Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
13:00 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
13:30 Cu pile, fãrã pile. Invitaþi: Ovidiu Lipan Þãndãricã, Polina
Manoilã, Petricã Mâþu-Stoian, Ciro de Luca. Emisiune de
Carmen Fulger
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Ani de liceu: Prezentarea liceului bilingv George Coºbuc
 Bucureºti (I). Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc (r)
15:00 Cultura minoritãþilor: Azi - comunitatea evreilor (r).
Emisiune de Nicolae Mareº
16:00 Întâlnire cu folclorul: Angelica Mirea, Alex Pugna,
Constantin Buhrin. Emisiune de Theodora Popescu
16:30 Teleshopping
17:00 Film documentar  Marile expoziþii ale lumii: Nigeria (II)

17:30 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
18:00 Lumea de mâine: Genetica la început de secol, invitatã
Oana Iftimie. Emisiune de Cristian Român
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:10 Forum IT: Arhivele digitale. Emisiune de Cãtãlin Grosu
20:00 Diagnostic de urgenþã: Sãnãtatea mentalã  factor de risc.
Emisiune de Florin Tudose
21:00 Academica. Starea culturii : Grigore Vieru  un simbol
al Basarabiei. Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 1989  Istorie trãitã între adevãr ºi manipulare.
Emisiune de Alexandru Mihai Stoenescu
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
00:00 Arta documentarului: Parcul naþional Hohe Tauern (r)
01:00 Film documentar  Marile expoziþii ale lumii: Nigeria (II) (r)
01:30 Forum IT (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Academica. Starea culturii (r)
04:00 Consultaþii (r)

VINERI
4 martie 2005

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene anul I.
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã.
Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader.
Disciplinele: Limba românã contemporanã (II) 
prof. univ. dr. Ion Toma, Istoria literaturii române (II)
 lector univ. dr. Luiza Marinescu, Etnologie ºi folclor
 prof. univ. dr. Alexandru Dobre

12:00 Sã stãm de vorbã: cu Bianca Brad, Pepe, Cãtãlin Botezatu.
Emisiune de Bianca Vãcariu (r)
13:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã. Emisiune
de Ioan Filip
13:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Viaþã de student: Sesiunea de examene la Facultatea de
Teatru; masteratul la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport ºi licenþa la Facultatea de Management Financiar
Contabil. Emisiune de Bianca Vãcariu (r)
15:00 1989  Istorie trãitã între adevãr ºi manipulare (r).
Emisiune de Alexandru Mihai Stoenescu
16:00 Mereu în top. Emisiune de Violeta Screciu
16:30 Teleshopping
17:00 Documentare peruane: Manu (II)
17:30 Vedete de ieri, de azi, de mâine: Mihai Constantinescu
ºi invitaþii sãi. Emisiune de Mihai Constantinescu
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:10 Film serial poliþist: Inspectorul Moulin ep. II (Franþa)
21:00 Academica. ªtiinþã: Societatea viitorului. Emisiune de
Cãtãlin Grosu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Gazonul fierbinte: Reîncepe rãzboiul diviziei A; arbitri
ºi antrenori faþã în faþã. Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
00:00 Film serial poliþist: Inspectorul Moulin ep. II (Franþa) (r)
01:30 Mereu în top (r)
02:00 Cinepanorama (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Academica. ªtiinþã (r)
04:00 Consultaþii (r)

SÂMBÃTÃ
5 martie 2005
6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George
Marinescu (r)

naþionalã

Telefoane:
410.39.11 ºi
410.39.13,
interioare:
122, 105
Fax:
410.51.62

11:00
12:00
13:00
13:30
14:00
17:00
17:40
18:30
19:00
19:30
21:00

6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George
Marinescu (r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM

Opinia

7:00
7:30
8:30
9:00
10:00

22:30
23:30
00:00
01:30
02:30
03:00
04:00

Presa pe diagonalã (r)
Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose (r)
Poveste de la arlechin. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu (r)
Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r).
SOS - Sunteþi un om sãnãtos? Emisiune de Constantin
Dumitrache
Viitorul în prezent: Ce este viaþa? Emisiune de Cãtãlin Grosu
Agricultura ºi alimentaþia: Agricultura ecologicã (II).
Emisiune de Constantin Pintilie
Pentru 1000 de euro! Emisiune de Cãtãlin Grosu
Succese de marcã. Emisiune de ªtefan Voloacã
Zig  Zag tv. Magazin de divertisment cu Puiu Stoicescu
ºi Corina Chiriac
Prizã directã. Emisiune de actualitate culturalã. Realizator
Marina Roman Boiangiu
Provocarea  emisiune concurs. Emisiune de Leonard Henþiu
Actualitãþi
Sportul în lume. Emisiune de Mugur Popovici
Stelele Operetei: Arii ºi duete din operete cu orchestra ºi
soliºtii Teatrului de Operetã Ion Dacian. Transmisie
directã din aula tvRM
Film artistic românesc: Actorul ºi sãlbaticii (II) cu: Toma
Caragiu, Mircea Albulescu, Mircea Diaconu, Marin Moraru,
Ovidiu Iuliu Moldovan
Film serial: Arsene Lupin ep. XX
Sãptãmâna internã
Film artistic românesc: Actorul ºi sãlbaticii (II) cu: Toma
Caragiu, Mircea Albulescu, Mircea Diaconu, Marin Moraru,
Ovidiu Iuliu Moldovan (r)
Prizã directã (r)
Actualitãþi (r)
Viitorul în prezent (r)
Stelele Operetei (r)

DUMINICÃ
6 martie 2005
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00

11:00
12:00
13:00
14:00
17:00
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:30
23:30
00:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:30
05:00

Teleshopping
Sportul în lume (r)
Sãptãmâna internã (r)
Preluare Deutsche Welle .Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
Best of Matinal  Selecþiuni din cele mai reuºite momente
ale emisiunii Bunã dimineaþa. Emisiune de Robert
Tache ºi Luciana Bogdan
Mini Miss& Mini Mister. Emisiune de Gavrilã Inoan
Planeta copiilor. Emisiune concurs între elevii clasei
a III-a A ai ªcolii generale 89 ºi elevii clasei a III-a B ai
ªcolii generale 94 din Bucureºti. Realizatori ªtefan
Iordache ºi Mihaela Matei
Sã stãm de vorbã: despre Ziua Femeii cu Giulia, Maria Cârneci
ºi Fuego. Emisiune de Mugur Popovici ºi Bianca Vãcariu
Ora melomanului: Gala tinerilor pianiºti din Liceul de
muzicã George Enescu. Emisiune de Dumitru Cucu
Polemici culturale: Nicolae Titulescu  omul care a condus
Europa. Emisiune de Anton Caragea (r)
Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu
Arta documentarului: Basilica din San Marco (I).
Realizator Daniel Paraschiv
Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu
Actualitãþi
7x sport. Emisiune de Cristina Matei
Bidonul cu ºtiri. Emisiune umoristicã realizatã de Leonard Henþiu
Cântecul ºi casa lui. Recital Fuego. Emisiune de Ionela Prodan
Film artistic: Tema (Mosfilm)
Noize. Emisiune de Alexandru Platon, Andrei Nedelcu,
Ionuþ Solescu
Sãptãmâna externã
Film artistic: Tema (Mosfilm) (r)
Poveste de la arlechin (r)
Mini Miss& Mini Mister (r)
Actualitãþi (r)
Video Vip (r)
Ora melomanului
7x sport (r)
Best of Matinal (r)
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Opinia naþionalã
sãptãmânal de opinie, informaþii ºi idei de larg interes naþional,
editat de Fundaþia România de Mâine  Universitatea Spiru Haret

În peisajul presei româneºti, revista Opinia naþionalã se afirmã cu o personalitate distinctã, definitã prin:
bogãþie tematicã: învãþãmânt, ºtiinþã, culturã, economie, artã;
profil universitar;
colaboratorii sãi  profesori din învãþãmântul superior, academicieni, alþi oameni de culturã, publiciºti de renume.
Cu fiecare numãr, revista se adreseazã cadrelor didactice universitare ºi preuniversitare, studenþilor ºi elevilor,
publicului larg interesat de formele moderne ale pregãtirii profesionale.




