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Prof.univ.dr. Ioan SCURTU
De 15 ani de zile, mai ales în luna
decembrie, un apel strãbate þara: VREM
ADEVÃRUL! Evident, ADEVÃRUL
despre Revoluþia din Decembrie 1989; pe
care unii o numesc loviturã de stat, alþii
rãscoalã popularã; am gãsit ºi o formulare
spectaculoasã: marea buimãcealã.
Pentru aflarea adevãrului despre acest
eveniment s-a constituit, la sfîrºitul anului
2004, Institutul Revoluþiei Române din
Decembrie 1989. Conform legii de
înfiinþare, acesta este instituþie publicã de
interes naþional, cu personalitate juridicã,
având ca obiect de activitate analiza
ºtiinþificã a premiselor, desfãºurãrii ºi
efectelor  în plan politic, economic ºi social
 ale Revoluþiei Române din Decembrie
1989, în scopul realizãrii unei imagini
documentate, obiective ºi cuprinzãtoare
asupra acestui eveniment crucial din istoria
contemporanã a þãrii noastre. În acest scop,
institutul organizeazã culegerea, arhivarea,
cercetarea ºi publicarea documentelor
referitoare la Revoluþia Românã din
Decembrie 1989. Se are în vedere ca acesta
sã constituie o arhivã ºi sã-ºi organizeze o
bibliotecã având salã de studiu, precum ºi
un muzeu care sã adune ºi sã gestioneze
informaþiile multiple privind evenimentele
din Decembrie 1989, cu antecedentele ºi
urmãrile lor. De asemenea, institutul va
organiza simpozioane, conferinþe, sesiuni
ºtiinþifice, va publica Caietele revoluþiei
(cu o periodicitate de 2-3 numere pe an),
precum ºi culegeri de studii ºi volume de
documente.
În buna tradiþie româneascã, unii au
primit cu neîncredere ºi chiar cu un
sentiment de revoltã vestea constituirii
institutului. Un parlamentar, fãrã sã aibã
idee despre ce este vorba, a declarat chiar
cã ar fi un institut pentru ascunderea
adevãrului despre revoluþie. Emil Cioran
s-a referit, în repetate rânduri, la
urechismul la români, adicã acea
practicã de a vorbi în necunoºtinþã de
cauzã, dupã ureche, a-þi da cu pãrerea, a
formula concluzii ºi a le prezenta ca
adevãruri imuabile. Acum, la începutul
secolului al XXI-lea, asemenea
adevãruri transmise prin presã, radio ºi
televiziune tind sã devinã bunuri
comune. În fapt, urechiºtilor nu le
convine sã existe un institut de cercetare
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care sã prezinte argumente întemeiate pe
documente, deoarece astfel ei ar rãmâne
fãrã obiectul muncii.
O garanþie a seriozitãþii Institutului
Revoluþiei Române din Decembrie 1989
este însuºi Consiliul ªtiinþific, alcãtuit din
academicieni, profesori de la Universitatea
din Bucureºti, Universitatea Al. I. Cuza
din Iaºi, Universitatea Babeº-Bolyai din
Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din
Timiºoara, Universitatea ªtefan cel
Mare din Suceava,Universitatea
Ovidius din Constanþa, precum ºi de la
Universitatea Spiru Haret, Universitatea
Creºtinã Dimitrie Cantemir, ªcoala
Naþionalã de ªtiinþe Politice ºi
Administrative, cercetãtori de la Institutul
de Istorie N. Iorga al Academiei
Române. Practic, nu existã în România un
institut care sã beneficieze de girul atâtor
personalitãþi ºtiinþifice de prestigiu. Lor li
se adaugã câþiva participanþi la
evenimente, care pot aduce contribuþia lor
la mai buna înþelegere a unor momente
delicate privind desfãºurarea Revoluþiei.
Adevãrul ºtiinþific nu se aflã scandând
în stradã sau fãcând exerciþii oratorice la
televizor, ci prin muncã intensã, de
documentare, de analizã criticã a surselor,
de cunoaºtere aprofundatã a contextului
intern ºi internaþional, de confruntare liberã
a ideilor. Institutul Revoluþiei Române din
Decembrie 1989 oferã cadrul organizatoric
adecvat pentru asemenea activitãþi ºi pentru
aflarea ADEVÃRULUI. Important este sã
dorim, cu toþii, sã-l aflãm cât mai curând.
P.S. Acum câteva zile un domn senator a
propus anularea legii privind înfiinþarea
Institutului Revoluþiei Române în 1989.
Culmea este cã respectivul domn a absolvit
Facultatea de Istorie ºi în mod firesc ar trebui
sã fie interesat de aprofundarea cercetãrilor
asupra unui moment important din istoria
României. Numai cã, respectivul domn s-a
dedulcit de vreo zece ani la salariul ca
parlamentar, iar recent ºi la cel de ºef de grup
senatorial. Aceasta înseamnã cã are cam de
opt ori mai mult decât avea salariul ca
muzeograf. ªi atunci, de ce sã-l mai preocupe
problemele de istorie, când din politicã se
trãieºte mult mai bine? Iar politica cea mai
avantajoasã este sã pluteºti prin apã tulbure.
Cu cât apa este mai tulbure ºi mai
învolburatã, cu atât mai bine se simt unii
politicieni. Între care ºi domnul cu pricina
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Dimitrie Gusti este cel care inaugureazã un
învãþãmânt modern al ºtiinþelor sociale  în
sensul cultivãrii noilor metode de cercetare ºi
formare a valenþelor aplicative ale ºtiinþelor
sociale, al integrãrii lui în viaþa ºtiinþificã, socialã
ºi culturalã a þãrii , orientat în primul rând spre
cercetarea realitãþii sociale româneºti.

Conf.univ.dr. Carmen FURTUNÃ
Prima caracterizare ce vine în mintea oricui intrã în contact cu
viaþa ºi cu opera lui Dimitrie Gusti este aceea a unei personalitãþi
multilaterale, fecunde, îmbinând multiple valenþe  ca universitar ºi
om de ºtiinþã, întemeietor de sistem teoretico-metodologic ºi de ºcoalã
ºtiinþificã (ªcoala româneascã de sociologie, ªcoala monografiei
sociologice sau ªcoala sociologicã de la Bucureºti, ºcoalã de o
longevitate deosebitã ºi cu un mare ecou naþional ºi internaþional), de
mare organizator ºi om de acþiune.
Nãscutã într-un context istoriconaþional ºi socio-economic marcat atât de
eforturile de pãstrare a valorilor tradiþionale
ale fiinþãrii ºi continuitãþii poporului nostru,
cât ºi de cele consacrate dezvoltãrii
moderne a societãþii româneºti, sociologia
a avut, în România, un loc central, atât în
sistemul ºtiinþific ºi cultural naþional, cât
ºi în viaþa socialã ºi politicã a þãrii.
Din perspectiva gândirii sale,
Dimitrie Gusti a iniþiat un adevãrat
sistem de instituþii universitare,
academice ºi social-culturale, reuºind sã
adune, într-un sistem unitar, munca
didacticã, de cercetare ºi acþiunea socialculturalã. În cadrul concepþiei ºi poziþiei
sale social-politice, profesorul D. Gusti
a oferit un exemplu de simbiozã a omului
de ºtiinþã ºi a omului de acþiune socialã
ºi culturalã, al unui intelectual preocupat
continuu de prelungirea socialã ºi
acþionalã a creaþiei sale ºtiinþifice, de
integrarea cât mai fireascã a învãþãturii
teoretice cu nevoile modernitãþii proprii
perioadei în care a trãit.

Dimitrie Gusti este cel care
inaugureazã un învãþãmânt modern al
ºtiinþelor sociale  în sensul cultivãrii
noilor metode de cercetare ºi formare a
valenþelor aplicative ale ºtiinþelor sociale,
al integrãrii lui în viaþa ºtiinþificã, socialã
ºi culturalã a þãrii , orientat în primul
rând spre cercetarea realitãþii sociale
româneºti.
Rezultatele acestei organizãri noi a
învãþãmântului ºtiinþelor sociale nu au
întârziat sã aparã, concretizându-se în:
 publicarea de lucrãri comune ale
profesorului ºi studenþilor sãi. În 1915 a
apãrut lucrarea Studii sociologice ºi
etice. Din lucrãrile Seminarului de
sociologice ºi eticã al facultãþii de litere
ºi filosofie din Iaºi;
 organizarea, prin Seminarul de
sociologie de la Universitatea din
Bucureºti, a unei acþiuni de cercetare
monograficã a satelor româneºti, fãrã
precedent în alte þãri ºi care au atras
atenþia lumii ºtiinþifice internaþionale
asupra metodei ºi a modului de

organizare (campanii care au cuprins
localitãþile: Goicea Mare (1925); Ruºeþu
(1926); Nerej (1927); Fundul Moldovei
(1928); Drãguº (1929); Runcu (1930);
Cornova (1931); Drãguº, reluare (1932);
 continuarea acþiunii monografice,
contopitã cu un sistem mai elaborat de
acþiune culturalã ºi socialã în lumea
satelor, prin campaniile echipelor
studenþeºti (1934-1939);
 douã campanii la ªanþ-Nãsãud, în
1935 ºi 1936.
Toate acestea reprezentau inovaþii
importante în organizarea învãþãmântului
ºtiinþelor sociale ºi a cercetãrii
sociologice. Cum sublinia Octavian
Neamþu, unul din elevii ºi colaboratorii
sãi, Profesorul Gusti a mutat prelegerile
sale din sãlile Universitãþii în satele
româneºti, predicând datoria cunoaºterii
þãrãnimii în câmpia Brãilei ori în Munþii
Bucovinei, la Fundul Moldovei, ºi
arãtând urmãrile reformelor rãu fãcute
asupra rãzeºilor din Vrancea, la Nereju,
popasuri de rãscruce pentru întreaga
viaþã spiritualã a vremii noastre ...
Lucrãrile de cercetare monograficã ce
urmarã an de an, cucerind stima lumii
ºtiinþifice ºi înfrângând nepãsarea
intelectualilor din þarã, devenind o
adevãratã acþiune monograficã,
prelungire practicã a unei activitãþi
ºtiinþifice care socotea cã ºtiinþa trebuie
sã fie o forþã vie a societãþii care sã
contribuie la lãmurirea problemelor
puse de evoluþia socialã concretã 1.
(Continuare în pag.3)

În actualitate:

Liberalizarea contului de capital
Factori de susþinere

Prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN
Membru corespondent al Academiei Române
Dupã contul curent, în balanþa de plãþi a
României pe locul doi, cu o pondere
consistentã, se aflã contul de capital ºi
financiar care, la rândul sãu are:
-Componenta A  contul de capital,
vizând operaþiunile transferului de capital
(sector oficial, alte sectoare) ºi achiziþionare/
vânzare active nemateriale  nefinanciare;
-Componenta B  contul financiar
(investiþii directe fale rezidenþilor în strãinãtate
ºi nerezidenþilor în România, investiþii de
portofoliu, alte investiþii de capital  active ºi
pasive, conuri în tranzit, conturi de clivaj/
barter, active de rezervã BNR.
Convertibilitatea deplinã a monedei
naþionale a României prin liberalizarea
contului curent, de capital ºi financiar al
balanþei de plãþi a României reprezintã un
proces ale cãrui începuturi se gãsesc încã din
aul 1991, când au fost adoptate mãsuri vizând
convertibilitatea parþialã a monedei naþionale
pentru anumite categorii de operaþiuni ºi

activitãþi economice þinând de contul curent
ºi cel financiar. Dacã la momentul respectiv
existau mai multe voci care îºi exprimau
scepticismul în legãturã cu pregãtirea
economiei pentru o asemenea mãsurã ºi care,
în consecinþã, aveau îndoieli în ceea ce priveºte
sustenabilitatea acesteia, pe parcurs s-a dovedit
a fi operaþionalã decizia respectivã în contextul
reformei ºi al deschiderii economiei româneºti
cãtre economia internaþionalã, în cei 15 ani
de tranziþie spre mecanismele pieþei
concurenþiale.
Ca etapã a realizãrii convertibilitãþii depline
cerute de însãºi aderarea României la UE,
problema liberalizãrii contului de capital, în
prezent, suscitã multe dezbateri ºi controverse

legate de posibilitatea ºi temeiul unei astfel de
mãsuri. În cele ce urmeazã mã voi referi la
câteva aspecte legate de evoluþia din ultimii ani
a economiei României care pledeazã în mod
clar în favoarea acestei mãsuri.
 Primul factor general în favoarea
liberalizãrii contului de capital se leagã
nemijlocit de evoluþia ascendentã a
economiei naþionale în ceea ce priveºte ritmul
mediu anual de creºtere a produsului intern
brut (peste 4% în ultimii 4 ani), reducerea
inflaþiei la o singurã cifrã, un deficit bugetar
relativ mic în raport cu PIB-ul, creºterea
exporturilor, ºomaj relativ scãzut. Evoluþia
macroeconomicã favorabilã a României în
ultimii cinci ani oferã credibilitate mai mare
atât pentru agenþii economici din þarã, cât ºi
pentru cei din strãinãtate.
(Continuare în pag.6)

Cercetarea ºtiinþificã
la Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior
Conf. univ. dr. Manuela EPURE
Decanul Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior
Întotdeauna activitatea de cercetare a
reprezentat o prioritate pentru colectivul
de cadre didactice al Facultãþii de
Marketing ºi Comerþ Exterior. Aceasta s-a
reflectat an de an în numeroase iniþiative
materializate în contracte de
cercetare, dar ºi în materiale
didactice, cursuri, manuale,
destinate studenþilor de la
învãþãmântul de zi ºi
frecvenþã redusã ºi, cu
precãdere, studenþilor de la
învãþãmântul la distanþã.
Universul activitãþii de cercetaredezvoltare experimentalã se structureazã
pe trei coordonate esenþiale care dau
expresie eforturilor noastre creatoare, ºi
anume: cercetare fundamentalã (basic
research), cercetare aplicativã (applied
research) ºi dezvoltare experimentalã
(experimental development). În viziunea

noastrã cercetarea fundamentalã este
definitã ca fiind o activitate experimentalã
sau teoreticã iniþiatã în primul rând pentru
acumularea de noi cunoºtinþe privind
aspectele fundamentale ale fenomenelor ºi

conferã acestui domeniu fascinant largi
deschideri cãtre o activitate sistemicã ce
utilizeazã drept repere elemente existente
de cunoaºtere, urmãrind ºi realizarea unor
noi materiale, produse, servicii sau
îmbunãtãþirea substanþialã a celor deja
existente.
Caracterul programatic, permanent al
cercetãrii fundamentale este imprimat de
faptul cã, anual, în cadrul celor
douã catedre ale facultãþii,
Catedra de Marketing ºi Relaþii
Economice Internaþionale ºi
Catedra de Economie Politicã,
se discutã ºi se aprobã temele
de cercetare propuse de cadrele
didactice, acestea fiind centrate
pe problemele actuale ale comunitãþii
economice româneºti. În anul universitar
curent, 2004-2005, se aflã în derulare teme
noi de cercetare ºi se continuã teme de
cercetare care au fost propuse în anii
precedenþi, dar au ca termen de realizare
acest an universitar.

Coordonate ale activitãþii,
virtuþi ale cercetãtorilor
faptelor observabile fãrã sã se aibã în
vedere o aplicaþie deosebitã sau specificã.
În timp ce activitatea de cercetare
aplicativã reprezintã o investigare originalã
în scopul acumulãrii de noi cunoºtinþe,
fiind orientatã, în principal, spre un scop
sau obiectiv practic specific. La rândul ei,
activitatea de dezvoltare experimentalã1

(Continuare în pag.6)

Sesiune ºtiinþificã la facultãþile economice
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(Republica Cehã)

 Parteneriate universitare în
cadrul integrator european
 Interes ºi deosebitã apreciere
pentru Universitatea Spiru Haret
Prof. univ. dr. Ioan GÂF-DEAC
În ultima decadã a lui februarie a.c.,
la Ostrava, în Republica Cehã, s-au
desfãºurat întâlniri de naturã academicã
între reprezentanþi ai unor universitãþi ºi
instituþii din Cehia, România, Polonia ºi
Slovacia, ocazionate de susþinerea în
formulã internaþionalã a unor teze de
doctorat; totodatã, a fost instituit un
schimb de pãreri cu împãrtãºirea de
experienþã în privinþa reformei în
învãþãmântul superior.
De la Universitatea Spiru Haret din
Bucureºti a fost invitat prof. univ. dr.
Ioan GÂF-DEAC, prorector, director al
Departamentului pentru Învãþãmânt la
Distanþã
Ca membru în Comisia de doctorat a
ing. Hana LORENCOVA, alãturi de alþi
profesori din Cehia, Polonia ºi Slovacia,
reprezentantul român a avut ocazia de a

constata procedeele, nivelul de exigenþã
ºi interesul pentru activitãþile universitare
tot mai integrate în spaþiul european ºi
tot mai globalizate în contextul apariþiei
ºi funcþionãrii tehnologiilor de
comunicare fãrã frontiere în procesul
educaþional, instructiv din fiecare þarã.
Totodatã, întâlnirea a prilejuit un amplu
dialog didactico-ºtiinþific, prin care
preopinenþii noºtri ºi-au manifestat
interesul ºi, în final, au formulat aprecieri
favorabile referitoare la Universitatea
Spiru Haret, la prestigiul de care se
bucurã deja în comunitatea academicã
internaþionalã. De altfel, este
binecunoscut faptul cã în strategia
Universitãþii Spiru Haret, legãturile
internaþionale ocupã loc central,
concretizat prin numeroasele parteneriate
cu asociaþii, instituþii ºi universitãþi din
Europa ºi de pe plan mondial.

O deschidere largã spre spaþiul
european este asiguratã prin
compatibilitatea învãþãmântului superior
din România cu standardele, nivelul ºi
exigenþa comunitarã europeanã. În acest
context, este de aºteptat ca, începând cu
anul 2007, când þara noastrã va accede
în marea familie europeanã unitã ºi
integratã, Universitatea Spiru Haret sã
se regãseascã pe harta academicã a
Uniunii ca o puternicã ºi prestigioasã
instituþie de învãþãmânt superior la
nivelul exigenþelor contemporane.
La Universitatea Tehnicã din
Ostrava, care are 19.500 studenþi, 9
facultãþi cu 21 de specializãri, un Centru
pentru Studii Europene ºi douã institute
de cercetãri în domeniul materialelor ºi
energiei, s-a desfãºurat întâlnirea între
reprezentantul Universitãþii Spiru Haret
ºi rectorul acestei instituþii, prof. univ.
dr. Tomá ÈERMÁK.
Acesta este un bun cunoscãtor al
României ºi al activitãþii universitare din
þara noastrã, urmare a stagiilor didactice
efectuate în timp la Bucureºti, Timiºoara
ºi Braºov.
În convorbirile avute s-a exprimat
deosebita apreciere din partea corpului
profesoral ceh, faþã de Universitatea Spiru
Haret ºi rectorul acesteia, prof. univ. dr.
Aurelian BONDREA cãruia i s-a transmis
propunerea de a strânge legãturile
academice între cele douã instituþii.
Rectorul Universitãþii din Ostrava a
fãcut o largã prezentare a preocupãrilor
instituþiei pe care o conduce pentru
alinierea la procesul de reformã a
studiilor universitare (trecerea la
ciclurile de licenþã, masterat ºi studii
doctorale). S-a insistat pe faptul cã
informatizarea procesului de învãþãmânt
reprezintã cheia succesului didactic în
actuala etapã.
Interlocutorul s-a arãtat interesat de
modul cum este conceput ºi cum
funcþioneazã învãþãmântul la distanþã la
Universitatea Spiru Haret.

Fãrã rezerve, s-a formulat aprecierea
din partea gazdei cã la Universitatea
Spiru Haret, învãþãmântul la distanþã a
atins cotele de performanþã comparabile
cu cele de la cele mai renumite instituþii
de învãþãmânt superior de pe plan
mondial.
A fost avansatã propunerea ca
experienþa Universitãþii Spiru Haret sã
fie cunoscutã prin parteneriat ºi la
Universitatea din Ostrava.
Conþinutul discuþiilor purtate au fost
aduse la cunoºtinþã plenului Biroului
Senatului Universitar al Universitãþii din
Ostrava, fiind manifestat interes real
pentru cooperare cu partea românã.
Decanul Facultãþii de ªtiinþe
Economice, respectiv conducerea
Facultãþii de Management, prin prof.
univ. dr. Jiò KERN, a arãtat cã, în
prezent, cei peste 5.000 de studenþi
înscriºi la aceste specializãri manifestã
interes pentru acces în economia
europeanã.
De aceea, în viitor apare ca posibil
schimbul de studenþi la formele de studiu
la zi, ID ºi masterate, întrucât cunoaºterea
realitãþilor economice din diferite pãrþi ale

Europei, din diferite þãri, inclusiv din
România, faciliteazã mediul de afaceri,
competiþia, integrarea. Prof. univ. dr. Josef
MAÈALA de la TU Koice din Slovacia,
universitate recunoscutã în regiune, ºi-a
exprimat interesul ºi aprecierea pentru
diversitatea domeniilor de studiu pe care
Universitatea Spiru Haret le oferã
candidaþilor în cadrul specializãrilor, cu
atractivitate în viitor în economia
europeanã.
Prof. univ. dr. docent Tora BARBARA
de la Academia G-H din Cracovia 
Polonia a avansat propunerea ca între
universitãþile din Polonia ºi Universitatea
Spiru Haret sã se instituie parteneriate
pentru comunicarea în limbi de circulaþie
internaþionalã, prin emisiuni TV prin
satelit, în procesul de învãþare în profil
integrat, în spaþiul european. Acest interes
rezultã din faptul cã Universitatea Spiru
Haret are în dotare postul de televiziune
tvRM, care pentru exemplificare a fost
identificat în timpul convorbirilor de pe
reþeaua de transmisie, fiind urmãrite în
timp real lecþiile-consultaþii transmise din
studiourile din Bucureºti.

Alþi participanþi la întâlnire, precum
dr. ing. Hana LORENCOVA ºi prof.
Vladimir FORNUSEK de la Universitatea din Most (Cehia), prof. univ. dr.
docent Pavel ROHOU (Universitatea din
Praga), prof. univ.dr. Voitech DIRNER,
prof. univ. dr. Josef FIGALA, prof. univ.
dr. Pavel DANIHELKA au exprimat
respectul ºi admiraþia pentru Universitatea Spiru Haret, pentru prestigiosul
corp profesoral ºi aprecierea pentru
infrastructura de excepþie.
Universitatea Spiru Haret se aflã în
rândul celor mai importante universitãþi
din Europa. Confirmarea realã vine din
partea lumii academice europene, a
personalitãþilor recunoscute din diferite
domenii ale ºtiinþei ºi învãþãmântului.
ªi acum la Praga ºi Ostrava, precum
ºi în alte ocazii, Universitatea Spiru Haret
se dovedeºte a fi pregãtitã pentru a
funcþiona într-o Europã Unitã, integratã,
la cele mai înalte cote de eficienþã.
Mândria de a fi profesor sau student
la Universitatea Spiru Haret se confirmã
permanent nu numai în plan naþional, ci,
aºa cum este firesc, în plan competitiv
internaþional, global.

Evoluþia grupurilor sociale într-o societate hipertehnologizatã,
cu structurã etnicã eterogenã
Prezenta lucrare trateazã evoluþia grupurilor sociale ºi a familiei,
ca instituþie fundamentalã a societãþii, în contextul unei societãþi
contemporane cu caracteristici specifice ºi delimitare spaþialã bine
determinatã.
Studiul vizeazã aglomerarea urbanã ºi tehnologicã situatã în aria ce cuprinde
oraºul San Francisco ºi întreaga zonã a golfului (numitã în continuare Bay Area).
Datoritã unei concentrãri excepþionale de înaltã tehnologie orientatã în proporþie
de peste 85% cãtre proiectarea, fabricarea ºi testarea circuitelor integrate ºi
dispozitivelor semiconductoare din siliciu, zona a primit, pe drept cuvânt,
apelativul de Silicon Valley, adicã Valea Siliciului (zona fiind într-adevãr
situatã între douã lanþuri muntoase, la est ºi la vest, închizându-se cãtre sud, iar
cãtre nord fiind limitatã de zona golfului ºi oraºul San Francisco).
Aceastã zonã prezintã caracteristici unice în lume din mai multe puncte de
vedere. Cea mai izbitoare particularitate este legatã de extraordinara diversitate
etnicã ce alcãtuieºte populaþia zonei.
O statisticã efectuatã între anii 2000 ºi 2002 pune în evidenþã structura populaþiei
pe grupele importante rasiale precum ºi dinamica acestora. Rezultatele studiului
de mai jos sunt preluate de pe site-ul guvernamental ºi reprezintã distribuþia rasialã
pentru Districtul Santa Clara, district care înglobeazã cea mai importantã parte a
Bay Area, din punctul de vedere al relevanþei prezentului studiu.

2. Ruºi  populaþia rusã s-a stabilit ºi a dezvoltat mai multe enclave etnice din
vremuri timpurii, fiind localizatã pe Coasta de Vest a Americii, din Alaska (iniþial
teritoriu aparþinând Rusiei) ºi pânã în San Francisco (comunitãþile ruse aveau ca
principalã ocupaþie vânãtoarea de balene);
3. Populaþii central-europene ºi est-europene (italieni, polonezi, sârbi, bulgari,
români, ucrainieni, cehi, slovaci). Aceste populaþii s-au stabilit în zonã de-a lungul
timpului, cu precãdere în perioada iniþialã a colonizãrii ºi mai apoi reîncepând cu
perioada revoluþiei industriale ºi tehnologice iniþiatã în urmã cu 40-45 de ani;
4. Populaþii de origine nord-europeanã (scandinavicã)  ceva mai rar întâlnite,
caracterul sporadic al imigrãrii acestora fãcând mai puþin probabilã cristalizarea
unor enclave etnice puternice ºi numeroase.
Tipul hispanic:
1. Mexicani  marea majoritate, emigranþi proveniþi din Mexic ºi parþial
naturalizaþi în timp (existând însã actualmente o numeroasã populaþie aparþinând
unei pãturi sociale inferioare, ale cãrei îndeletniciri specifice sunt situate în domeniul
serviciilor de salubritate ºi în agriculturã). Aceste grupãri, uneori deosebit de
numeroase, au un statut social precar, mulþi dintre ei neavând drept legal de ºedere
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bine conturate, stabilindu-se în zone poate nu tot atât de clar delimitate precum
cele ocupate de etnia chinezã, dar având un spirit puternic de solidaritate etnicã
(reprezentat prin magazine cu specific strict naþional, grupuri culturale ºi
mass-media în limba nativã). Ocupând de asemenea poziþii în toate pãturile
sociale, s-au fãcut totuºi remarcaþi în industria hi-tech prin abilitãþi în domeniul
software-ului.
O altã caracteristicã importantã, de aceastã datã legatã de caracterul economiei
din zonã, este cea privitoare la dinamica, distribuþia ºi, nu în ultimul rând, modul
în care este exploatatã forþa de muncã. Concentrarea pe o zonã restrânsã a unei
industrii bazate aproape exclusiv pe înaltã tehnologie a condus la apariþia unor
disfuncþionalitãþi sociale. Se poate chiar vorbi de un anumit grad de alienare a
indivizilor supuºi unui astfel de regim de activitate. Extrema concentrare a
individului pe perioade lungi asupra unor subiecte complexe asociatã cu lipsa
unei vieþi sociale autentice (zona în cauzã este relativ sãracã în aºezãminte
culturale veritabile) conduce la apariþia unei forme de alienare psihicã, cu atât
mai gravã cu cât intensitatea efortului ºi perioada sunt mai extinse.
Efectele deja vizibile ale presiunii sistemului asupra individului sunt, cum
era de aºteptat, ºi de ordin social. Cel mai grav afectatã este, în primul rând,
familia. Aceeaºi sursã menþionatã mai sus prezintã statistici relevante pentru
fenomenele ce au afectat instituþia familiei în aceastã regiune.

radiografiatã sociologic
de Alina-Florina FLOREA (POPOVICI)

Pe parcursul perioadei studiate se poate observa o creºtere procentualã a
populaþiilor de rasã albã ºi asiaticã, precum ºi o scãdere procentualã a populaþiilor
mai mult sau mai puþin tradiþionale ale zonei  rasa africanã ºi afro-americanã,
cea nativã americanã (indieni bãºtinaºi) ºi cele provenind din Alaska, Hawaii ºi
din insulele Pacificului. Aceste tendinþe s-au fãcut mai puternic remarcate în
urmã cu aproximativ 20-25 de ani, când avântul industriei semiconductorilor a
provocat un aflux masiv de imigranþi cãtre aceastã zonã. Procesul continuã ºi în
zilele noastre, însã la o scarã mult redusã, în special datoritã politicii guvernului
american de restricþionare ºi filtrare a populaþiei ce emigreazã cãtre Statele Unite.
O influenþã importantã asupra deciziilor guvernamentale privitoare la modificarea
legilor emigrãrii a avut ºi relativ recentul val de acþiuni teroriste care au impus
o înãsprire fãrã precedent a normelor de securitate naþionalã. Efectul este
deopotrivã atât direct, cât ºi indirect, deoarece valul de acþiuni teroriste a
contribuit în mod indubitabil la prãbuºirea sistemului economic mondial, cu
precãdere cel al Statelor Unite fiind grav afectat. Aceastã recesiune economicã
a produs o creºtere a presiunii asupra locurilor de muncã disponibile  din ce în
ce mai puþine în urma falimentului multor corporaþii din zonã (ºomajul devenind
brusc o problemã acutã în industria hi-tech), determinând ca o consecinþã
indirectã presiunea grupurilor sociale naþionaliste americane asupra guvernului
în favoarea promulgãrii de noi legi menite sã faciliteze angajarea cetãþenilor
americani în mod preferenþial în detrimentul potenþialilor imigranþi care acum
sunt priviþi ca un pericol pentru ºomerii în cãutare de lucru.
O analizã ºi mai detaliatã a distribuþiei rasiale în cadrul grupãrilor etnice
majore redate în tabelul amintit este prezentatã calitativ, împreunã cu comentariile
necesare, în cele ce urmeazã (de un deosebit interes fiind rasa albã ºi cea asiaticã):
Rasa albã:
Tipul caucazian:
1. Populaþie autohtonã de origine anglo-saxonã, precum ºi de alte naþionalitãþi
 urmaºi ai celor ce au emigrat în primele valuri ale colonizãrii Americii
(majoritar anglofoni);
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pe teritoriul Statelor Unite. Aceastã situaþie a fost toleratã de guvernul american
pentru un numãr bun de ani din considerente economice evidente: acceptând cu
uºurinþã munci grele ºi prost plãtite, aceºti oameni puteau fi de altfel expulzaþi
oricând fãrã dificultate, dupã bunul plac al autoritãþilor. În ultima perioadã se încearcã
adaptarea legilor cu privire la miºcarea forþei de muncã în aºa fel încât populaþia
mexicanã sã beneficieze de un statut legal ºi un loc de muncã temporar plãtit conform
unor norme stabilite prin lege (restrângerea pieþei negre a muncii devenind o
necesitate mai pregnantã în ultimii ani);
2. Spanioli  în general urmaºi aparþinând enclavelor spaniole stabilite cu mai
mult timp în urmã ºi aparþinând de obicei unei pãturi sociale de mijloc.
Rasele asiatice:
 Chinezi  veniþi în numãr relativ mic în perioada de colonizare iniþialã, au
cunoscut un proces de imigrare masiv în secolul trecut, marcat de câteva puncte
maxime, din care, poate cel mai reprezentativ pentru Bay Area a fost cel legat de
schimbarea statutului politic în Hong Kong. Acesta a fost momentul în care, la
populaþiile deja existente în zonã, s-a adãugat un val de emigrare semnificativ mai
ales prin forþa economicã a reprezentanþilor lui. Masa monetarã deplasatã în zonã
în acea perioadã a contribuit decisiv la închegarea unor comunitãþi etnice extrem
de puternice, oraºe precum Cupertino fiind în bunã parte locuite ºi influenþate de
etnia chinezã. Economia regionalã a beneficiat ºi ea de pe urma infuziei de capital,
cu consecinþe favorabile ºi în domeniul educaþiei (ºcolile din districtul ºcolar
Cupertino sunt ºi în ziua de azi cel mai bine cotate în toatã Bay Area).
 Coreeni ºi vietnamezi  populaþii de asemenea bine reprezentate, cu enclave
net delimitate geografic, cu atitudini preponderent conservatoare în privinþa pãstrãrii
puritãþii rasei (poate chiar mai accentuate decât în cazul etniei chineze).
 Indieni ºi pakistanezi  marea majoritate având o formaþie anglofonã nativã
(Îndia a pãstrat educaþia anglofonã ºi dupã retragerea dominaþiei engleze),
provenind, în general, din castele superioare; aceºtia au format grupuri sociale

Se observã, în primul rând, o uºoarã superioritate numericã a sexului masculin
(în concordanþã de altfel cu structura pe sexe tipicã în industria hi-tech). De
asemenea, bãrbaþii sunt vizibil mai afectaþi de sindromul burlãciei profesionale
(o datã ºi jumãtate mai mulþi decât femeile aflate în aceeaºi situaþie).
În ceea ce priveºte familiile separate ºi divorþate, femeile sunt cele care deþin
întâietatea. Se mai poate remarca faptul cã majoritatea deceselor în cupluri survin
mai întâi la bãrbaþi. O explicaþie plauzibilã pare aceea cã multe dintre femei
sunt casnice sau lucreazã în servicii ceva mai puþin solicitante, iar uzura majorã
de naturã profesionalã este astfel întâlnitã la bãrbaþi.
Dintre toate aspectele menþionate anterior, cel mai evident însã rãmâne cel
legat de ponderea persoanelor necãsãtorite. Global, procentul de persoane
cãsãtorite abia dacã depãºeºte 58%, indicând o disfuncþionalitate destul de
pronunþatã la nivel social. O altã particularitate (ce tinde sã devinã de asemenea
disfuncþionalitate), toleratã sub aspect legislativ  dar malignã din punct de vedere
social ºi moral  este cea legatã de grupurile de homosexuali ºi lesbiene, ºtiut
fiind cã aceºtia au puternice (ºi influente) enclave în oraºe precum San Francisco.
Admiterea oficialã a cãsãtoriilor între persoane de acelaºi sex a fost urmatã de
solicitarea dreptului acestor cupluri de a înfia copii (generalizarea unor asemenea
legi ar putea produce pe termen lung grave disfuncþionalitãþi sociale).
În lumina datelor prezentate ºi a dinamicii acestora, este posibil ca în urmãtorii
20-30 de ani sã asistãm la o restrângere a rolului familiei ca nucleu social, aºa
cum e cunoscutã astãzi. Datoritã unor modificãri structurale ºi funcþionale
profunde, aceasta ar putea evolua cãtre o altã formã ce va rãspunde cerinþelor
impuse de societatea postindustrialã.

14 martie 2005

DIMITRIE GUSTI

(Continuare din pag.1)

Iniþiator ºi organizator al
campaniilor de cercetãri monografice,
al echipelor studenþeºti, patronate de
Fundaþia culturalã, Principele Carol,
al revistei Sociologie româneascã, al
Muzeului Satului, director al Casei
culturii poporului, preºedinte, pentru
o perioadã, al Societãþii de
radiodifuziune, unde a înfiinþat
Universitatea Radio, promotor al
constituirii în viaþa universitarã a unor
instituþii de cooperare ºi ajutorare
studenþeascã  Oficiul universitar,
profesor, dar ºi decan, ministru al
instrucþiunii publice în guvernele
þãrãniste din 1932-1933, Dimitrie
Gusti a orientat statornic tineretul
studios spre cunoaºterea concretã a
realitãþilor româneºti, a încurajat în
forme
multiple
participarea
intelectualilor la viaþa satelor, la
cunoaºterea
mediului
rural,
considerat, de el, ca principal
depozitar al valorilor morale ºi
spirituale ale naþiunii.
Seria instituþiilor ºtiinþificosociale create de profesorul Dimitrie
Gusti ºi ªcoala monografiei

Valeriu Filimon nu este primul care
interpreteazã ontologic arhetipurile în
cadrul demersului critic la noi, cãci de la
pictura primitivilor ºi valorificarea acestora,
primitivii, moderni, de la exemplul
fundamental al marelui Brâncuºi, critici de
artã au manifestat o deschidere hotãrâtã
cãtre valoarea onto-esteticã a operelor
arhetipale. Iatã punctul de vedere al unui
asemenea critic de artã: Spre a nu trãda
particularitãþile viziunii artistice, pe care
ºi-o face obiect de referinþã, aºadar solidarã
ei, critica de artã ajunge sã gliseze între
severa considerare teoretico-ºtiinþificã a
arhetipurilor ºi luminoasa relevanþã  am
spune: ontofanie  estetico  axiologicã a
lor (Ion Pogorilovschi, Arhetipul
expresiei lirice româneºti, Bucureºti,
Cartea Româneascã, 1987, p. 20).
Aceste rânduri le-ar fi putut semna la fel
de bine ºi în spiritul lucrãrilor sale ºi Valeriu
Filimon în legãturã cu proza istoricã a lui
Mihail Diaconescu, pentru care opþiunea sa
se motiveazã obiectiv pornind de la mimesisul în înþeles aristotelian: Datoria poetului
nu este sã povesteascã lucruri întâmplate cu
adevãrat, ci lucruri putând sã se întâmple în
marginile verosimilului ºi necesarului; în
consecinþã, dacã istoria nareazã evenimentele
care s-au petrecut cu adevãrat, poezia
(literatura, în general) gândeºte fapte
posibile, iar pentru aceasta este mai filosoficã
decât istoria.
Acesta este, de fapt, argumentul
fundamental cu care Mihail Diaconescu a
pornit la drum în scrierea romanelor sale
istorice, cãci perspectiva aristotelianã dã credit
imaginarului cu adevãrat artistic, încãrcat nu
doar cu adevãrul istoric, ci ºi cu viziunea
despre lume, atitudinea ºi mesajul autorului,
într-o expresie proprie, compatibilã cu
valoarea poeticã. Pe aceastã bazã, documentul
istoric, exploatat în toate potenþialitãþile sale
de semnificaþii, se încorporeazã unui sens
global al operei; în acelaºi timp, arhetipurile
conexate temei nu sunt doar încorporate, ci
reprezintã adevãraþi piloni ai constructului
imaginar care este opera; elementele concrete,
fenomenologice, combinate în operã ca
substanþa ei materialã exprimã, astfel,
esenþialitatea ca atribut general al
existenþei (Mihail Diaconescu: Farmecul

intelectualii de vazã ai þãrii: Crezul meu
ar putea fi prezentat în urmãtoarea frazã:
«Gândul se trãieºte ºi viaþa se gândeºte».
Aceasta tocmai pentru cã cele douã mari
forþe în care eu cred în primul rând sunt
cunoaºterea ºi organizarea, în acelaºi
sens scriind ºi în revista Sociologie
româneascã:Cunoaºterea realitãþii este
nerodnicã ºi neputincioasã dacã nu este

dezbãtute ºi acumulate iniþial în
Seminarul de la Universitate.
Argumentând ideea cã învãþãmântul
universitar are drept scop ultim ridicarea
spiritelor deasupra cunoºtinþelor
tradiþionale, înãlþând omul la demnitatea
de a cugeta prin sine însuºi ºi de a naºte
idei personale, Dimitrie Gusti considera
cã universitatea are menirea sã ajute

în primul rând la formarea, îmbogãþirea
ºi înnobilarea societãþii prin cultivarea
ºtiinþei. Marele sociolog român preciza
cã: prin numele generic de universitate
se înþelege un total de lucruri, voinþe ºi
fapte, mai precis un sistem de relaþii
structurale, ºi anume: în afarã,
raporturile universitãþii cu statul ºi
societatea, iar în interior, viaþa
materialã ºi culturalã academicã, relaþia
studenþilor cu autoritatea universitarã
ºi, în sfârºit, legãturile studenþilor cu
profesorii 3. De aici ºi constatarea
potrivit cãreia universitatea reprezintã o
comunitate socialã de viaþã ºi de
concepþie, care se înfãptuieºte prin
strânsa conlucrare a profesorilor cu
studenþii la acea operã obºteascã 
monument ce se clãdeºte de veacuri 
care este ºtiinþa4.
Cuvinte emoþionante scrie Dimitrie
Gusti despre tineretul universitar:
Ceea ce am iubit mai presus de orice
a fost tineretul universitar. Lui i-am dat
ce am avut mai bun ºi mai scump, ºi
trebuie sã recunosc, mi-a dat ºi el ceea
ce a avut mai bun ºi mai scump.
Bucuriile studenþimii au fost ºi
bucuriile mele, durerile studenþimii au
fost ºi durerile mele5.
Dimitrie Gusti ºi ªcoala creatã de el
au militat constant ºi explicit pentru
valoarea socialã a cercetãrii, oferind
un rãspuns diferit de cel imaginat de Max
Weber cu privire la raportul dintre valori
ºi analiza sociologicã. În timp ce Max

dialecticii ºi fenomenologia narativã.
Bucureºti, Editura Viitorul Românesc,
2001, p. 251).
Aºadar, scriitorul însuºi, convins de
calitatea onto-esteticã a fenomenologiei sale
narative, a putut sã respire (ºi sã ºi realizeze!)
o operã cu program, menitã sã lumineze
momente întunecate de la începuturile istoriei
noastre (epoca lui Burebista, Evul Mediu
latin daco-roman) sau sã interpreteze
momentele mai noi (Evul Mediu mijlociu ºi

În faþa complexitãþii operei de romancier
a lui Mihail Diaconescu, Valeriu Filimon 
care, pentru demersul sãu, lasã de o parte ºi
alte încercãri de criticã arhetipalã de la noi
(între care studiul Sadoveanu ºi arhetipurile
din vol. Ovid S. Chrohmãlniceanu: Cinci
prozatori în cinci feluri de lecturã. Bucureºti,
Cartea Româneascã, 1984, pp. 5-58) 
gãseºte cu cale ca, în acord cu structurile din
Poetica imaginarului românesc, sã prezinte
fenomenologia narativã a acestui important

Cãlãtoria spre zei, romanul care
itinereazã o acþiune simplã, dar esenþialã (de
fapt, iniþiaticã!) la daco-geþii lui Burebista
ºi la romanii lui Caesar, este pus în analog
cu poemul eminescian Memento mori
(fragmentul Dacia Felix)  ca ipostaze
literare ale mitului dacic  ºi cuprinde, în
construcþia sa vizionarã, arhetipuri
precum: casa, doma, muntele, codrul, apa,
drumul, popasul, peºtera, prin intermediul
cãrora istoria este încorporatã în mit.

sociologice de la Bucureºti a fost
întregitã, la nivel naþional ºi apoi ºi
regional, prin crearea, la început, a
Asociaþiei pentru ºtiinþã ºi reformã
socialã, transformatã în Institutul
Social Român ºi, în sfârºit, Institutul
de ºtiinþe sociale al României.
Toate aceste variate instituþii formau,
în vederile lui, ramificaþii ale unui
ansamblu unitar care concretiza crezul sãu
expus, între altele, la o anchetã întreprinsã
de Adevãrul literar ºi artistic printre

încununatã de acþiune, iar acþiunea este
sterilã ºi aventuroasã dacã nu este
întemeiatã pe cunoaºtere2.
Cred cã n-ar fi exagerat spunând cã
întreg acest sistem gravita în jurul
Universitãþii. Activitatea echipelor
monografice, apoi a echipelor
studenþeºti, a altor instituþii, asociaþii
culturale, sociale ºi profesionale ºi, pe
un plan mai înalt, a Institutului Social
Român, amplificã ideile, cercetãrile,
rezultatele ºtiinþifice împãrtãºite,

Cunoaºterea realitãþii este nerodnicã ºi
neputincioasã dacã nu este încununatã de
acþiune, iar acþiunea este sterilã ºi aventuroasã
dacã nu este întemeiatã pe cunoaºtere.