Opinia naþionalã vine, sãptãmânal, în sprijinul dumneavoastrã, publicând:

consultaþii pentru studenþi
 analize
ºtiinþifice ºi culturale
 informaþiiºi sinteze
cartea universitarã
 programul privind
Televiziunii România de Mâine


Celor ce opteazã pentru studii superioare la Universitatea Spiru
Haret, revista Opinia naþionalã le oferã informaþii amãnunþite
despre facultãþi ºi specializãri, forme de învãþãmânt, posibilitãþi
de perfecþionare prin studii postuniversitare, taxe de ºcolarizare,

oferte de programe educaþionale pentru

perfecþionarea tinerelor cadre didactice
oferte pentru perfecþionarea cunoºtinþelor de limbi

strãine prin cursuri speciale.
ample facilitãþi acordate studenþilor de cãtre Fundaþia România
de Mâine, adrese utile, telefoane, alte informaþii privind facultãþile
din Bucureºti ºi din alte oraºe, cele 46 centre teritoriale pentru
învãþãmântul la distanþã.

Invitãm pe toþi cei cãrora
le este destinatã,
sã citeascã
în fiecare sãptãmânã revista
Studenþi de la toate formele de învãþãmânt: de zi, cu frecvenþã redusã
ºi de la învãþãmântul la distanþã, abonaþi-vã la revista Opinia naþionalã!

Revista se poate procura prin abonament de la toate oficiile
poºtale din þarã. Solicitãri de abonamente se pot adresa
redacþiei, cu plata prin mandat poºtal sau dispoziþie de platã
pe adresa: Editura Fundaþiei România de Mâine, Serviciul
difuzare, Splaiul Independenþei nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 410. 43.70/int.108
Studenþi din toate oraºele þãrii, înscriºi la învãþãmântul la distanþã de la Universitatea
Spiru Haret, abonându-vã la Opinia naþionalã, primiþi revista la domiciliu.

Preþul unui numãr al revistei este de 5000 lei.
Abonamentul pentru perioada
1 martie  30 iunie a.c.: 80.000 lei.
Abonamentul pentru perioada
1 septembrie  30 decembrie a.c.: 80.000 lei.

Opinia naþionalã  Opinia naþionalã  Opinia naþionalã  Opinia naþionalã
O tribunã de dezbatere a problemelor dezvoltãrii României,
de promovare a valorilor culturii ºi civilizaþiei naþionale ºi universale

În spiritul unei reale democraþii ºi al diversitãþii fireºti a valorilor ºi opþiunilor, spirit care-i guverneazã întreaga conduitã publicisticã, revista OPINIA NAÞIONALÃ
se remarcã prin numeroase dezbateri publice, evocãri consacrate marilor momente ale istoriei naþionale, personalitãþilor de frunte ale spiritualitãþii româneºti.
Revista supune analizei ºtiinþifice probleme esenþiale ale economiei, culturii, educaþiei ºi învãþãmântului, cercetãrii ºtiinþifice etc. pentru apãrarea ºi consolidarea interesului
naþional al României. Asemenea idei teoretice sunt completate, sãptãmânal, de relevante anchete sociologice ºi sondaje de opinie, de puncte de vedere, articole de atitudine,
apãrute sub semnãtura profesorilor universitari sau a unor cunoscuþi publiciºti.