(D. Gusti)

Fenomenologia narativã
în romane consacrate
istoriei ºi spiritului românesc
Lector univ. dr. Ioan St. LAZÃR
cel târziu, romantismul ideologic, rãzboiul
pentru reîntregirea neamului) prin prisma unei
spiritualitãþi a locului (corelativa timpului
universal respectiv), în care se proiecteazã o
condiþie funciarmente tragicã, dar ºi catharsis-ul
speranþei mântuitoare. Depãºind momentul
literar al romanului istoric sadovenian  care
exprimã direcþia fondatã pe lirism, pe plãcerea
naraþiunii profund subiective, pe sugestiile
oferite de folclor, de mentalitatea arhaicã ºi de
mitologie (M. Diaconescu: op. cit., p. 113) ,
autorul care ºi-a asumat scrierea, în timp de
treizeci de ani, a noului roman istoric românesc,
a reuºit sã-i constituie un profil estetic inedit
(frizând relaþia roman-epopee), dominat de
obiectivitate, dar ºi de un ansamblu ideatic de
facturã enciclopedicã în contextul unui orizont
spiritual creºtin; sintetic, Mihail Diaconescu
este, dupã opinia lui Valeriu Filimon, autorul
unei autentice Eneide româneºti ºi a unei
estetici originale a romanului istoric
(V. Filimon: op.cit., p. 18).

Aspecte ale folosirii
substantivelor
Lector univ. dr. Valeriu MARINESCU
prodecanul Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã
În configuraþia generalã a limbii române
contemporane, se constatã o anumitã
instabilitate flexionarã a substantivelor,
manifestatã prin utilizarea unor forme
paralele de plural, de tipul: viruºi  virusuri,
tunele  tuneluri, chibrituri  chibrite,
pardesie  pardesiuri, aragaze  aragazuri
etc. În unele cazuri, limba literarã acceptã
ambele forme; prin urmare, conform
Dicþionarului ortografic, ortoepic ºi
morfologic al limbii române ºi Îndreptarului
ortografic, ortoepic ºi de punctuaþie (ediþia
a V-a), este corect sã spunem ºi sã scriem ºi
tunele, ºi tuneluri, ºi viruºi, ºi virusuri, ºi
poieni, ºi poiene, ºi râpe, ºi râpi, ºi chipie,
ºi chipiuri, ºi seminare, ºi seminarii. În alte
cazuri, însã, o singurã formã este corectã,
literarã: blesteme, burghie, chibrituri,
defileuri, ibrice, monede, ºireturi, hoteluri,
pâraie, aragazuri (limba literarã nu acceptã
formele blestemuri, burghiuri, chibrite,
defilee, ibricuri, monezi, ºirete, hotele,
pârâuri, aragaze, chiar dacã cele douã forme
paralele sunt echivalente semantic, fiind
folosite de mulþi vorbitori în aceleaºi
contexte, fãrã ca înlocuirea uneia prin
cealaltã sã atragã vreo schimbare de
informaþie). Unii lingviºti considerã cã
vorbitorii mai vârstnici recurg de obicei la
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pluralul în e (chibrite, pardesie, aragaze,
hotele), în timp ce vorbitorii mai tineri recurg
la pluralul în uri.
Pe de altã parte, se întâmplã ca formele
paralele de plural sã se repartizeze diferit în
interiorul limbii române literare. Concret,
existã substantive care au douã ºi chiar trei
forme de plural, toate corecte, dar diferenþiate
ca înþeles: arc  arce (de cerc) ºi arcuri; cap
 capi (ºefi, conducãtori), capuri (termen
geografic  porþiuni de uscat care înainteazã
în mare), capete; corn  coarne, cornuri,
corni (= arbori cu lemnul dur, cu flori galbene
ºi cu fructe roºii, comestibile); bandã  benzi,
bande (de hoþi); timp timpi, timpuri; compus
 compuºi (în chimie), compuse (în
lingvisticã); centru  centre, centri (centri
nervoºi); raport  rapoarte, raporturi;
termen  termeni, termene; calcul  calcule,
calculi (calculi renali) etc. În aceste cazuri,
în care formele paralele corespund unor
sensuri diferite, discutãm despre cuvinte
diferite, tratate, de obicei, de dicþionare în
articole distincte ºi numite, în terminologia
lingvisticã, omonime parþiale.
Nevoia de lãrgire ºi de înnoire a lexicului
stimuleazã ºi creaþia lexicalã internã.
Dicþionarele înregistreazã (iar limba literarã

autor, într-un mod sintetic (ºi, oarecum,
didactic) prin intermediul unor formule
schematice, care, de fapt, sunt inerente criticii
arhetipale.
Formulele schematice la care ne referim
sunt organizate pe cele douã accepþii de bazã
ale arhetipului: pe de o parte, accepþia de
imagine princeps, simbol, topos (ca, de
pildã, casa, muntele, codrul, drumul º.a.), pe
de altã parte, accepþia de scenariu
modelator, structuri de moduri ficþionare
(anamnesis, mimesis, fabulos, vis, reverie
º.a.). Dar aceste formule apar încorporate în
analiza fiecãrui roman în parte, analizã ce
reprezintã soluþia oportunã pentru reliefarea
particularitãþilor fiecãruia în cadrul
fenomenologiei narative de ansamblu. Criticul
arhetipal implicã ºi un demers comparatist prin
instituirea unor analogii cu operele altor
scriitori (români ºi strãini) ºi nu scapã din
vedere nici analiza formelor de elocuþie, care
conferã operei respective stilul propriu.

Depãrtarea ºi timpul, definit ca roman
istoric, roman-dramã, roman arhetipal,
roman foarte complex în care, pe fundalul
Evului Mediu latin, se reliefeazã Sf. Dionisie
Smeritul ºi Areopagitul, ca personaj principal
(Dionysius), implicã pe ecranul
imaginatorului formula anamnesis-ului
istoric, corelatã cu o grilã arhetipalã
cuprinzând: Logos-ul, Erosul ºi Amorul, Visul,
Popasurile, Cercurile sau Centrele Lumii,
Templul ºi Biserica, Ritualul, Labirintul,
Calendarul  Logosul  Istoria, acestea
asigurând structura de rezistenþã în romanul
respectiv, considerat ca roman-dramã. Sã
menþionãm ºi aici un analogon: acela cu
nuvela eminescianã Sãrmanu Dionis.
Adevãrul retorului Lucaci este, dupã
V. Filimon, un roman arhetipal labirintic,
dar ºi un Bildungsroman, aceastã a doua
definire datorându-se faptului cã, în finalul
acþiunii, Discipolul îºi ucide Mentorul,
formarea sa eºuând. De data aceasta,

acceptã) cuvinte precum periculozitate,
rigurozitate, intenþionalitate, excepþionalitate,
esenþializare, fragmentarism, scriptor,
imnograf ºi altele.
Foarte probabil, normele limbii literare
se vor schimba în ceea ce priveºte pluralul
substantivului sorã. Lucrãrile normative
actuale indicã forma unicã surori (o sorã 
douã surori), însã forma sore începe sã se
extindã, refãcându-se astfel omonimia
flexionarã specificã substantivelor feminine.
Forma sore este folositã de multã vreme
pentru dativ-genitiv singular  sorei, alãturi
de forma surorii. Lucrãrile normative
recomandã dativ-genitivul surorii pentru
gradul de rudenie ºi sorei pentru personalul
sanitar; aºadar, vom spune corect I-am
telefonat surorii mele ºi I-am oferit flori sorei
medicale. În limba veche, genitivului surorii
îi corespundeau douã forme de nominativ:
sor(u) ºi sorã. În limba actualã, se pãstreazã
forma sor(u), în combinaþia fixã soru-mea
sau sor-mea; forma corectã, literarã este
sorã-mea.
Normele limbii literare este posibil sã se
schimbe ºi în ceea ce priveºte accentuarea
unor substantive. Astfel, deºi lucrãrile
normative recomandã sã rostim penuríe,
pónei, radár, regizór, revizór, vectór,
majoritatea vorbitorilor pronunþã penúrie,
ponéi, rádar, regízor, revízor, véctor, deci,
este foarte probabil ca uzul sã se impunã, aºa
cum s-a întâmplat în cazul cuvântului
profesor; iniþial, s-a acceptat doar forma
profesór, apoi, Dicþionarul ortografic,
ortoepic ºi morfologic al limbii române a
socotit culte ambele rostiri  profésor ºi
profesór , pentru ca recentele lucrãri de
specialitate sã considere literarã doar forma
profésor.

Multe nume româneºti de familie sunt
derivate cu sufixul ar. De multe ori, aceste
substantive proprii sunt articulate, funcþia
articolului hotãrât fiind preluatã de vocala
u. Sã dãm ºi câteva exemple: bivol 
Bivolaru, cãldare  Cãldãraru, ciubotã 
Ciubotaru, cojoc  Cojocaru ºi alte nume
precum Fieraru, Moraru, Olaru, Pãcuraru,
Pãduraru, Pescaru, Pânzaru, Pâslaru, Podaru,
Prunaru, Puºcaru, Rotaru, Sticlaru, Vãcaru
ºi altele. Dupã cum se poate observa, este
vorba în special despre cuvinte care indicã

Sã vorbim,
sã scriem
corect
româneºte
anumite ocupaþii, mai ales din mediul rural.
Aceste cuvinte, în limba românã veche, se
terminau în iu (cu alte cuvinte, sufixul ar
avea, în limba românã dintr-o altã perioadã
istoricã, forma ariu, cu accentul pe vocala
a): Ciubotariu, Cojocariu, Pãcurariu,
Prunariu, Puºcariu, Rotariu, Þurcaºiu
º.a.m.d. Prin urmare, aºa se rostesc corect
aceste cuvinte  cu diftong, nu cu hiat. Deci,
respingem formele Ciubotari-u, Cojocari-u,
Morari-u, Þurcaºi-u, Olari-u, Prunari-u,
Rotari-u etc.

Universitatea are menirea sã ajute în
primul rând la formarea, îmbogãþirea ºi
înnobilarea societãþii prin cultivarea ºtiinþei.
(D. Gusti)
Weber opta pentru rolul informativ ºi
nonevaluativ al ºtiinþelor sociale,
Dimitrie Gusti a utilizat o cale de inserþie
a
sociologiei
în
schimbarea
comunitãþilor sociale, îndeosebi a
satelor. Interacþiunea dintre analiza
sociologicã ºi acþiunea socialã a fost
suplã, pânã la redimensionarea
cunoaºterii monografice, la cerinþele
reformei socio-culturale, socializarea
tineretului universitar, simultan cu
încurajarea eforturilor la autoorganizare
a satelor prin intermediul cãminului
cultural ºi al ºcolilor þãrãneºti, precizarea
rolului experþilor în transformarea
comunitãþilor teritoriale.6
Dimitrie Gusti a conceput sociologia
ca pe un instrument ºtiinþific de înfãptuire
a dezideratelor reformiste, considerând cã
studiile pilot ºi experimentele sociale
reprezintã o bazã necesarã deciziei politice.
Dimitrie Gusti ºi ªcoala sa au
contribuit la acel proces autoreflexiv al
sociologiei, înþeleasã ca o componentã a
schimbãrii sociale, ducând mai departe
mesajul lui A. Comte cu privire la sensul
cunoaºterii ºi predicþiei sociologice în
direcþia unui «umanism ºtiinþific»7.

1. Octavian Neamþu, Munca
socialã în România, în D. Gusti ºi
ªcoala sociologicã de la Bucureºti,
Bucureºti, I.S.R., 1937, p. 227-228.
2. G. Vlãdescu-Rãcoasa, Profesorul
D. Gusti, viaþa, opera ºi personalitatea
lui, în D. Gusti ºi ªcoala sociologicã de
la Bucureºti, Bucureºti, I.S.R., 1937,
p. 110.
3. Dimitrie Gusti, Universitatea
socialã, în volumul Câmpul universitar
ºi actorii sãi (coord. A. Neculau), Iaºi,
Editura Polirom, 1997, p. 151-154.
4. Dimitrie Gusti, idem, p. 153.
5. Maria Larionescu, Sistemul
sociologic gustian. Teoria voinþei, a
cadrelor ºi manifestãrilor sociale.
Legile paralelismului sociologic, a
dreptãþii, idealului ºi circuitului social.
Monografismul sociologic, în Istoria
sociologiei româneºti (coord. ªtefan
Costea), Bucureºti, Editura Fundaþiei
România de Mâine, 1998, p. 300.
6. Pompiliu Caraioan, Profesorul
Dimitrie Gusti ºi ªcoala socialã de la
Bucureºti, în Sociologia militarã, vol.
IV, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1971,
p. 121-146.
7. Maria Larionescu, idem, p.300.

dimpreunã cu arhetipul labirintului, schema
arhetipalã este lumea ca teatru, iar raportul
dintre Putere  Mascã  Adevãr constituie
dominanta triadicã (ºi tragicã!) a
romanului, în care, pe altarul Puterii este
sacrificat eroul principal, retorul Lucaci,
purtãtorul ºi rostitorul Adevãrului, al arheului
esenþial, mai presus de oameni: Legea.
Marele cântec sau, arhetipal vorbind,
Prigoana lui orfeu, roman baroc, dedicat
magistrului componist ºi organist Ioan
Cãianu  Valachus, autorul acelui Magnus
Cantus Coelestis ºi al altor compoziþii care iau adus un binemeritat prestigiu, dar ºi o
distrugãtoare invidie din partea concurenþilor
la un scaun episcopal pe care el nu ºi l-a dorit.
Cu o intensã desfãºurare dramaticã dintru
început, romanul reia schema arhetipalã a
lumii ca teatru (chiar ºi în formula teatru
în teatru) ºi coreleazã o seamã de episoade
pentru a cãror realizare se vede cã prozatorul a
aplicat creator lecþia unor maeºtri (pactul cu
diavolul  dupã Goethe, serata  dupã Tolstoi,
schimbul de epistole cu Gavril Ivul  dupã
Seneca º.a.)  cu care V. Filimon nu se sfieºte
sã-l asocieze pe scriitorul român. Romanul
realizeazã ºi o adevãratã performanþã artisticã
prin configurarea unei compoziþii urmând
structuri muzicale baroce. Astfel, ordinea,
dezordinea ºi conflictele, ca trecere de la
forma închisã la cea deschisã, multiplicarea
barocã ºi evoluþia contrapuncticã a
episoadelor, într-o compoziþie spaþialã ºi o
compoziþie temporalã deopotrivã.
Culorile sângelui sau Katharsisul
pictat, cum îl defineºte V. Filimon, un prim
roman istoric al lui Mihail Diaconescu, cu
nimic inferior celor urmãtoare, întrucât
romanele acestui autor aparþin unei creaþii
bazate pe un Weltanschauung simultaneist,
în sensul cã gradualizarea apariþiilor
tipografice nu are efecte în spaþiul valoric
(În comparatism ... operele de valoare sunt
sincrone  V. Filimon: op. cit., p. 115). ªi
acest roman, dedicat, de data aceasta, unui
pictor, zugravul de biserici ºi icoane Pârvu
Mutu, este încãrcat de o viziune tragicã,
întrucât, sub domnia acelui Nero fanariot
Nicolae Mavrocordat, artistul de geniu,
preþuit de Brâncoveanu, de Cantacuzini ºi de
Ioan Mavrocordat, constatã cu amãrãciune
cã trãieºte timpuri care nu au nimic a face

cu frumuseþea ºi este nevoit sã-ºi jertfeascã
iubirea de artã, fugind la adãpostul sihãstriei
în pãdure, ca singurul sãu mijloc de a se
împotrivi la rãu. Conotaþiile arhetipale ale
romanului, identificate în cartea lui V.
Filimon, sunt mai mult decât expresive:
Evoluþia labirinticã întru absurdul istoriei,
Dihonia ca regim al Turnului Babel, 
Coborârea în infern ºi nuanþarea simbolicã
(aici, nu e vorba însã de Ioan, ci de Nicolae
Mavrocordat!), Conºtiinþa chinuitã a celui
ce luptã cu teroarea istoriei, Biserica arsã
 un simbol tutelar º.a.
Prezentate împreunã într-un singur
capitol, romanele Speranþa ºi Sacrificiul
sunt unite prin ideea prototipalã a jertfei; în
primul, o jertfã greºit instituitã: mãrinimia
princiarã a lui Grigore Alexandru Ghica al
X-lea, care nutrea speranþa secretã cã va fi
ales domn al Principatelor Unite, iar în al
doilea roman, adevãrata Jertfã, aceea pe
altarul Sacrificiului de sânge al primului
rãzboi mondial, jertfã sublimã ºi
mântuitoare, dupã modelul hristic.
Incitanta carte a lui Valeriu Filimon
dedicatã fenomenologiei narative din
romanele lui Mihail Diaconescu ne apropie
mai mult, prin structurile ei poetic-arhetipale,
de construcþia profundã ºi rezonanþa prozei
istorice a acestui foarte important scriitor.

Pe de altã parte, existã în limba românã,
nume proprii de familie provenind din limba
greacã sau doar având o rezonanþã
greceascã. Acestea conþin într-adevãr hiatul
i-u. Pronunþãm Atanasi-u (nu Atanasiu),
Antoni-u (nu Antoniu), Manoli-u (nu
Manoliu), Vasili-u (nu Vasiliu) ºi altele.
Aceste rostiri corecte îi determinã pe
necunoscãtori sã pronunþe incorect
cuvintele vechi româneºti, îndepãrtându-le
de motivaþia iniþialã.
Unele substantive ieºite din uz se
pãstreazã totuºi în expresii: de-a valma, a
da în vileag, a da târcoale, a trage la
aghioase etc. Cei mai mulþi vorbitori cunosc
înþelesul acestor expresii, dar nu ºi ce
înseamnã, scoase din expresie, cuvintele
valmã, vileag, târcoale, aghioase.
Cunoscutul lingvist Sorin Stati explicã, în
cartea Cuvinte româneºti  o poveste a
vorbelor, cã expresia de-a valma are la bazã
vechiul substantiv valmã, cu sensul
mulþime, grãmadã; de aici, expresia de-a
valma, care înseamnã în dezordine, claie
peste grãmadã. Îmbinarea a da în vileag,
adicã a face cunoscut tuturor, a face public
un anumit lucru, conþine cuvântul vileag,
al cãrui sens este acela de public, obºte.
Târcoale reprezintã pluralul unui
substantiv de origine bulgarã care înseamnã
cerc, roatã; dacã ºtim acest lucru,
înþelegem de ce a da târcoale înseamnã a
se învârti în jurul cuiva sau în jurul unui
lucru. Despre cineva care doarme profund
se spune, familiar, cã trage la aghioase.
ªtiind cã, în limba greacã, cuvântul aghios
înseamnã sfânt, ne punem fireasca
întrebare ce legãturã existã între un sfânt ºi
a dormi zdravãn? Legãtura  precizeazã

Sorin Stati  a fost fãcutã de cei care au
comparat sforãitul cu felul de a cânta al
dascãlilor de biserici. A trage la aghioase a
însemnat, iniþial, a intona cântece în cinstea
sfinþilor, apoi a cânta ca dascãlii ºi, în
cele din urmã, a sforãi. Cu timpul, aluzia
ironicã a fost uitatã ºi expresia a ajuns sã se
refere la toþi cei care dorm, indiferent dacã
sforãie sau nu.
În finalul acestui articol, îmi face o
deosebitã plãcere sã vã anunþ cã a fost
reluatã realizarea emisiunii Vorbiþi, scrieþi
româneºte!, emisiune care se adreseazã
tuturor celor ce doresc sã dobândeascã o
solidã culturã lingvisticã. Dragostea pentru
limba românã ºi mai ales interesul crescut
al telespectatorilor, interes concretizat în
numeroasele scrisori primite pe adresa
Televiziunii România de Mâine, ne-au
determinat sã schimbãm formatul emisiunii.
Astfel, vã invitãm sã vã perfecþionaþi
exprimarea timp de cinci minute în fiecare
zi, de luni pânã vineri. Vã vom explica
anumite cuvinte, anumite expresii, vom
vorbi despre importanþa cultivãrii limbii
naþionale, vom semnala, vom corecta ºi vom
preveni unele greºeli de exprimare.
Pentru a veni în sprijinul celor care se
pregãtesc pentru examene la limba românã
(elevi, studenþi), vom acorda, în cadrul
emisiunii, consultaþii lingvistice, consultaþii
de specialitate, pe baza scrisorilor primite la
redacþie.
Sperând cã v-am fãcut curioºi prin aceste
rânduri, vã invitãm, stimaþi cititori, sã
deveniþi (sau sã redeveniþi) telespectatorii
noºtri ºi sã vã completaþi cultura lingvisticã,
acesta constituind o parte importantã a
culturii generale.
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I.1 ECONOMIA ªI ªTIINÞA ECONOMICÃ.
Obiectul de studiu al economiei politice.
Metoda în ºtiinþa economicã
Definirea ºtiinþei economice
Obiectul economiei politice ca ºtiinþã îl constituie studierea vieþii
economice reale, a fenomenelor ºi proceselor economice care au loc în
domeniul producþiei, schimbului, repartiþiei ºi consumului de bunuri
materiale ºi servicii, a relaþiilor cauzale, a legilor ºi categoriilor
economice, pe diferite trepte ale evoluþiei societãþii, oferind un mod
economic ºtiinþific de gândire ºi acþiune, putere de anticipare ºi
raþionalitate, þinând seama de confruntarea dintre nevoile umane
nelimitate ºi resursele umane limitate.
În sens economic, nevoile umane reprezintã cerinþe materiale ºi
spirituale, de bunuri ºi servicii, de mediu ecologic, ale vieþii ºi activitãþii
oamenilor. Ele constituie impulsul ºi motivaþia oricãrei activitãþi umane.
În funcþie de diferite criterii de clasificare, nevoile umane pot fi
grupate în: nevoi naturale, sociale ºi raþionale; nevoi primare ºi
superioare; nevoi individuale, de grup ºi generale ale societãþii etc. Însã,
indiferent de tipul lor, nevoile au câteva caracteristici:
a) Caracterul dinamic, în sensul cã, de la o perioadã la alta, au loc
modificãri în structura ºi nivelul calitativ al cerinþelor de consum.
b) Sunt reproductibile sau regenerabile, în sensul cã satisfacerea
unei nevoi sau a alteia dureazã numai un anumit timp, dupã care se
manifestã din nou.
c) Caracterul complementar, în sensul cã satisfacerea unei nevoi
genereazã o alta.
d) Sunt concurente, în sensul cã unele se extind, iar altele se
restrâng, având loc ºi substituirea unora cu altele.
Satisfacerea nevoilor se realizeazã prin consumul de bunuri materiale
ºi servicii. Pentru producerea acestor bunuri ºi servicii este necesarã
utilizarea resurselor economice, umane ºi materiale. Problema
fundamentalã a tuturor economiilor o reprezintã raritatea resurselor, care
sunt limitate ºi insuficiente pentru a produce toate bunurile materiale ºi
serviciile pe care oamenii ar dori sã le consume. De aceea, apare
necesitatea alegerii celei mai bune variante de alocare a resurselor.
Costul de oportunitate al unei alegeri reprezintã costul celei mai
bune alternative sacrificate, atunci când se face o alegere între mai multe
variante posibile. De asemenea, în studierea alternativelor de a produce,
se foloseºte curba (frontiera) posibilitãþilor de producþie. Aceasta reflectã
toate combinaþiile posibile de producere a douã bunuri prin folosirea
integralã ºi eficientã a resurselor disponibile la un moment dat. Miºcarea
de la un punct la altul pe aceastã frontierã aratã o modificare în cantitãþile
de bunuri produse care necesitã o realocare a resurselor.
Componentele activitãþii economice
Activitatea economicã este o componentã fundamentalã a acþiunii
umane, în cadrul cãreia, prin alocarea ºi folosirea resurselor economice,
au loc procesele de producþie, de circulaþie, de distribuþie ºi consum de
bunuri ºi servicii, în vederea satisfacerii trebuinþelor. Structura activitãþii
economice cuprinde urmãtoarele componente fundamentale:
a) Producþia,  în cadrul cãreia, prin combinarea factorilor, oamenii
produc bunuri materiale ºi servicii.
b) Circulaþia,  ce asigurã trecerea bunurilor economice de la
producãtor la consumator.
c) Distribuþia,  ce asigurã repartiþia bunurilor ºi serviciilor pe
destinaþiile lor (satisfacerea nevoilor de consum sau de producþie).
d) Consumul,  folosirea bunurilor ºi serviciilor pentru satisfacerea nevoilor.
Structura activitãþii economice poate fi analizatã ºi din alte unghiuri
de vedere: structura tehnologicã, de ramurã, pe sectoare, teritorialã.
Importantã este ºi structura verticalã a activitãþii economice, în cadrul
cãreia putem evidenþia:
a) Microeconomia  activitatea economicã la nivelul unitãþii economice.
b) Mezoeconomia  activitatea la nivel de ramurã, zonã, în profil
teritorial.
c) Macroeconomia  activitatea economicã la nivelul economiei naþionale.
d) Mondoeconomia  ansamblul economiilor naþionale în
interdependenþa lor.
Þinând cont de cele prezentate mai sus, putem spune cã obiectul
economiei politice ca ºtiinþã îl constituie studierea complexitãþii
fenomenelor ºi proceselor economice.
Sistemul ºtiinþelor economice
Economia politicã nu este decât o componentã din sistemul ºtiinþelor
economice. În structura acestuia sunt cuprinse: a) ºtiinþa economicã
fundamentalã (economia politicã); b) ºtiinþele economice funcþionale (management,
marketing, finanþe-bãnci etc.); c) ºtiinþele economice teoretico-aplicative (de
ramurã); d) ºtiinþele istorice economice ºi ale gândirii economice; e) economia
mondialã; f) ºtiinþele economice de graniþã (econometria, informaticã
economicã, sociologia economicã, psihologie economicã etc.).
Sistemul ºtiinþelor economice este dinamic ºi deschis, îmbogãþinduse, de la o perioadã la alta, pe mãsura progresului ºtiinþei. Astfel, se
impun discipline economice noi, cum ar fi: economia mediului
înconjurãtor, economia urbanã, economia investiþiilor în strãinãtate ºi a
întreprinderilor multinaþionale etc.
Ca ºtiinþã economicã fundamentalã, economia politicã oferã baza
teoreticã ºi metodologicã generalã ºtiinþelor economice în ansamblul lor.
Afirmarea economiei ca ºtiinþã autonomã presupune, pe lângã
obiectul sãu propriu de studiu, ºi o metodã, adicã un ansamblu de
principii, de procedee ºi tehnici de cercetare, care au rolul de a contribui
la rezolvarea cu eficienþã tot mai mare a problemelor practicii economice.
Procedeele ce caracterizeazã metoda în ºtiinþele economice sunt
urmãtoarele: abstractizarea, inducþia, deducþia, îmbinarea metodei
istorice cu cea logicã, analiza cantitativã ºi calitativã, pozitivã ºi
normativã, staticã ºi dinamicã, sinteza, experimentul economic.
Evoluþia economiei ca ºtiinþã
Procesul de formare a economiei ca ºtiinþã a avut loc într-o perioadã
îndelungatã a evoluþiei societãþii omeneºti. Idei ºi chiar teorii economice
au apãrut încã din Antichitate, în special în Grecia anticã (Xenofon,
Platon, Aristotel), apoi, o lungã perioadã de timp, inclusiv în Evul Mediu,
a avut loc o evoluþie lentã a gândirii economice.
O datã cu epoca modernã apar noi curente de gândire economicã:
mercantilismul, fundamentat de Antoine de Montchretien, ºi fiziocratismul,
având ca principali reprezentanþi pe: Fr. Quesney, Turgot º.a.
Un moment deosebit în evoluþia ºtiinþei economice îl reprezintã
ªcoala clasicã englezã, în frunte cu Adam Smith, pãrintele
microeconomiei, a cãrui carte Avuþia naþiunilor (1776) pune bazele
economiei politice ca ºtiinþã. Alþi reprezentanþi sunt: David Ricardo,
Robert Malthus, John Stuart Mill.
În cea de-a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, din rândul
economiºtilor se afirmã Karl Marx, un discipol al lui David Ricardo,
cel mai influent critic al economiei capitaliste. Tot atunci au loc încercãri
de a aºeza ºtiinþa economicã pe fundamente noi. Aceastã perioadã a fost
dominatã de trei ºcoli: ªcoala de la Viena, în frunte cu von Wieser, ªcoala
de la Lausanne, reprezentatã de Leon Walras, Pareto, ºi ªcoala de la
Cambridge, de Alfred Marshall.
O datã cu apariþia, în 1936, a lucrãrii lui J.M. Keynes, Teoria generalã
a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii ºi a banilor, are loc trecerea de la
nivelul microeconomic la nivelul macroeconomic de analizã.
În perioada postbelicã, ºtiinþa economicã ºi-a îmbunãtãþit substanþial
conþinutul, s-a dezvoltat. În numeroase lucrãri se abordeazã problematica
macrodeciziei economice, a creºterii economice, echilibrului
macroeconomic ºi optimului economic, a pieþei, fluctuaþiilor, ocupãrii
ºi ºomajului, inflaþiei, rolului statului în economie etc.
În domeniul gândirii economice au existat ºi preocupãri ale
economiºtilor români. Începutul a fost realizat de cãtre Dimitrie Cantemir
prin lucrarea sa Descriptio Moldaviae. S-au afirmat în domeniul gândirii
economice Nicolae Bãlcescu, I. Ghica, G. Bariþiu, B.P. Hasdeu, A.D.
Xenopol, P.S. Aurelian, iar în prima jumãtate a secolului al XX-lea,
evidenþiem economiºti precum Virgil Madgearu, Victor Slãvescu, G.
Mladenatz, Ion Rãducanu, N.I. Angelescu, Mihail Manoilescu. În
perioada postbelicã au fost cercetate numeroase probleme ale economiei
româneºti, în diverse lucrãri, tratate, manuale, studii, inclusiv în anii de
tranziþie la economia de piaþã.

II. ECONOMIA DE PIAÞÃ.
CARACTERIZARE GENERALÃ.
AGENÞII ECONOMICI
Aºa cum s-a arãtat, satisfacerea nevoilor de consum ale oamenilor se
realizeazã prin intermediul bunurilor ºi serviciilor. În consecinþã, fiecare
societate umanã trebuie sã-ºi organizeze activitatea economicã astfel încât
sã rãspundã la câteva întrebãri fundamentale ºi interdependente: Ce, cât,
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cum ºi pentru cine produce? Ce bunuri ºi în ce cantitãþi trebuie produse?
Cum vor fi folosite diferitele feluri de resurse pentru realizarea acestor
produse? Pentru cine sunt produse bunurile respective?
Acestor întrebãri societatea le-a rãspuns în diferite moduri. Dacã, iniþial,
producþia socialã a luat forma economiei naturale, în care bunurile create
servesc consumului propriu al producãtorului (autoconsumul), treptat,
aceasta ºi-a restrâns sfera de cuprindere în favoarea economiei de schimb,
în care bunurile se produc preponderent pentru piaþã.
Cu toate cã, în diferite þãri ºi perioade, economia de schimb a cunoscut
ºi cunoaºte trãsãturi specifice, ea are unele caracteristici generale, dintre
care cele mai semnificative sunt:
a) Specializarea, întemeiatã pe un avantaj absolut sau relativ, ce a permis
perfecþionarea forþelor de producþie, creºterea producþiei prin folosirea
aceloraºi resurse, utilizarea pe scarã largã a tehnicii ºi tehnologiei moderne.
b) Autonomia, independenþa agenþilor economici, ce presupune ca agenþii
economici sã dispunã de libertate de acþiune, de dreptul de decizie, iar
înstrãinarea bunurilor sã aibã la bazã criterii economice. Chiar dacã cea mai
largã autonomie se realizeazã în condiþiile proprietãþii private, aceasta nu
implicã dispariþia proprietãþii publice.
c) Producþia de mãrfuri generalizatã ºi mijlocirea schimbului de cãtre
bani. Economia de schimb creeazã bunuri prioritar pentru vânzare. Întrucât
producþia de mãrfuri este generalã, iar diviziunea socialã a muncii foarte
largã, schimbul este realizat prin intermediul banilor.
Funcþiile banilor
De-a lungul timpului, banii au îmbrãcat mai multe forme: marfã-bani,
monedã de aur ºi argint, bani de hârtie, bani electronici. Independent de etapa
de evoluþie ºi de conþinutul lor economic, banii îndeplinesc urmãtoarele funcþii:
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cadrul unei pieþe reflectându-se, direct sau indirect, în evoluþia altor pieþe
sau în ansamblul relaþiilor de piaþã.
Cererea ºi oferta sunt componentele fundamentale ale pieþei, iar raportul
dintre ele constituie o formã de exprimare a relaþiei dintre producþie ºi
consum, în condiþiile economiei de schimb.
Definirea cererii
Cererea de mãrfuri reprezintã nevoile de bunuri ºi servicii care se satisfac
prin intermediul pieþei, adicã prin vânzare  cumpãrare. Cererea are drept suport
puterea de cumpãrare a oamenilor; ea exprimã cantitatea de bunuri ºi servicii
cerute, la un moment dat, la preþurile existente, considerând date veniturile ºi
preferinþele cumpãrãtorilor. Cererea poate fi: a) individualã (din partea unui
singur cumpãrãtor la un bun economic); b) totalã (din partea tuturor
cumpãrãtorilor la un bun economic); c) agregatã sau globalã, exprimatã monetar
(din partea tuturor cumpãrãtorilor la toate bunurile existente). Ca volum, structurã
ºi nivel al cerinþelor de consum, cererea are caracter dinamic. Principalii factori
de care depinde cererea sunt nevoile oamenilor, venitul ºi preþul.
Preþul constituie un factor care exercitã o mare influenþã asupra
cererii de bunuri ºi servicii. Cererea se aflã în raport invers proporþional
faþã de preþ: când preþul creºte, cererea scade, deoarece la un venit dat
posibilitatea de cumpãrare se micºoreazã; invers, când preþul scade,
cererea creºte. Astfel, cererea este o funcþie descrescãtoare faþã de preþ.
Elasticitatea cererii
Cererea de mãrfuri nu este o mãrime fixã. Sensibilitatea acesteia faþã
de variaþia preþului sau a venitului reprezintã elasticitatea cererii. Coeficientul
de elasticitate a cererii în raport de preþ (calculat ca raport între variaþia
cantitãþii cerute ºi variaþia preþului (
),

Economie
politicã
Prof. univ. dr. Constantin MECU,
Conf.univ.dr. Nedelea PÃRÃLUÞÃ,
Lector univ. dr. Cristina BARNA,
Asist. univ. drd. Cristian UÞÃ,
Asist. univ. drd. Raluca ZORZOLIU

a) mijloc de mãsurare a activitãþii economice. În aceastã funcþie,
banii mãsoarã cheltuielile efectuate ºi rezultatele obþinute în activitatea
economicã trecutã ºi prezentã, precum ºi cele avute în vedere în perioada
ce urmeazã;
b) mijloc de schimb. Banii îndeplinesc aceastã funcþie când mãrfurile se
achitã în momentul livrãrii lor;
c) mijloc de platã. Banii îndeplinesc aceastã funcþie în ipoteza în care
mãrfurile se achitã la un anumit termen, dupã livrarea lor, când ele se vând pe
credit sau se efectueazã diferite plãþi (achitarea salariului, impozitului etc.);
d) mijloc de rezervã de valoare.
Funcþiile banilor au valabilitate ºi pentru banii naþionali, care servesc
piaþa internã, ºi pentru banii universali, care servesc piaþa internaþionalã,
mijlocind schimburile externe de mãrfuri, turismul, transferul de
tehnologii, investiþiile efectuate în strãinãtate etc.
Pornind de la modul concret în care sunt folosite ºi adoptate deciziile,
în economia contemporanã întâlnim douã sisteme de organizare ºi
funcþionare a economiei de schimb: sistemul economiei de piaþã ºi
sistemul economiei de comandã.
Caracteristicile economiei de piaþã
Economia de piaþã modernã are urmãtoarele elemente specifice: a)
pluralismul formelor de proprietate, în cadrul cãreia predominã proprietatea
privatã; b) piaþa îndeplineºte un rol important în reglarea activitãþii
economice; c) motivaþia activitãþii agenþilor economici o constituie
maximizarea profitului; d) concurenþa stimuleazã agenþii economici în
promovarea progresului; e) pentru majoritatea bunurilor ºi serviciilor,
preþurile se formeazã liber; f) existenþa unei structuri tehnico-economice
moderne, care asigurã o eficienþã economicã înaltã; g) statul democratic se
manifestã, pe de o parte, ca agent economic, iar pe de altã parte, acþioneazã
în direcþia corectãrii imperfecþiunilor pieþei prin folosirea cadrului legislativ,
a pârghiilor economico-financiare etc.
Spre deosebire de economia de piaþã, în economia centralizatã, de
comandã, alocarea ºi utilizarea resurselor, stabilirea raportului dintre resurse
ºi nevoi sunt consecinþe ale unor decizii centralizate, impuse agenþilor
economici de aparatul de stat, pe baza acceptãrii, la nivel social, a unor
principii de ierarhizare a prioritãþilor ºi intereselor.
Nici unul din aceste sisteme nu existã în stare purã, ele
reprezentând tipuri ideale. În realitate, orice economie este o
economie mixtã în care se întâlnesc, în diferite proporþii, elemente
din ambele sisteme. Analiza comparativã a economiilor reale de piaþã
permite identificarea a trei modele principale de economie reuºitã:
economia socialã de piaþã (Germania, þãrile nordice), economia de
piaþã direcþionatã de consum (S.U.A) ºi economia de piaþã
ghidatã administrativ (Japonia).
Activitatea economicã în societate se desfãºoarã de cãtre oameni,
organizaþi în cadrul unor unitãþi economice, profitabile ºi specializate
pe domenii distincte. Agenþii economici sunt indivizi sau grupe de
indivizi care participã la viaþa economicã a societãþii îndeplinind, în
acest sens, anumite roluri ºi având anumite comportamente economice.
Agenþii economici se grupeazã pe sectoare, pe baza funcþiei lor principale
în economie. Þinând seama de aceastã funcþie, în rândurile agenþilor
economici includem: întreprinderile, gospodãriile familiilor sau
menajele, administraþiile publice ºi private, instituþiile de credit ºi
asigurãri, strãinãtatea.
Relaþiile dintre participanþii la activitãþile economice sunt
interdependente. Fluxurile economice reprezintã miºcãri permanente de
bunuri materiale ºi servicii, de resurse economice, disponibilitãþi bãneºti
etc., între agenþii participanþi la tranzacþii. Fiecare tranzacþie bilateralã
sau de piaþã este formatã din douã fluxuri economice: a) fluxurile reale
(de bunuri), care pornesc de la producãtor ºi ajung la consumator;
b) fluxurile monetare, care au sens opus.
În economie au loc ºi tranzacþii unilaterale, care sunt miºcãri sau
transferuri univoce de bunuri, fãrã a se primi în schimb contraprestaþii.
Totalitatea fluxurilor economice formeazã circuitul economic.
Eforturile fãcute de agenþii economici se concretizeazã în cheltuieli
de producþie curente ºi în noi dotãri tehnice pe baza investiþiilor.
Rezultatele obþinute la nivelul unitãþilor economice se materializeazã
în bunuri materiale ºi servicii, fiind cuantificate în unitãþi fizice, naturalconvenþionale ºi valorice. În raport cu gradul lor de cuprindere,
rezultatele microeconomice monetare pot fi: globale (cifra de afaceri),
finale (valoarea adãugatã) ºi nete (profitul brut ºi net).

III. MICROECONOMIE
PIAÞA. CEREREA ªI OFERTA
Piaþa exprimã relaþiile economice dintre oameni, dintre agenþii
economici, ce se desfãºoarã într-un anumit spaþiu, în cadrul cãruia se
confruntã cererea cu oferta de mãrfuri, se formeazã preþurile, au loc negocieri
ºi acte de vânzare  cumpãrare, în condiþii de concurenþã. Regulatorul
principal al pieþei este concurenþa, fiecare urmãrindu-ºi propriul interes,
satisfacerea cât mai bunã a nevoilor de producþie sau de consum personal.
Deosebit de importante sunt autonomia de decizie a agenþilor economici,
libertatea lor economicã, pentru cã numai astfel se poate acþiona prompt ºi
eficient la cerinþele pieþei.
În general, se considerã cã existã urmãtoarele tipuri de piaþã: a) din
punct de vedere al obiectului tranzacþiei economice: piaþa bunurilor de
consum final, piaþa factorilor de producþie (care, la rândul ei, include piaþa
resurselor naturale, piaþa muncii ºi piaþa capitalului), piaþa monetarã, piaþa
financiarã (inclusiv bursa); b) din punct de vedere al extinderii teritoriale:
piaþa localã, piaþa regionalã, piaþa naþionalã ºi piaþa mondialã; c) din punct
de vedere al desfãºurãrii concurenþei: piaþa cu concurenþã perfectã sau purã
ºi piaþa cu concurenþã imperfectã (formatã, la rândul ei, din piaþã cu
concurenþã monopolisticã, de tip oligopol, monopol, monopson, oligopson
etc.). Aceste diferite tipuri de piaþã formeazã un tot unitar, un sistem de
piaþã, în sensul cã ele se influenþeazã reciproc, schimbãrile care au loc în

în principiu, este negativ, deoarece atunci când preþul creºte, cererea scade,
iar raportul dintre douã semne diferite dã semnul negativ. În funcþie de
elasticitatea cererii în raport cu preþul, se disting: a) cerere inelasticã
(variaþia cererii este mai micã decât variaþia preþului); b) cerere perfect
inelasticã (total insensibilã la variaþia preþului); c) cerere elasticã (variaþia
cererii este mai mare decât variaþia preþului); d) cerere perfect elasticã
(cererea creºte continuu la un nivel dat al preþului); e) cerere cu
elasticitate unitarã (variaþia cererii este egalã cu variaþia preþului). În
cazul bunurilor substituibile (de exemplu, untul ºi margarina), are loc ºi
fenomenul elasticitãþii încruciºate a cererii, care mãsoarã sensibilitatea
cererii la bunul A, când preþul bunului B se modificã.
În practicã, existã ºi situaþii de cerere atipicã  excepþii de la legea
generalã a cererii: dacã preþul creºte, creºte ºi cererea, dacã preþul scade,
scade ºi cererea. Comportamentul atipic al cererii se produce în mai multe
cazuri: efectul Giffen, efectul de anticipare din partea consumatorilor, efectul
de venit nul în cazul bunurilor de lux foarte scumpe, efectul de ostentaþie ºi
snobism din partea unor consumatori, efectul de informare imperfectã, dar
ºi în cazul bunurilor importante fãrã înlocuitori, când mãrimea preþului,
în general, nu atrage dupã sine o diminuare a cererii.
Definirea ofertei
Oferta reprezintã cantitatea de bunuri ºi servicii destinate vânzãrii, pe
piaþã, la un moment dat. Ea poate fi: a) individualã (oferta dintr-un bun din
partea unui producãtor); b) totalã (întreaga cantitate dintr-un bun pe care
producãtorii o oferã spre vânzare); c) agregatã sau globalã (toate bunurile ºi
serviciile, din þara respectivã, destinate pieþei, exprimate în bani).
Oferta de mãrfuri, în dinamica ei, depinde de mai mulþi factori: a) evoluþia
cererii de bunuri ºi servicii; b) disponibilitatea factorilor de producþie, sau
raritatea acestora, ºi randamentul lor economic; c) costul de producþie (de
fapt, costul marginal); d) preþul de vânzare al mãrfii; e) posibilitatea de
stocare a bunurilor ºi costul stocãrii etc.
Oferta este o funcþie crescãtoare de preþ; ea se aflã în raport direct
proporþional faþã de preþ, adicã oferta creºte când preþurile cresc ºi se
micºoreazã când preþurile scad. În practicã existã ºi excepþii de la legea
ofertei, denumite paradoxul ofertei (de exemplu, la produse perisabile 
legume, fructe, sau situaþia în care unii producãtori agricoli sunt nevoiþi
sã-ºi vândã produsele chiar ºi la preþuri în scãdere, pentru a-ºi plãti
impozitele sau pentru a rambursa creditele).
Elasticitatea ofertei
Elasticitatea ofertei în raport de preþ reprezintã reacþia ofertei
la modificãrile preþului. Ea se mãsoarã prin coeficientul de elasticitate
a ofertei, calculat prin raportarea modificãrii cantitãþilor oferite la
modificarea preþului de vânzare (

), în princi-

piu este un raport pozitiv. În funcþie de modul în care oferta reacþioneazã
la modificãrile de preþuri, se disting: a) oferta elasticã (variaþia ofertei
este mai mare decât variaþia preþului); b) oferta cu elasticitate unitarã
(variaþia ofertei este egalã cu variaþia preþului); c) oferta perfect elasticã
(la un nivel dat al preþului, cantitatea oferitã creºte continuu); d) oferta
inelasticã (modificarea ofertei este mai micã decât modificarea
preþului); e) oferta perfect inelasticã (la orice variaþie a preþului, oferta
nu se modificã).
Echilibrul pieþei reflectã situaþia în care cantitãþile oferite ºi cele cerute
sunt egale, la preþul pieþei. Se poate spune cã piaþa este în echilibru la
preþul care permite egalitatea cantitãþii cerute de consumatori cu cea oferitã
de producãtori. Atunci când se ia în calcul o singurã piaþã a unui produs,
vorbim despre un echilibru parþial, iar când sunt luate în calcul toate pieþele,
þinând seama de interdependenþa lor, vorbim despre echilibru general.

IV. COMPORTAMENTUL
CONSUMATORULUI
Existenþa umanã este condiþionatã de consumul unor elemente din naturã,
transformate sau nu. Aceste elemente sunt numite bunuri datoritã contribuþiei
lor pozitive la asigurarea existenþei umane. Din punct de vedere al
provenienþei, respectiv al modului de acces la aceste bunuri se disting: a)
bunuri libere (elemente care provin direct din naturã, iar accesul la ele este
liber  de exemplu, apa, aerul, lumina solarã etc.); b) bunuri economice
(elemente produse prin efortul omului, care necesitã o prelucrare în cadrul
unei activitãþi economice, au caracter limitat, sunt rare, ele existând doar în
mãsura în care sunt produse prin activitatea umanã). Prin bun economic se
înþeleg atât bunuri materiale, cât ºi servicii (acestea sunt rezultate imateriale
ale activitãþii economice, ca, de exemplu, turism, culturã, educaþie etc.).
Bunurile se mai clasificã ºi în funcþie de destinaþia acestora în: a) bunuri de
consum (satisfactori)  bunuri ce fac obiectul consumului individual; b)
bunuri de producþie (prodfactori)  bunuri folosite pentru producerea altor
bunuri. În legãturã cu bunurile de consum, intereseazã capacitatea acestora
de a satisface nevoile ºi dorinþele de consum ale indivizilor. Pentru descrierea
acestei capacitãþi se foloseºte conceptul de utilitate.
Definirea utilitãþii
Utilitatea reprezintã capacitatea unui bun de a satisface o nevoie 
dorinþã, capacitate datã de proprietãþile, însuºirile ºi caracteristicile
bunului respectiv. În sens economic, utilitatea este expresia satisfacþiei
pe care o resimte un individ ca urmare a consumului unei cantitãþi
determinate dintr-un bun, în anumite condiþii spaþio-temporale. Teoria
utilitãþii cardinale presupune cã mulþimea bunurilor de consum este
numãrabilã ºi cã acestei mulþimi i se pot ataºa unitãþi numerice ce descriu
utilitatea generatã de consumul unor cantitãþi din orice bun. Dintre
rezultatele cele mai notabile ale acestei teorii se remarcã Legea lui
Gossen (a utilitãþii marginale descrescânde): suplimentul de utilitate
furnizat de cantitãþi crescânde dintr-un bun se va diminua pânã la a deveni
nul în punctul de saþietate. Datoritã obstacolelor în calea acestei abordãri
(ca, de exemplu, utilitatea monedei, inconsistenþa spaþiului vectorial,
probleme economice în estimarea efectivã a unor funcþii de utilitate),
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apare teoria utilitãþii ordinale, fundamentatã de Vilfredo Pareto, care
considerã cã nici nu este necesarã mãsurarea precisã a utilitãþii ºi cã
este suficientã o ordonare a utilitãþilor.
Orice consumator raþional va dori sã obþinã maximum de satisfacþie posibil
din consumul unor bunuri economice. Optimul consumatorului presupune o
asemenea combinare de bunuri ºi servicii în consum care, la nivelul venitului de
care dispune ºi al preþurilor existente, sã-i asigure maximum de satisfacþie. Condiþia
matematicã a optimului unui consumator care are de ales între douã bunuri este ca
raportul utilitãþilor marginale sã fie egal cu raportul preþurilor celor douã bunuri.

V. COMPORTAMENTUL
PRODUCÃTORULUI
Definirea combinãrii factorilor de producþie
În economia de piaþã, întreprinderea este o unitate economicã, cu o
existenþã statuatã juridic ºi deplinã autonomie decizionalã, care produce bunuri
materiale ºi presteazã servicii pe baze comerciale  lucrative. În teoria
producãtorului, întreprinderea apare drept cadru de combinare ºi transformare
a factorilor de producþie în rezultate finale. Existã o mare diversitate de
întreprinderi: a) dupã obiectivul urmãrit în activitate: întreprinderi cu scop
lucrativ ºi nonlucrativ; b) dupã forma de proprietate: întreprinderi private,
publice ºi mixte; c) dupã regimul juridic de organizare ºi funcþionare: regii,
companii ºi diferite variante de societãþi comerciale; d) dupã dimensiunea
lor: întreprinderi mari, mici ºi mijlocii.
Analizatã ca agent economic producãtor ce urmãreºte ca scop principal
obþinerea profitului, întreprinderea este numitã firmã de afaceri. Iniþial, firma
de afaceri a funcþionat ca firmã (clasicã), care presupune existenþa unei
persoane cu o poziþie  cheie, ºi anume proprietarul, patronul sau
antreprenorul, care îºi investeºte capitalul în speranþa unui profit cât mai
mare, asumându-ºi funcþia de conducere a propriei afaceri. În prezent, cea
mai mare parte a activitãþii economice se desfãºoarã însã în firme
manageriale, care marcheazã separarea managerului faþã de proprietate prin
profesionalizarea actului conducerii. Cea mai reprezentativã firmã
managerialã este societatea pe acþiuni. În România, potrivit prevederilor
legale, firmele se împart în douã categorii principale: regii autonome, întâlnite
în ramurile strategice ale economiei naþionale (industria de armament,
exploatarea minelor ºi a gazelor naturale, poºta ºi transporturile feroviare),
ºi societãþi comerciale, care au urmãtoarele forme: societatea în nume
colectiv, societatea în comanditã simplã, societatea în comanditã pe acþiuni,
societatea pe acþiuni, societatea cu rãspundere limitatã.
Pentru a produce bunuri destinate consumului, întreprinzãtorii îºi
procurã factori de producþie. Resursele economice atrase în circuitul
economic, aflate în miºcare ca fluxuri, constituie factori de producþie.
În general, se considerã cã la producerea bunurilor participã trei factori:
munca, natura (pãmântul) ºi capitalul. Acestor factori clasici li se pot
adãuga: întreprinderea (antreprenoriatul), progresul tehnic, inovaþia ºi
resursele informaþionale  consideraþi neofactori.
Munca
Munca reprezintã o acþiune conºtientã, specific umanã, îndreptatã spre
un anumit scop, în cadrul cãreia sunt puse în miºcare aptitudinile, experienþa
ºi cunoºtinþele care îl definesc pe om, consumul de energie fizicã ºi
intelectualã. Munca este un factor activ ºi determinant al producþiei, ce
antreneazã ceilalþi factori în vederea obþinerii de bunuri ºi servicii. În ultimele
decenii, se contureazã o serie de caracteristici generale în evoluþia factorului
muncã: tendinþa generalã de sporire a populaþiei active, deºi inegalã pe þãri
ºi zone geografice; sporirea ponderii populaþiei ocupate în sectorul terþiar ºi
în cel cuaternar, în timp ce în sectorul primar se înregistreazã o scãdere;
sporirea calitãþii resurselor de muncã în corelaþie cu nivelul de dezvoltare
economicã, cu progresul în ºtiinþã, tehnicã, în culturã în general.
Natura
Natura, ca factor de producþie, cuprinde pãmântul, resursele de apã ºi
resursele minerale. Un loc important îi revine pãmântului, care este decisiv
nu numai pentru agriculturã ºi silviculturã, ci ºi pentru întreaga activitate
umanã, cãreia îi oferã suport de existenþã ºi loc de desfãºurare. Pentru viaþa
economicã actualã prezintã interes ºi dimensiunea ºi calitatea suprafeþei ce
revine în medie pe locuitor. Explozia demograficã a secolului XX a diminuat
suprafeþele agricole ºi silvice pe locuitor, devenind astfel una din cele mai
drastice limitãri cu care se confruntã agenþii economici în activitatea lor.
Capitalul
Capitalul reprezintã ansamblul bunurilor reproductibile, rezultate ale
unei activitãþi anterioare, utilizate în producerea de noi bunuri materiale ºi
servicii destinate vânzãrii  cumpãrãrii pe piaþã în scopul obþinerii unui
profit. Capitalul tehnic este format din maºini, utilaje, echipamente, instalaþii,
clãdiri, construcþii, mijloace de transport, animale de muncã ºi de reproducþie,
materii prime, materiale, semifabricate. Capitalul tehnic folosit în activitatea
economicã este constituit din: a) capitalul fix  acea parte a capitalului care
participã la mai multe cicluri de producþie, se consumã treptat ºi se înlocuieºte
la intervale mai mari de timp; b) capitalul circulant  acea parte a capitalului
care se consumã integral într-un singur ciclu de producþie ºi trebuie înlocuit
dupã fiecare ciclu de producþie.
Procesul consumãrii capitalului fix se manifestã prin fenomenul uzurii,
care prezintã douã forme: 1) uzura fizicã  deprecierea treptatã a maºinilor,
echipamentelor, instalaþiilor ca urmare a folosirii lor în activitatea economicã
sau a acþiunii factorilor naturali; 2) uzura moralã  determinatã de progresul
tehnic, care favorizeazã fabricarea unor maºini ºi utilaje cu noi performanþe,
superioare celor aflate în funcþiune, sau reducerea preþului la care poate fi
cumpãrat un echipament echivalent.
Starea capitatului fix se apreciazã cu ajutorul urmãtorilor indicatori:
coeficientul uzurii capitalului (se calculeazã ca raport între valoarea uzurii capitalului
fix ºi valoarea capitalul fix), coeficientul stãrii fizice a capitalului fix (raportul între
valoarea rãmasã a capitalului fix ºi cea a capitalului fix) ºi coeficientul intrãrilor
sau punerii în funcþiune a capitalului fix (raportul între intrãrile sau ieºirile de
capital fix ºi stocul de capital fix la valoarea iniþialã). Recuperarea pierderilor
provenite din uzura capitalului fix se face prin amortizare. Cota de amortizare
depinde de cheltuielile cu procurarea capitalului ºi durata de funcþionare a acestuia.
Întreprinzãtorii, pentru a produce ºi pentru a-ºi atinge scopul  a obþine
un profit cât mai mare posibil , combinã factorii de producþie ºi aleg varianta
de combinare cea mai favorabilã.
Combinarea factorilor de producþie reprezintã un mod specific de unire
a factorilor de producþie privit atât sub aspect cantitativ, cât ºi structural 
calitativ, atât din punct de vedere tehnic, cât ºi economic. În combinarea
factorilor de producþie, întreprinzãtorul porneºte de la premisele: a)
caracterul limitat al factorilor supuºi combinãrii; b) caracteristicile factorilor
de producþie ºi concordanþa lor cu specificul activitãþii; c) conjunctura pieþelor
factorilor de producþie. Combinarea este posibilã datoritã urmãtoarelor
proprietãþi ale factorilor de producþie: a) divizibilitatea (posibilitatea
factorului de a se împãrþi în subunitãþi omogene, fãrã a fi afectatã calitatea
lui); b) adaptabilitatea (capacitatea de asociere a unei unitãþi dintr-un factor
cu mai multe unitãþi din alt factor); c) complementaritatea (la o producþie
datã, o anumitã cantitate dintr-un factor se asociazã doar cu o cantitate
determinatã din ceilalþi factori); d) substituibilitatea (posibilitatea de a înlocui
o cantitate dintr-un factor printr-o cantitate determinatã din alt factor,
menþinând acelaºi nivel al producþiei).
Relaþia dintre intrãri (factori de producþie) ºi ieºiri (bunuri
obþinute), respectiv relaþia dintre producþia scontatã a se obþine dintrun bun ºi cantitãþile din diferiþi factori de producþie necesare pentru
obþinerea acesteia, este exprimatã prin funcþia de producþie. În
procesul de producþie, combinarea factorilor se poate realiza în
moduri diferite: a) asocierea unui factor fix (constant) cu altul variabil
(funcþia de producþie cu un singur factor variabil); b) combinarea de
cantitãþi diferite din ambii factori (funcþia de producþie cu doi factori
variabili). Producþia cu un singur factor variabil, pe termen scurt,
corespunde vieþii reale, atunci când un întreprinzãtor trebuie sã
sporeascã rapid producþia, neavând timpul necesar sã mãreascã
dimensiunile întreprinderii. Influenþa factorului variabil se mãsoarã
cu ajutorul urmãtorilor indicatori: a) produsul total obþinut în urma
utilizãrii factorilor de producþie ºi exprimat prin funcþia de producþie;
b) produsul mediu (calculat ca raport între produsul total ºi factorul
de producþie variabil); c) produsul marginal (modificarea produsului
total ca rezultat al folosirii unei unitãþi suplimentare de factor de
producþie). Evoluþia acestor indicatori ºi dependenþa dintre ei
ilustreazã legea randamentelor neproporþionale: dacã o producþie
oarecare reclamã utilizarea a doi sau mai multor factori de producþie
ºi dacã se adaugã progresiv aceeaºi dozã de cantitate folositã dintrun factor, în timp ce cantitatea altor factori nu se schimbã, produsul
marginal al factorului variabil creºte pânã la un punct, apoi descreºte.
Pe termen lung, toþi factorii de producþie sunt variabili. Combinarea
va presupune nu doar unirea lor, ci ºi substituirea lor. Analiza
combinãrii ºi substituirii factorilor în acest caz conduce la luarea în
considerare nu doar a randamentelor factoriale, ci ºi a randamentelor
de scarã, care pot fi: a) constante (dacã factorii de producþie se
dubleazã, producþia se va dubla; dacã factorii se tripleazã, producþia
se va tripla etc.); b) crescãtoare (dacã factorii se dubleazã, producþia
va fi mai mult decât dublã); c) descrescãtoare (dacã factorii se
dubleazã, producþia va fi mai puþin decât dublã).

(Continuare în numãrul urmãtor)
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Arta muzicalã a spaþiului carpato-dunãreano-pontic s-a afirmat
încã din vechime prin originalitatea ei, expresie a filosofiei
locuitorilor acestor þinuturi, însoþindu-le existenþa în perioadele
liniºtite sau învolburate ale vieþii, oglindindu-le aspiraþiile, traducând
în fapt artistic gânduri, mesaje, în acord cu etosul folcloric.
Cunoaºterea datelor esenþiale ale istoriei muzicii noastre este de
nepreþuit, deoarece ea sintetizeazã din perspectivã proprie existenþa
multimilenarã într-un climat artistic, iar studierea valorilor decantate
în timp întregeºte orizontul cunoaºterii, constituind mijloc eficient
de formare ºi cultivare a conºtiinþei de neam.
Este dificil de cuprins în câteva pagini amplul proces de
cristalizare, afirmare ºi definire impetuoasã a muzicii noastre, cu
atât mai mult, cu cât ne aflãm în faþa unui fenomen în permanentã
schimbare, cu orizont din ce în ce mai larg. Frapeazã bogãþia datelor
privind originalitatea ei, unitatea structuralã seducãtoare în diversitate
a muzicii româneºti, dãltuite la confluenþa marilor izvoare din care i
s-a alimentat ºi i se alimenteazã continuu cursul maiestuos prin
veacuri: stratul folcloric, cel al muzicii de cult pe diversele coordonate
ºi paliere în funcþie de tipurile ritualice, curentul oriental ºi matca
muzicii europene sau  începând cu secolul XX  extraeuropene.
Aceastã originalã osmozã, clãditã în timp în funcþie de datul istoric,
dar ºi de conexiunile inerente interartistice a dat, mereu, valori perene
ce au imprimat fizionomia specificã unui generos orizont artistic
general cu dominantã muzicalã, în care se detaºeazã galerii de
creatori, de interpreþi, de organizatori, de comentatori ºi analiºti, dar
ºi de dãruiþi promotori ai învãþãmântului muzical românesc.
Studiul istoriei muzicii româneºti s-a realizat în trecut de cãtre
cercetãtori ai fenomenului: Mihail Gr. Posluºnicu, Th. Burada,
Constantin Brãiloiu, G. Breazul, Zeno Vancea, cãrora le-au continuat
lucrarea R. Ghircoiaºiu, Gh. Ciobanu, Vasile Tomescu, George Pascu,
Bujor Dânºoreanu º.a. De mare ajutor în acest demers este
monumentala lucrare Hronicul Muzicii Româneºti de Octavian Lazãr
Cosma, în care se realizeazã un tablou convingãtor ºi complex al
vieþii muzicale în teritoriile locuite din cele mai vechi timpuri de
români; dincolo de aspectele componistice sau interpretative, sunt
luate în discuþie ºi analizate fenomenul viu al circulaþiei valorilor, al
educaþiei muzicale, ca ºi conexiunile cu arta muzicologicã exercitatã
inclusiv de scriitori. Sunt aduse în luminã ºi descifrate vechi
documente, sunt analizate partituri de referinþã din care se desprind
liniile directoare ale unei culturi ce a dat ºi primit influenþe,
înregistrând un parcurs continuu ascendent, explicând plenara
înflorire ºi recunoaºtere din zilele noastre.
Principalele izvoare ale istoriei culturii muzicale româneºti sunt
izvoare scrise ºi izvoare nescrise, multe aparþinând ºi altor direcþii
de cercetare:
arheologia  prin situri cu locuri speciale destinate practicãrii
muzicii, instrumente, pseudoinstrumente, materiale sau unelte pentru
confecþionarea acestora, arme;
epigrafia  inscripþii cu date despre creatori, interpreþi, manifestãri, concursuri;
documente scrise  manuscrise (inclusiv cronici), scrieri pe
diverse suporturi, inclusiv pergamente;
documente nescrise  texte intrate în circuit oral în folclorul
literar sau cel muzical: legende, balade, povestiri;
diplomatica  studiul scrisorilor ºi al documentelor diplomatice;
etnografia  studiul obiceiurilor populare;
memorialistica  scrieri ale unor cãlãtori, oameni de culturã,
corespondenþa acestora, presa, cãrþile cu referiri la tipuri de muzicã
ºi muzicieni, studii muzicologice ºi etnografice, partituri, înregistrãri
audio, video.
Principalele direcþii în care aceastã artã a evoluat au în vedere
atât magistralele majore ale dezvoltãrii artei europene ºi mondiale,
cât ºi, mai ales, cele ale culturii româneºti în întregul ei, culturã aflatã
la confluenþa cu matca general europeanã.

[

]

ETNOGENEZA MUZICII ROMÂNEªTI
Aflatã în continue raporturi cu celelalte mari culturi muzicale
ale antichitãþii, în special cu antichitatea elenã ºi cu cea romanã, iar
prin extensie cu diverse iradieri provenite din culturile acelor popoare
din care proveneau diverºii reprezentanþi ai ocupaþiei romane 
soldaþi, veterani, oficiali pe linie de armatã sau administraþie etc. 
la care se adaugã negustorii sau alte categorii din zona meseriilor de
mare cãutare pe teritoriul vechii Dacii, muzica acestor pãmânturi va
suferi influenþe, mutaþii ºi sinteze din care a rezultat un profil specific.
Retragerea aurelianã afecteazã mai cu seamã centrele urbane, cu
toate cã în acestea se vor mai pãstra manifestãri teatrale restrânse la
nivelul unor comunitãþi din ce în ce mai reduse numeric sau concursuri
de interpretare devenite deja tradiþionale; pe de altã parte, pãstorii ºi
agricultorii continuã practicarea artei lor muzicale strãvechi, în care
axa fondului autohton traco-daco-get devine temei al procesului de
etnogenezã, iar oralitatea dominã, cu întregul ei cortegiu de consecinþe.
Scãrile muzicale, structurile melodice, metrice sau ritmice, ca ºi
tipurile de formule iniþiale, mediane sau cadenþiale vor suferi veritabile
mutaþii în funcþie de necesitatea exprimãrii pe coordonatele vocalului
 în care muzica se va conjuga cu cuvântul, deci cu topica ºi rigorile
limbii (la rândul ei, în plin proces de cristalizare prin complexe osmoze
lexicale ºi gramaticale ale elementelor traco-dace, latine, slave, ale
graiurilor populaþiilor vecine stabile sau conjuncturale, ale celor ce
marcheazã trecerea pe aceste teritorii)  sau ale instrumentalului.
Procesul acesta va dura din secolul IV pânã în secolul X,
manifestându-se atât la nivel muzical propriu-zis, cât ºi în zona
întrepãtrunderilor muzical-poetice; dupã aceastã datã va continua mult
diminuat, exercitându-se mai cu seamã în direcþia românirii cântãrilor
bisericeºti, în cea a necesarului dialog cu culturile popoarelor vecine
sau apropiate vremelnic  muzica germanã, ungarã, turcã, rusã, polonezã,
greacã etc. , împrumutând de la acestea forme proprii de exprimare
adaptate spiritualitãþii noastre sau a acordãrii elementului autohton
deja cristalizat la rigorile formale ale artei muzicale, în definirile ei
specifice diverselor genuri. Aceste influenþe multiple care au acþionat
asupra muzicii noastre au avut darul sã-i lãrgeascã cadrele sonore, sã-i
amplifice potenþialul, fãrã sã-i altereze cu nimic expresia strãveche 
apreciazã Octavian Lazãr Cosma, care conchide în continuare: Acesta
este un argument de primã însemnãtate în susþinerea tezei cã muzica
româneascã dispune de o individualitate stilisticã viguroasã ºi originalã,
capabilã sã asimileze, sã se îmbogãþeascã din contactul cu alte muzici,
dar nicidecum sã se dezintegreze.
Elementele etnogenezei muzicii româneºti sunt:
1) fondul sonor autohton definit prin originala osmozã a straturilor
sale definite prin mutaþii ºi interferenþe continue pe paliere conjugate
spaþio-temporal, aflate sub incidenþa factorilor istorici ºi a celor sociali
determinanþi în diversele tipuri de societate ce s-au succedat de-a
lungul secolelor;
2) structura limbii române cu impact asupra muzicii vocale, mai
ales prin sistemul de versificaþie, prin neregularitatea accentelor (ceea
ce poate implica soluþii ºi variante diverse de tratare muzicalã), prin
bipolaritatea tipurilor metrice, prin sistemul rimelor interioare ce pot
induce mobilitatea structurii metrice iniþiale ºi extrapolarea
principiului variaþiei;
3) factorul psihologic ce reflectã felul de a fi al poporului nostru
(robusteþea expresiei muzicale, sobrietatea acesteia, nota de meditativ,
de dor sau de încredere, expresia reþinutã, laconicã uneori), ca ºi
stãrile sufleteºti (bucurie, exuberanþã, tristeþe, jale);
4) modul de viaþã în care se reflectã principalele ocupaþii, structura
pe vârste sau sexe a populaþiei, tipul de organizare socialã, mediul
social - economic, condiþiile de ordin geografic sau istoric, fiecare
cu repertoriul lor specific ºi cu modalitãþile de cântare vocalã,
instrumentalã sau vocal-instrumentalã, multe din ele cu caracter
utilitar sau oglindind un calendar sui generis, rezultat din conjugarea
vieþii colectivitãþii cu cea a individului.
Rezultã o mare diversitate de graiuri muzicale, definite prin
structuri sonore, articulãri formale, prin apelul la timbrul vocal sau
instrumental, prin stil diferenþiat, manierã de interpretare, adresabilitate,
mesaj. Legea ce a guvernat devenirea muzicii româneºti, dincolo de
toate aceste aspecte, rãmâne variaþia continuã, aplicatã unor scheme
iniþial fixe, intrate în ºi pãstrate de memoria colectivitãþii; doar pe
aceastã bazã se poate construi în temeiul oralitãþii cãci, aºa cum aprecia
Constantin Brãiloiu, pentru a dura în amintire, muzica popularã trebuie
sã utilizeze scheme inflexibile. Dar pentru a rãmâne o «artã a tuturor»,
ea trebuie sã permitã adaptarea acestor scheme, forþamente sumare, la
infinitatea temperamentelor individuale; este variaþia pe care scrisul o
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anihileazã. Variaþia ne face sã înþelegem, pe de altã parte, prin ce
procedee îºi realizeazã muzica popularã marile sale efecte, cu mijloace
relativ reduse.
Se impune subliniat, însã, faptul cã nu ne-au parvenit izvoare
scrise, mãrturii pertinente privind însuºi corpul cântãrii; în lipsa
documentelor muzicale propriu-zise este extrem de dificil de stabilit
arhetipul cântãrii. Dar pentru cã limba muzicalã a unui popor, cea în
care i se revarsã dorurile, nãzuinþele ºi aspiraþiile, în care se imprimã
pecetea dialectalã cu aceeaºi pregnanþã cu care acestea se exprimã ºi
în limbajul plastic sau arhitectural, ºi în portul popular, dar mai cu
seamã în limba vorbitã, se poate presupune cã filiaþia tipurilor de
limbaje s-a înscris pe aceeaºi matcã a etnogenezei poporului ºi a
limbii române. Continuând supoziþia pe aceastã linie, se poate aprecia
rolul jucat de prefacerile continue ale limbii exclusiv asupra definirii
profilului cântãrii vocale, între acestea existând o intercondiþionare
fãrã fisuri. În acelaºi timp însã, datã fiind unitatea limbii noastre
muzicale pãstratã de straturile cele mai adânci ale fondului folcloric,
adicã existenþa unor caracteristici fundamentale comune atât la nivelul
muzicii vocale, cât ºi la cel al muzicii instrumentale (care în mod
logic nu a trebuit sã se modeleze versului, ci a vehiculat un tip de
limbaj universal valabil), rezultã cã în procesualitatea etnogenezei
muzicale se poate afirma supremaþia elementului autohton strãvechi,
deci a acelui element care în mod sigur a prevalat în cazul cântãrii
instrumentale. Cum limba geþilor ºi cea a dacilor aveau un caracter
latin, fie acesta ºi de tip barbar latin, distanþa între limba folositã
de Ovidiu ºi cea a populaþiei autohtone în care acesta a ºi scris un
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muzicalã, atât în direcþia ºcolilor de cântare bisericeascã, cât ºi în
cea a publicului, mai ales cel tânãr, participant activ la riturile de
cântare din biserici.
În scrierea sa teoretico-practicã De laudae et utilitate spiritualiam
canticorum quae in ecclesia christiana, intitulatã ºi De psalmodiae
bono, propune modalitãþi de interpretare a psalmilor creaþi de el:
muzica ºi interpretarea ei trebuie sã fie sobre, lipsite de artificii sau
afecte, convingãtoare, neostentative, capabile sã uneascã glasul
tuturor într-un unison armonios: Noi trebuie sã cântãm, sã
psalmodiem ºi sã lãudãm pe Dumnezeu mai mult cu sufletul decât
cu glasul nostru. Sã mã înþeleagã tinerii ºi sã ia aminte cei care au
datoria de a cânta psalmi în bisericã: trebuie sã cântãm lui Dumnezeu
cu inima, nu cu glasul. Sã nu umblãm a îndulci gâtul ºi larinxul cu
bãuturi dulci cum fac tragedienii pentru ca sã se audã înflorituri ºi
cântece ca la teatru. Cu alte cuvinte, Niceta, admirator fãrã rezerve
al regelui-cântãreþ David pe care îl numeºte princeps cantorum,
impune o registraþie aparte pentru zona cultului, pe care o diferenþiazã
net de tradiþia secularã, mai cu seamã de aspectele divertismentului
în care pot apãrea ºi accente senzuale sau elemente exterioare prin
care atât textul, cât ºi muzica ce îl poartã pot fi profanate. De altfel,
nu puþine au fost cazurile în care însãºi prezenþa muzicii în lãcaºurile
de cult a fost pusã sub semnul întrebãrii tocmai din cauza exceselor
practicanþilor artei sonore, inclusiv în multe sinoade ecumenice; în
cele din urmã, recunoscându-i-se rolul de apropiere a oamenilor între
ei, precum ºi pe acela de a favoriza aspiraþia cãtre înaltele idealuri
umane, i s-a legiferat locul.
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opuscul, nu marcheazã graniþe severe, fapt constatat inclusiv de
Horaþiu. Aºadar, un fond pelasg, difuz latin, o limbã cu influenþe
inclusiv sarmatice, devine bazã pentru implantul lexical ºi structura
gramaticalã elaboratã a limbii latine, cu întreaga aureolã a cultivãrii
sale, inclusiv prin scris.
Caracteristicile fundamentale ale limbii noastre muzicale, plãmãditã la confluenþa unor spaþii de culturã semnificative ca importanþã,
ale cãror elemente s-au contopit într-o osmozã superioarã, rãmân:
 cantabilitatea, indusã de text, pe de o parte, dar ºi de oralitate,
mai precis de funcþia mnemotehnicã, pe de altã parte;
 existenþa unei celule muzicale (initium) în a cãrei bazã se edificã
fie formule melodice cu rol secund sau terþ, fie un lanþ de augmentãri
sau diminuãri succesive ale structurii embrionare iniþiale, dezvoltate
pe temeiul variaþiei;
 bogãþie melodicã evidenþiatã prin procedeul ornamentãrii în
principal a ductului reliefat în melodic, caracteristicã evidenþiatã ºi
în expresia plasticã, în care se menþin reprezentãri ale unor elemente
strãvechi, inclusiv din simbolurile civilizaþiei pelasgilor;
 prevalenþa scãrilor cu numãr redus de trepte, în aspect diatonic;
 direcþionarea preferenþial descendentã, logicã formalã riguroasã;
 exprimãri melodico-ritmice laconice, cu profil pregnant, uºor
de reþinut, în dispuneri simetrice în care repetiþia sau minima variaþie
joacã un rol central;
 varietate de procedee în plan melodic, ritmic, metric, modal,
agogic, nuanþe, culoare timbralã, inclusiv alternanþa timbrului vocal
cu cel instrumental;
 edificarea unor profiluri cvasistabile pentru formulele iniþiale,
mediane sau finale, formule definitorii pentru un anume repertoriu
sau tip de cântare.

REPERE ALE MUZICII CREªTINE
Faza dinaintea oficializãrii creºtinismului în Imperiul roman pare
a coincide  în Dacia  cu începutul secolului II, respectiv cu
pãtrunderea legiunilor romane, prin adepþii noii religii, dar, foarte
probabil, ºi prin cei care cãutau sã scape de prigoana anticreºtinã,
refugiindu-se în provinciile mãrginaºe ale Imperiului. Dincolo de
sursele contradictorii privind pãtrunderea ºi adoptarea de cãtre
locuitorii acestor þinuturi a formelor de creºtinism timpuriu, misionarii
creºtini sunt consemnaþi de scrierile patristice; apostolul Andrei ºi-a
exercitat misiunea pe teritoriul Dobrogei de astãzi. Provenienþa
orientalã a noii religii, cu cortegiul cântãrilor specifice, deduse din
surse iudaice, îmbinate cu sugestii elene ºi muzica specificã
orizontului nostru spiritual în aria cântãrilor cultice diferite de riturile
pãmântene s-a calchiat fondului latin al terminologiei: angellus 
înger, sanctus  sfânt, basilica  bisericã, rogatio  rugã etc.
Tiparele melodice, de extracþie fie autohtonã, extrem de cunoscute
masei de credincioºi ºi prin aceasta unanim acceptate pentru a
vehicula texte noi, fie orientalã, erau simple, uºor de reþinut, de facturã
repetitivã, cu numãr redus de trepte. Melodiile cântecelor latine de
cult au avut  tocmai datoritã acestor calitãþi  capacitatea de a depãºi
graniþele ritului, pãtrunzând în alte sfere ale vieþii sociale, influenþând
 la rândul lor  parte a creaþiei noastre folclorice, fapt ce explicã ºi
corespondenþele între muzica de cult din peninsula italicã ºi formele
noastre strãvechi de cântare, mai ales în zona colindelor. La rândul
lor, cântãrile rituale în limba latinã par a prezenta frapante asemãnãri
sau conexiuni cu fondul arhaic, traco-daco-get de cântare ºi chiar cu
cel al pelasgilor, doar astfel putându-se explica adoptarea ºi
permanenþa acestora în ciuda unei vremelnice stãpâniri romane (cu
puþin peste un secol ºi jumãtate, în condiþiile în care primele decenii
au impus un firesc fenomen de respingere din partea populaþiei a
oricãrei influenþe din partea cuceritorilor, cu atât mai mult în zona
cultului ce venea sã înlocuiascã un fundament deja solid afirmat!.
Cert este cã, în paralel cu infiltrarea practicilor creºtinismului
timpuriu, coexistã practici ritualice strãvechi, ca ºi o serie de practici
pãgâne, cum ar fi riturile zeitãþilor romane, fiecare formã de cult cu
muzicã ºi texte proprii, ca ºi cu lãcaºuri de rugãciune de o
arhitectonicã sau expresie plasticã diferenþiatã, fiecare cu
adresabilitate clarã cãtre un anume segment de populaþie. Pentru a fi
mai uºor acceptat de populaþiile în rândul cãrora s-a propagat ºi extins,
creºtinismul a adoptat tehnica altoirii pe credinþe mai vechi, credinþe
care în acest fel s-au perpetuat, cu alt nume sau cu un înþeles îmbogãþit;
este cazul sãrbãtorii renaºterii soarelui(solstiþiul de iarnã), cãreia i
se suprapun sãrbãtorile de Crãciun, Floralia  care va deveni ziua de
Florii, Rozalia  Rusalii etc.
Dupã sfera de influenþã latinã, creºtinismul va propune un alt
pol: cel al cântãrii bizantine, cântare ce se propagã sub stãpânirea lui
Constantin cel Mare ºi continuã cu forþe din ce în ce mai mari dupã
anul 395, an ce marcheazã divizarea Imperiului roman în cel de
Apus ºi cel de Rãsãrit; adâncirea diferenþelor în planul practicilor
ºi, implicit, al cântãrilor cultice se va face sub domnia lui Justinian,
când vechiul Constantinopole  acum Bizanþ  devine un important
centru de culturã din care iradiazã suma influenþelor orientale, romane
ºi greceºti, cu certã prevalenþã a acestora din urmã.
ªi în plan lingvistic se înregistreazã consecinþe în acest larg
interval temporal (secolele IV  X), cea mai importantã fiind, alãturi
de pãtrunderea unei terminologii specifice (utrenie  slujba de
dimineaþã, vecernie  slujba de searã etc.), instituirea limbii slavone
ca limbã de cult, mai ales dupã reforma lui Chiril ºi Metodiu din
sudul Dunãrii, înlocuind limba greacã; în paralel, slavona se impune
ºi ca limbã de cancelarie.
Cea mai proeminentã figurã a cântãrii creºtine pe teritoriul sudest european este episcopul Niceta da Remesiana (336?340?  414),
de formaþie latinã, cu larg orizont cultural, teoretician ºi creator
(psalmist), cãruia contemporanii îi laudã acþiunea de impunere a
formelor muzicii creºtine; mai mult, Niceta face operã de educaþie

Spaþiul destinat de Niceta în lucrarea De psalmodiae bono
practicii muzicale, respectiv tezaurul de cântãri din care s-a pãstrat
doar suportul poetic, indicã o multitudine de tipuri: imnuri, laude,
psalmi, cântãri, subtil diferenþiate, la rândul lor, prin indicaþii precise,
determinând sfera emoþionalã: psalmus tristes, canticul triumphale,
terrificum carmen, spiritualia cantica; confruntate cu repertoriul
creºtin de circulaþie în spaþiul spiritualitãþii europene occidentale,
acestea relevã o serie de alte faþete, ceea ce poate indica ºi evidenþierea
unui specific aparte, propriu zonei sud-est europene de cântare. Cert
este cã prin Niceta se evidenþiazã existenþa unui spaþiu comun cântãrii
est ºi vest europene, cu formule melodice scurte, pregnante, cu sunete
repetate, evoluând de regulã treptat, cu formule cadenþiale rectotono sau prin pas de secundã mare descendentã, totul încadrat unei
tetracordii de tip major (sol  do), cu cadenþã pe sunetul al doilea
(la) ºi lunecãri de subton (sol); cercetând imnul Te Deum laudamus,
edificat pe un text în prozã rimatã ºi ritmatã, imn ce poartã rezonanþe
arhaice ºi a cãrui paternitate îi este atribuitã lui Niceta de cãtre toþi
cunoscãtorii ºi cercetãtorii operei sale. Mai mult chiar, I. D Petrescu,
autoritate în materie de cântare bizantinã în formele sale arhaice,
marcheazã analogii de substanþã între acest imn, pe de o parte, cu
melodii de circulaþie în sfera bizantinã, gregorianã (atât cu Gloria in
excelsis Deo, cât ºi cu influenþe dintr-un imn mozarabic Pater noster,
ambele de facturã simplã, recitativicã, ambele intrate în repertoriul
liturgic) sau folcloricã româneascã (colinde), pe de altã parte ºi cu
Condacul Naºterii Domnului, concluzia cercetãtorului venind sã
susþinã  ºi prin argumente de tip muzical  teza continuitãþii noastre
pe aceste meleaguri: Astfel, ritmul ºi contextura melodicã pe care
le întâlnim în condacul Fecioara astãzi, în imnul Te Deum, cum ºi
într-un nesfârºit numãr de colinde, cu variate nuanþe, sunt o dovadã
irefutabilã a dãinuirii spiritualitãþii artistice greco-romane în regiunile
noastre, peste timp ºi oameni.
În secolele III - IV ºi chiar la începutul secolului V, cel al acþiunii
lui Niceta, principalele cântãri practicate în cultul creºtin de sorginte
bizantinã au fost preluate din repertoriul prebizantin, ulterior
integrându-se liniei bizantine de cântare:
 psalmul  o recitare axatã pe patru tipuri de formule melodice
laconice: initium, tenor (repetarea unui sunet), semicadenþa medianã
ºi finalis, primele douã putându-se repeta pe parcursul cântãrii;
George Breazul identificã o filiaþie clarã a psalmilor din repertoriul
cântãrii ebraice de cult, apoi în melodii gregoriene, bizantine sau
româneºti notate de Anton Pann; în structura melodicã primeazã
elementul ebraic;
 imnul (lauda)  cântec de glorificare a divinitãþii; textul nu este
dezvoltat; dominã ritmul; frazele melodice sunt numeroase, permiþând
impunerea refrenului care revine cu pregnanþã pentru a sublinia ideea
de laudã; în structura melodicã se evidenþiazã elementul elen, motiv
pentru care nu rareori au fost considerate creaþii pãgâne ºi au fost
excluse din repertoriul bisericesc; nume de imnozi: Efrem Sirianul,
Niceta da Remesiana; este destinat cântãrii solistice;
 cântecul spiritual  cântare aliluiaticã, de laudã, extrem de bogat
ornamentat, construit pe text minim, cu numãr redus de silabe, dar
compensând aceasta prin extrema libertate de tratare a melosului.
În perioada imediat urmãtoare, mai precis secolele V  X, se
disting ºi alte forme specifice de practicare a cântecului de cult:
 troparul  aclamaþie, invocaþie religioasã, cu locul stabilit între
versetele psalmilor, asemenea unui imn de dimensiuni reduse, funcþie
de cvasirefren; are o configuraþie eminamente silabicã, fiind cântat
de cor; sensul evoluþiei sale este cãtre structurã stroficã ºi dezvoltare
melodicã, asemenea unei arcuiri lirice între versete (stihirã);
 condacul  expresia unirii, dezvoltãrii ºi amplificãrii troparelor
ºi a imnurilor sub aspectul unei formule dramatice, axate pe fapte
relatate de Evanghelie; dominã aspectul poetic; structurã poematicã
mergând pânã la 30 strofe sau tropare, prima strofã purtând numele
de irmos ºi constituind modelul celorlalte din punct de vedere metric,
al accentelor etc.; exponent: Roman Melodul (secolele V-VI);
 canonul (secolul VII)  respectã reguli clare de construcþie:
maxim 9 ode ample (constituite din 6-9 tropare construite pe regula
irmosului), cântãri unitare din punct de vedere al temei poetice;
creatori: Andrei Criteanul, Ioan Damaschin, Cosma din Ierusalim,
Clement Suditul.
Baza modalã a muzicii bizantine o constituie cele opt moduri
numite ehuri sau glasuri; configuraþia lor este net diferenþiatã de
modurile antice greceºti, dar ºi de cele gregoriene, sursele primare
ale acestora fiind  se pare  siriene, ebraice sau babiloniene.
Stilurile muzicii bizantine, în funcþie de dimensiunea sau structura
melodicã a cântãrilor, sunt:
 irmologic  apropiat de recitare (silabic), propriu cântãrilor
scurte, de regulã miºcarea este vioaie, iar ornamentele sunt
inexistente;
 stihiraric  expresiv, acordând importanþã textului, pe care îl ºi
subliniazã prin ornamentarea anumitor silabe sau cuvinte; tempoul
este mai aºezat, iar pasajele silabice alterneazã cu cele ornamentate;
se pot întâlni numeroase repetãri ale aceluiaºi cuvânt sau aceleaºi
idei melodice;
 melismatic (papadic) foarte bogat ornamentat, melismele
putând sã fie extrem de extinse ca dimensiuni; mare bogãþie a formulelor cadenþiale.
Creatorii de muzicã destinatã practicii religioase erau:
 melozii, în acelaºi timp poeþi (adaptori de text sacru) ºi
compozitori (aranjori în baza unor formule cunoscute), care obiºnuiau
sã creeze mai întâi canavaua sonorã, cãreia i se plia apoi textul;
 melurgii, cu formaþie exclusiv muzicalã, nepreocupaþi de text,
apar în secolul X.
Rãspândirea cântãrii bizantine ºi unificarea ei pe întreg teritoriul
cântãrii est ºi sud-est europene au fost posibile datoritã fixãrii prin
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semne grafice, deduse din citirea cu voce înaltã a Evangheliei ; prima
formã de notare s-a ºi numit, de altfel, eckfoneticã (secolele VI 
XIV), acesteia urmându-i cea neumaticã, în care înãlþimea devine
un parametru mai precis, iar ornamentele se fixeazã pe cuvintele
mai importante ale frazei. Scrisul muzical devine principalul mijloc
de unificare a cântãrilor ºi de circulaþie a acestora într-o arie
geograficã largã; spre deosebire de cântecele de cult, ale cãror profil,
destinaþie sau timp al cântãrii sunt determinate de hotãrârile
sinoadelor, practica folcloricã  nu mai puþin unitarã în arii restrânse,
în directã legãturã cu spiritualitatea, modul de viaþã ºi limba populaþiei
respective  cunoaºte un alt mijloc de pãstrare a tradiþiilor sale:
oralitatea se remarcã drept mijloc cel puþin la fel de puternic de
pãstrare a identitãþii naþionale, dupã cum o demonstreazã vitalitatea
ºi robusteþea culturii noastre populare ce a supravieþuit vicisitudinilor
vremii, îmbogãþindu-se continuu.
Caracteristicile dominante ale muzicii bizantine se definesc prin:
 stil prin excelenþã vocal, cantabil;
 cântare monodicã, uneori însoþitã de ison (formã rudimentarã
de polifonie);
 fuziune text  melodie în tripla ipostazã: silabic (irmologic),
melismatic (principiul vocalizãrii ample a cuvintelor) ºi stihiraric
(acordând importanþã textului, subliniat din când în când de
ornamente pe cuvintele mai importante);
 exacerbarea indicilor de scriiturã vocalã de tip figurativ pe
principiul variaþiei celulelor;
 cântare responsorialã  melodia este încredinþatã unui solist,
iar corul completeazã sau încheie frazele (rudiment de refren);
 cântare antifonicã  impusã de Efrem Sirianul în secolul IV;
participã douã grupuri corale cu registre diferenþiate. Versetele
psalmilor erau intonate pe rând de vocile, înalte sau grave, acestea
reunindu-se la refren.
Reprezentant de frunte al schematizãrii cântãrilor bizantine este
Ioan Damaschinul, care realizeazã în secolul VIII, pentru muzica
bizantinã, o acþiune asemãnãtoare celei pe care papa Grigore cel Mare
o fãcuse deja (cu douã secole în urmã) în repertoriul ºi structura modalã
a cântãrii gregoriene: lui i se datoreazã un Octoih  stabilirea
repertoriului de cântãri prin simplificare ºi sistematizare, grupând
melodiile dupã ehuri pe duminici; spre deosebire de modurile
medievale, ehul reprezintã modele de cântare în care o valoare deosebitã
se acordã nu doar scãrii muzicale propriu-zise, ci ºi sistemelor de
cadenþare, notei finale, dar, mai ales, formulelor melodice; totodatã,
ehul se raporteazã ºi la genul melodiei, la ethosul acesteia.

MUZICA ÎN EPOCA MEDIEVALÃ
Deoarece în acest larg perimetru temporal  secolele X  XIX 
au loc importante evenimente istorice, menite sã provoace puternice
mutaþii inclusiv în plan cultural, se impune stabilirea unei periodizãri
în funcþie de marile prefaceri înregistrate.
Perioada secolelor X-XIV, cea a feudalismului timpuriu, marcatã,
pe de o parte, de încheierea procesului de etnogenezã a poporului ºi
a limbii române(inclusiv a limbajului muzical) ºi, pe de altã parte,
de domniile lui Mircea cel Bãtrân ºi Alexandru cel Bun în þinuturile
sudice ºi estice, impune preocupãri pentru aflarea profilului propriu
al cântãrii bisericeºti de extracþie bizantinã, în dialog cu nota specificã
a culturii populare.
Secolele XV  XVII, dominate de figurile legendare ale lui Matei
Corvin, ªtefan cel Mare, Petru Rareº ºi Mihai Viteazul, sunt o
perioadã propice pentru înflorirea ºi dialogul artelor; afirmarea
puternicã a muzicii de facturã apuseanã, muzicã ce dã strãlucire
serbãrilor de curte, este susþinutã de intensa activitate diplomaticã,
de strânsele legãturi cu state sau curþi europene. În acelaºi timp, se
face cunoscut  inclusiv strãinãtãþii  stilul de cântare bizantinã, în
temeiul slavonei, al ºcolilor de pe lângã centrele mãnãstireºti: Neamþ,
Putna; în paralel, se marcheazã ºi începutul acþiunii de românire a
cântãrilor bisericeºti, prin traducerea ºi adaptarea textului sacru, mai
cu seamã în sud.
Domniile fanariote din Moldova ºi Muntenia  secolul XVIII ºi
primele decenii ale veacului al XIX-lea  implicã manifestarea
curentului oriental, mai ales în aria muzicii de curte sau a saloanelor
boiereºti; în acelaºi perimetru se înregistreazã breslele lãutarilor, în
timp ce zona transilvanã cultivã în mod constant valorile curentului
apusean, valori ce încep sã îºi facã simþitã prezenþa ºi dincolo de
arcul carpatic, favorizate fiind de turneele unor interpreþi sau trupe
de prestigiu care, la rândul lor, iau cunoºtinþã de vigoarea sevei
cântecelor noastre strãmoºeºti.
Dupã cum se observã, cele patru filoane (folcloric, de cult bizantin
sau gregorian, curentul apusean laic ºi cel oriental) îºi disputã
supremaþia într-o acþiune concertatã în care, în ciuda aspectului ºi
acþiunii lor individualizate, osmoza se produce; profilul muzicii
româneºti va fi mereu altul, de la o subperioadã la alta, ca ºi de la o
provincie la alta, în funcþie de ponderea acestor curente ºi de condiþiile
concrete social-istorice.
Peisajul practicãrii muzicii este diferenþiat pe regiuni istorice,
factura europeanã fiind deosebit de prezentã la curþile nobiliare din
Transilvania; în plan religios, se recunoaºte autoritatea papalã, ceea
ce explicã ºi orientarea gregorianã a tipului de cântare ecleziasticã,
dar ºi prezenþa orgii ca instrument principal, de aici decurgând o
serie întreagã de aspecte conexe þinând inclusiv de repertoriul de
cântãri, dar ºi de tipul de educaþie muzicalã a populaþiei. În restul
teritoriului, elementul de referinþã rãmâne muzica de tip bizantin, cu
atât mai mult cu cât, începând din 1359, se întãresc legãturile ºi se
consfinþeºte dependenþa de Patriarhia din Constantinopole, tradiþiile
bizantine revigorându-se ºi pãtrunzând în cele mai îndepãrtate cãtune,
purtând amprenta vocalitãþii.
a) Muzica popularã. Se cer consemnate, în acest domeniu,
procesul diferenþierilor dialectale, cristalizarea acestor dialecte
muzicale în funcþie de puterea de iradiere a vetrelor folclorice, în
paralel cu menþinerea unitãþii fundamentale a folclorului nostru,
unitate vizibilã prin principiile structurale ale vocalitãþii, organizãrii
raportului vers-melodie (versuri tri sau tetrapodice), deoarece muzica
poartã mesajul cuvântului, circulaþia unor texte diferite pe aceeaºi
melodie ºi, invers, prevalenþa modurilor diatonice uneori cu trepte
instabile, pendularea major-minor, desprinderea indicilor de cântare
instrumentalã derivate din perfecþionarea construcþiei de instrumente,
dar ºi din virtuozitatea interpretului, fantezia ºi gustul acestuia de a
introduce în melodie o serie de configuraþii de tip ornamental. Acest
fenomen se conjugã cu apariþia stratului profesionist, respectiv a
lãutarilor, al cãror repertoriu este deosebit de bogat. Ei favorizeazã
circulaþia acestui repertoriu atât în timp, cât ºi în spaþiu, contribuind
ºi pe aceastã cale la întãrirea unitãþii muzicii noastre în toate þinuturile
locuite de români. Termenul însuºi  lãutar  este legat de instrumentul
preferat al acestora, lãuta, instrument cu coarde ciupite. Mai târziu,
practica va valida ºi alte instrumente: cobza, þîbulca, vioara (scripca).
Mari interpreþi ºi creatori totodatã, lãutarii sunt acea categorie de
muzicieni flexibili, receptivi la noutate, pregãtiþi sã rãspundã comenzii
auditoriului, sã improvizeze, sã realizeze legãturi surprinzãtoare între
genuri sau melodii de facturi diferite ori aparþinând unor arii disjuncte
de cântare. Pãstrãtori ºi perpetuatori ai tradiþiei, aceºtia vor contribui
în mod activ la conservarea fondului strãvechi al cântãrii româneºti.
Organizarea lor era în bresle, conduse de un staroste.
b) Muzica de cult. Cântarea sacrã se identificã în douã tipuri majore,
cu caracteristici comune la început, apoi din ce în ce mai diferenþiate, în
funcþie de direcþia de afirmare a ritului: gregorianã ºi bizantinã. În ciuda
diferenþelor inerente din punct de vedere istoric între regiunile locuite
de români, se constatã capacitatea muzicii sacre de a contribui la
unificarea cântãrii. Limbile latinã, greacã ºi apoi slavonã, utilizate în
practica religioasã, au contribuit în mod substanþial la lãrgirea orizontului
enoriaºilor, cu atât mai mult, cu cât din secolul XII slavona se impune ºi
ca limbã de cancelarie, accentuând astfel diferenþierile mediului social,
impunând diferenþieri lingvistice, favorizând ºi grãbind ulterior acþiunea
ulterioarã de românire a cântãrilor.
Oficializarea cântãrii slave în practica bisericeascã din Muntenia
ºi Moldova se realizeazã la date diferite: 1359  Muntenia, o datã cu
înfiinþarea Mitropoliei Ungrovlahiei ºi 1393  Moldova, respectiv
Mitropolia Moldovlahiei. Pe de altã parte, se menþin contacte ºi cu
practica greceascã, mai ales prin legãturile directe ale cãlugãrilor
noºtri cu cei de la mãnãstirile Athos, Lavra, Hilandar etc., ceea ce
face posibilã confruntarea stilurilor de creaþie ºi cântare ºi explicã
existenþa  secole de-a rândul  a dualismului greco-slavon cu inerenta
disputã pentru întâietate. Adevãrate centre de culturã, cu ºcoli de
cântare ºi cu tradiþii cristalizate în acest sens, mânãstirile orienteazã
ºi canalizeazã arta muzicalã profesionistã a epocii medievale.
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Liberalizarea contului de capital

(Continuare din pag.1)
 Preponderenþa în economic a sectorului privat, unele sectoare importante ale
economiei fiind chiar integral privatizate (de exemplu, comerþ, agriculturã, unele ramuri
ºi subramuri industriale, construcþii, turism etc.) reprezintã o premisã clarã pentru
consolidarea unei economii de piaþã funcþionale în România, calificativ pe care l-am
ºi obþinut din partea SUA ºi UE.
În economia româneascã îºi fac tot mai mult simþitã prezenþa firmele cu capital
strãin ºi filialele unor mari corporaþii transnaþionale (multinaþionale) care au nevoie de
liberalizarea contului de capital pentru activitatea întregii lor reþele de afaceri. Pe de
altã parte, prezenþa acestora în economia noastrã naþionalã reprezintã un factor de
siguranþã pentru extinderea tranzacþiilor.
 Reglementãrile legale în ceea ce priveºte investiþiile strãine care oferã stimulente
ºi garanþii investitorilor strãini, precum ºi potenþialul resurselor umane ºi materiale
din România au devenit un factor de atracþie pentru investitorii strategici din alte þãri
care, fie au creat societãþi noi în România, fie au participat la privatizarea societãþilor cu
capital de stat. Valoarea investiþiilor strãine directe în anul 2004 a fost de 4,098 miliarde
de euro în creºtere cu 52,5%, comparativ cu anul 2003.
În anul 2004, volumul investiþiilor strãine directe era de 235 dolari per capita în
România, apropiindu-se de nivelul din Cehia (254 $ per capital) ºi Ungaria (248 $ per
capita) ºi depãºind pe cel din Polonia (110,72 $ per capita).
Punctele forte pentru atragerea ISD în România le reprezintã atât avantajele noastre
tradiþionale, cum sunt forþa de muncã de calitate ºi relativ ieftinã, resursele naturale
(petrol, gaze naturale, resurse minerale etc.), cât ºi restructurarea industriei ºi a
celorlalte sectoare ale economiei, în direcþia creºterii profitabilitãþii, a eliminãrii unor
bariere birocratice, îmbunãtãþirii guvernãrii corporative ºi intensificãrii schemelor de
parteneriat public-privat.
Tabelul nr.1
Evoluþia investiþiilor strãine directe în România, în perioada 1997-2003

Dupã cum rezultã din datele tabelului nr.1, în ultimii opt ani intrãrile de investiþii
strãine directe în economia româneascã au înregistrat niveluri importante, anul 2004
fiind un veritabil record. Aceastã creºtere a ISD în 2004 s-a realizat, în principal, ca
urmare ea finalizãrii privatizãrii SNP PETROM pentru care grupul austriac OMV a
plãtit 1,5 milioane euro, precum ºi a societãþilor Electrica Banat ºi Electrica Dobrogea
cu o valoare de 112 milioane de euro. Vânzarea unui pachet de 25% din acþiunile Bãncii
Comerciale Române în valoare de 225 milioane de euro cãtre International Financial
Corporation ºi BERD a reprezentat de asemenea un important influx de valutã liber
convertibilã în economia României.
Potrivit estimãrilor Agenþiei Române pentru Investiþiile Strãine, în anul 2005, se
previzioneazã un volum valoric al ISD de aproximativ 3,1 miliarde de euro, în condiþiile

în care numai proiectele greenfield ºi brownfield vor asigura intrãri, în urmãtorii doi
ani, de aproximativ 875 milioane euro ºi vor crea un numãr de 8.925 de locuri de muncã.
Privatizãrile perfectate în anul 2004 vor contribui cu 700 milioane de euro în anul 2005.
Afluxul în creºtere al ISD în România constituie dovada unei capacitãþi sporite de
absorbþie a oportunitãþilor de eficienþã ºi a unui mediu de afaceri în continuã îmbunãtãþire
pe care le oferã economia naþionalã, mai ales în contextul intrãrii þãrii noastre în NATO
în anul 2004 ºi al semnãrii Tratatului de Aderare la UE în aprilie 2005, cu perspectiva ca
România sã devinã membru deplin al UE în ianuarie 2007.
Interesul marilor investitori strãini se îndreaptã în continuare cãtre Bucureºti ºi
regiunea de vest a þãrii în vecinãtatea graniþei cu UE. Micile societãþi strãine au manifestat
interes ºi cãtre alte zone ale þãrii, astfel cã, ºi din punctul de vedere al dezvoltãrii regionale
echilibrate, economia româneascã oferã un potenþial apreciabil.
Investiþiile strãine de portofoliu au fost de 529 milioane, în anul 2003, ºi de 452
milioane de euro în 2004, constatându-se o reducere a gradului de volatilitate a acestora,
precum ºi prezenþa activã a unor mari firme din SUA, Franþa, Luxemburg etc.
 Faptul cã o serie de societãþi semnificative ºi-au majorat substanþial capitalul social
subscris în anul 2004 reprezenta încã un argument în favoarea liberalizãrii contului de
capital. În acest sens, menþionãm majorarea de capital social în anul 2004 la urmãtoarele
societãþi: Automobile Dacia 108,47 milioane euro  etapa I ºi 109,72 milioane euro 
etapa II; Telemobil  217,479 milioane euro; Rompetrol Financial Group  74,60 milioane
euro; Banca Comercialã Robank  54,70 milioane euro.
 Firmele româneºti, potrivit recentelor hotãrâri ale CA al BNR, au acces la valutã
fãrã documente justificative, aceastã mãsurã înscriindu-se în logica politicilor de
liberalizare mai întâi a intrãrilor de valutã în economia româneascã ºi apoi a ieºirilor de
valutã, ceea ce vine sã completeze cu o nouã dimensiune liberalizarea fluxurilor ºi a
pieþei valutare ca element de sprijin pentru o convertibilitate rapidã ºi o desfãºurare
operativã a tranzacþiilor.
 Referindu-se la liberalizarea contului de capital, guvernatorul BNR, domnul Mugur
Isãrescu menþiona cã practic a mai rãmas de liberalizat o cotã de 10-15 la sutã
(subl.ns.) prin accesul nerezidenþelor la depozitele din bãncile comerciale.
În cest context, guvernatorul BNR menþiona cã încã o amânare a liberalizãrii contului
de capital nu ar avea sens. Ea n-ar face decât sã îngreuneze situaþia cãci oricum
liberalizarea se petrece sub ochii noºtri, sub forma dobânzilor pentru nerezidenþi în cont
curent.
 Aprecierea leului faþã de euro ºi dolarul american constituie de asemenea un
semnal în ceea ce priveºte relativa abundenþã ºi ieftinãtatea capitalurilor, intrarea de
valutã în economia României atât prin ISD, împrumuturi, privatizãri, cât ºi pe seama
remitenþelor în valutã, ale lucrãtorilor români în strãinãtate.
 Nu în ultimul rând, doresc sã menþionez faptul cã rezerva valutarã a BNR a atins
o dimensiune importantã care poate sã contribuie la sustenabilitatea mãsurii de
liberalizare a contului de capital ºi într-un context mai larg, a dezvoltãrii durabile a
României.
În final, aº dori sã subliniez cã aderarea României în UE în anul 2007 poate fi realizatã
în condiþii mai bune dacã exerciþiul practic al liberalizãrii contului de capital va avea o
existenþã anterioarã minimã de rodaj, susþinut de reforme structurale consistente de
acompaniament în economia realã ºi nominalã.

Cercetarea ºtiinþificã
la Facultatea de Marketing
ºi Comerþ Exterior
(Continuare din pag.1)
Laborioasa activitate de cercetare s-a
soldat cu rezultate de prestigiu, în anul
universitar 2004-2005 fiind finalizate sau
aflându-se în curs de finalizare contracte
de cercetare ai cãror beneficiari au apreciat
pozitiv roadele muncii colectivelor de
cercetare ale facultãþii. Dintre acestea
putem aminti:
 Contractul de cercetare încheiat cu SC
ROMEXPO SA, ce a devenit tradiþional
dupã mai bine de ºapte ani de colaborare,
reprezintã ºi de aceastã datã o modalitate
eficientã de a antrena atât tinerele cadre
didactice, cât ºi studenþii în activitatea de
cercetare (contract nr. 560/26.04.2004,
contract nr. 336/03.03.2005 etc.)
 Gestionarea deºeurilor ºi dezvoltarea
durabilã în România constituie tema de
cercetare a contractului încheiat cu
Asociaþia Naþionalã a Întreprinzãtorilor
privaþi în Domeniul Reciclãrii Ecologice
a Materialelor ºi realizat de un colectiv de
cadre didactice aparþinând deopotrivã
Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior,
Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci ºi Facultãþii
de Management Financiar-Contabil,
realizarea lui fiind coordonatã de prof.
univ. dr. Gheorghe Rãboacã.
O coordonatã bine definitã a preocupãrii
colectivului nostru a fost accesarea
programelor europene de finanþare a
cercetãrii ºi de facilitare a integrãrii
cercetãtorilor români în comunitatea
ºtiinþificã europeanã. Grantul reprezintã o
formã specificã de finanþare nerambursabilã,
pe baze competitive, a temelor de cercetare
ºtiinþificã de interes naþional, cu un pronunþat
caracter de originalitate2.
Sursã de finanþare a activitãþii de
cercetare, grantul a stat permanent în atenþia
colectivului nostru de cadre didactice, iar

demersurile fãcute în aceastã direcþie
considerãm cã pot constitui premisele
accesului la numeroase alte surse de
finanþare. În aceastã perspectivã se înscriu:
 Participarea anualã la competiþiile de
proiecte lansate de Programul Naþional
Leonardo da Vinci a înregistrat ºi în acest
an un bilanþ favorabil. Au fost depuse douã
proiecte: Traning young people for the ebusiness (Pregãtirea tinerilor pentru
afacerile în mediul virtual) ºi E-market
challenge for students (Piaþa electronicã,
provocare pentru studenþi), finanþarea de
11690 de euro fiind obþinutã pentru unul

cerutã, însã putem spune cã a fost o
experienþã utilã pentru pregãtirea ºi lansarea
de noi proiecte în aceastã competiþie în 2005;
 Are o semnificaþie aparte faptul cã au
fost acreditaþi ca evaluatori ai proiectelor
depuse în concurs la CNCSIS un numãr
de 5 cadre didactice din cele 10 candidaturi
depuse de Facultatea de Marketing ºi
Comerþ Exterior, ceea ce confirmã calitatea
colectivului de cercetare format;
 În prezent, colectivul nostru lucreazã
pentru elaborarea de proiecte prin care ne
propunem accesarea fondurilor Marie Curie
Actions, Human Resources and Mobility

Coordonate ale activitãþii,
virtuþi ale cercetãtorilor
din proiectele menþionate. Astfel, cei mai
buni studenþi ai Facultãþii de Marketing ºi
Comerþ Exterior au ºansa de a acumula
experienþã practicã ºi de a verifica utilitatea
cunoºtinþelor teoretice acumulate în cadrul
unui stagiu de practicã de trei luni în
companii britanice ºi italiene. Iatã cã astfel
de granturi oferã ºanse egale tinerilor
români, având în vedere exigenþele unei
pieþe unice a forþei de muncã în Europa;
 Participarea la competiþiile lansate de
Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din
Învãþãmântul Superior. În anul 2004, s-a
lansat proiectul având ca temã Gestionarea
sustenabilã a deficitului de cont curent al
balanþei de plãþi externe, componentã a
strategiei integrãrii eficiente a României în
Uniunea Europeanã, cod CNCSIS 1257,
director de proiect fiind prof. univ. dr.
Octavian Botez. Cu toate cã proiectul a
dobândit 77 de puncte, nu a obþinut finanþarea

Activity ºi Swiss National Science
Foundation (SCOPES). Aceste programe
încurajeazã integrarea tinerilor cercetãtoricadre didactice, din þãrile aflate în faza de
preaderare, în comunitatea academicã ºi de
cercetare din Uniunea Europeanã.
Antrenarea tinerelor cadre didactice în
activitatea de cercetare constituie garanþia
susþinerii, pe termen lung, a acestui demers
ºtiinþific. Iar cultivarea vocaþiei de
cercetãtor ºi formarea celor mai buni dintre
studenþii facultãþii noastre, pentru acest
domeniu, constituie unul dintre obiectivele
strategice ale conducerii facultãþii.
Aceste douã aspecte importante se
regãsesc distinct în activitãþi iniþiate ºi
derulate în cadrul facultãþii, cum sunt:
 Cooptarea tinerilor preparatori,
asistenþi ºi lectori în colectivele de
cercetare formate în funcþie de contractele
de cercetare aflate în derulare;

 Încurajarea ºi susþinerea tinerelor cadre
didactice în demersul lor de a accesa
programe europene ce finanþeazã formarea
ºi documentarea în perioada de doctorat ºi
post-doctorat (SOCRATES, SCOPES etc.).
Anual, Facultatea de Marketing ºi
Comerþ Exterior împreunã cu Facultatea
de Management Financiar-Contabil ºi
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci au organizat
Sesiunea de Comunicãri ªtiinþifice a
cadrelor didactice desfãºuratã sub
genericul Realizãri ºi perspective în
procesul fãuririi economiei de piaþã
funcþionale, competitive ºi durabile în
România, care a înregistrat peste 100 de
participanþi, atât din mediul academic
românesc, cât ºi din institute de cercetãri,
bãnci ºi unitãþi economice semnificative.
În acest an, facultatea noastrã îºi propune
organizarea unei conferinþe internaþionale
care sã abordeze perspectivele cunoaºterii
în contextul integrãrii europene.
Sperãm ca tema sã fie atractivã atât pentru
mediul academic românesc, dar ºi pentru
cercetãtori ºi cadre didactice din diferite
universitãþi ºi institute de cercetãri din UE.
Studenþii noºtri sunt antrenaþi în
proiecte de cercetare, alãturi de colectivele
de cadre didactice, contribuþia acestora la
procesul de documentare fiind însemnatã.
Munca de cercetare depusã de studenþi s-a
regãsit, an de an, în lucrãrile prezentate de
aceºtia la sesiunile de comunicãri
ºtiinþifice studenþeºti, demonstrând
virtuþile lor de cercetãtori.
Toate aceste coordonate ale activitãþii
de cercetare pot fi considerate puncte de
referinþã în fundamentarea strategiei pe
termen mediu ºi lung vizând preocupãrile
cadrelor didactice de la Facultatea de
Marketing ºi Comerþ Exterior. O dovadã
certã cã, într-adevãr, cercetarea constituie
o componentã intrinsecã a integrãrii în
activitatea didacticã universitarã. Iar
desfãºurarea acestei activitãþi de cercetare
pe baza unor contracte reprezintã un test
al eficienþei, al performanþei ºtiinþifice.
1) Conform Frascati Manual, Proposed
Standard Practice for Surveys of Research an
Experimental Development, OCDE, Paris 1993
2) A se vedea OG nr. 57/2002, publicatã în
MO nr. 643/2002 cu modificãrile din Legea nr.
324/2003, precum ºi regulamentul de acordare
a granturilor de cercetare ºtiinþificã, aprobat prin
HG nr. 735/1996.

Catedrala
Mântuirii Neamului

sã fie cea mai mare bisericã dintre toate bisericile din România

(Regele Ferdinand, Mai 1920)

Consensul mult aºteptat
Ani de zile am asistat neputincioºi la
disputele mai mult sau mai puþin întemeiate
vizând spaþiul de amplasare a Catedralei
Mântuirii Neamului  Dealul Arsenalului.
Este, de fapt, locul ales în urmã cu 85 de
ani de regele Ferdinand care, într-o scrisoare
adresatã patriarhului Miron denumea
proiectatul edificiu Catedrala Mântuirii
Neamului, propunând sã fie înãlþat pe
Dealul Arsenalului, întrucât ar putea fi
vizibil de oriunde l-ai privi. Denumirea nu
este deci o idee nouã, ci a fost prezentã
prima datã în scrisoarea semnatã de regele
Ferdinand, în ziua de 10 mai 1920, în
viziunea cãruia Catedrala trebuia sã fie
monumentalã, sã fie cea mai mare bisericã
dintre toate bisericile din România, aºa cum
au dorit-o autorii acestui proiect.
ªi atunci, dupã moartea regelui
Ferdinand, ca ºi acum s-au conturat trei
soluþii: Dealul Arsenalului, fostele Hale ale
Unirii ºi actualul amplasament al Teatrului
Naþional ºi al Hotelului Internaþional.
Aºadar, soluþia Dealul Arsenalului vine
tocmai din anul 1929, zona fiind pãstratã
pânã-n anul 1985, când destinaþia acesteia
a fost modificatã, fiind consacratã pentru
dezvoltarea Bucureºtiului.
Prin hotãrârea Consiliului Naþional
Bisericesc privind ridicarea acestui ansamblu
pe Dealul Arsenalului Sinodul Bisericii
Ortodoxe Române a fost de acord. Astfel, pe
o suprafaþã de zece hectare urmeazã sã se
ridice Catedrala ºi aºezãmintele patriarhale
ºi sã se amenajeze un parc public, faþada
principalã având vedere cãtre cartierul
13 Septembrie. Existã ºi asigurãri riguroase
cã terenul, aparþinând domeniului public al
statului nu poate fi nicicum revendicat,
întrucât proprietarii au fost expropriaþi în anii
80 pentru o cauzã de utilitate publicã, fiind
despãgubiþi. Evident, va fi nevoie de o
hotãrâre de guvern prin care acest teren sã
poatã fi scos din administrarea Parlamentului
ºi trecut în cea a Bisericii Ortodoxe Române.
Dar existã certitudinea cã Preafericitul
Patriarh Teoctist va pune piatra de temelie a
construcþiei Catedralei Mântuirea Neamului
pe Dealul Arsenalului în acest an, soluþia
oferind ºi posibilitatea organizãrii unor ample
procesiuni.

Dar calvarul aºteptãrilor nu s-a încheiat
o datã cu realizarea consensului asupra
spaþiului de amplasare a Catedralei. Este
nevoie de un cu totul alt proiect, pe baza
unor studii noi care vor modifica esenþial
proiectul existent pentru construirea
acesteia în Parcul Carol. Deci, în mod
inevitabil, se impun noi runde de întâlniri
cu arhitecþii, cu specialiºtii din alte domenii,
organizarea unui nou concurs de proiecte.
Consensul naþional se cere însã sã fie
realizat ºi pe alt plan, ºi anume acela al
asigurãrii resurselor financiare, prin
donaþii din partea credincioºilor. Deja prin
conturile special înfiinþate, Suveranul
Pontif a donat 100 000 de euro, în timp ce
Arhiepiscopul Atenei a dãruit aceeaºi
sumã. Este reconfortant sã consemnezi
faptul cã deja o serie de firme româneºti
cu profil de construcþii ºi-au exprimat
opþiunea de a participa cu materiale atât
de necesare pentru înãlþarea Catedralei. În
plus, existã posibilitãþi reale de a se
amenaja tabere de muncã pe Dealul
Arsenalului unde studenþii pot ºi ei oferi
voluntar ajutor, fiind pãrtaºi ai edificãrii
monumentalei clãdiri.
Simþind deja beneficiile acestui
consens cu privire la amplasarea Catedralei
Mântuirii Neamului Biserica Ortodoxã
Românã a hotãrât sã se implice mai mult
în realizarea unor proiecte sociale. Astfel,
Sfântul Sinod a încheiat un parteneriat cu
Agenþia Naþionalã pentru Protecþia
Drepturilor Copilului, pentru a participa
direct la campania naþionalã pentru
sprijinirea familiei ºi drepturilor copilului.
De asemenea, oficialii Bisericii Ortodoxe
Române au decis sã se implice ºi în
demersurile pentru combaterea HIV, prin
proiectul Consolidarea iniþiativelor
comunitare de prevenire ºi combatere a
HIV ºi a violenþei în familie, în parteneriat
cu Organizaþia Internaþionalã pentru
Caritate Creºtin Ortodoxã.
În felul acesta, imaginea consensului
este întregitã, dobândind noi forme de
exprimare, noi dimensiuni, spectrul de
realizare fiind mult mai amplu.

Adela DEAC

În bibliotecã ºi în sala de curs, studenþi ai facultãþilor economice
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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
14 martie 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
Facultatea de Muzicã. Emisiune în direct moderatã
de Corneliu Toader. Disciplinele: 1. Istoria muzicii
universale (II)  prof. univ. dr. Carmen Stoianov;
2. Dirijat coral (II)  lector. univ. drd. Ovidiu Drãgan;
3. Culturã muzicalã ºi tradiþionalã  lector univ. drd.
Viorica Barbu Iuraºcu
12:00
12:30
13:00
14:00
14:05
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:30
19:00
19:15
20:00
21:00
22:00
22:30
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:30
03:00
04:00

Mini Miss & Mini Mister România (r)
Pentru 1000 de euro (r)
Film serial: Arsene Lupin ep. XX (r)
ªtiri tvRM
Vedete de ieri, de azi, de mâine: Mihai Constantinescu
ºi invitaþii sãi. Emisiune de Mihai Constantinescu (r)
Calendar literar  luna martie. Emisiune de Ion Dodu Bãlan
Poveste de la arlechin: Teatrul Þãndãricã cu spectacolul
Capra cu trei iezi, regia Gabriel Apostol.
Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
Teleshopping
Film documentar românesc: Avangarda româneascã
Ce trebuie sã ºtim despre bolile digestive: Cancerul de
stomac. Emisiune de prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
Actualitãþi
Jurnal economic
Ani de liceu: Elevi din diverse licee din capitalã, care
ºi-au lansat volume de poezii la Biblioteca Pedagogicã.
Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc
În dialog cu administraþia publicã.
Emisiune de George Nicolau
Academica. Economie: ªansele ºi durerile anului 2005.
Invitat conf. univ. dr. Liviu Voinea. Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Presa pe diagonalã
Babilon  sursa falselor religii. Invitaþi Lucian Cristescu,
Iacob Coman, Luiza Popa. Emisiune de Carmen Fulger
24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
Mereu în top (r)
Cu pile fãrã pile (r)
Film documentar românesc: Avangarda româneascã (r)
În dialog cu administraþia publicã (r)
Actualitãþi (r)
Calendar literar (r)
Consultaþii (r)

MARÞI
15 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 Finanþe ºi Bãnci. Emisiune în direct
moderatã de Corneliu Toader. Disciplinele:
1. Economie politicã  prof. univ. dr. Constantin Mecu;
2. Contabilitate financiarã  lector. univ. dr. Florin
Coman; 3. Managementul general  lector univ. dr.
Cezar Braicu
12:00
14:00
14:05
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:30
19:00
19:15

20:00
21:00
22:00
22:30
23:30
00:00
01:00

Zig  Zag tv. Magazin de divertisment (r)
ªtiri tvRM
Zig  Zag tv. Magazin de divertisment (r)
Amfitrion Corina: Invitatã Eugenia Barbu.
Emisiune de Corina Chiriac
Amintiri de la filmare: Invitat umoristul ºi realizatorul
de emisiuni Dan Mihãescu (II). Emisiune de Ion Bucheru
Teleshopping
Documentar  Mari scriitori: Collette (II)
Litera ºi spiritul legii: Invitatã Sulfina Barbu  ministrul
Mediului ºi Gospodãririi Apelor. Emisiune de Corneliu Turianu
Actualitãþi
Jurnal economic
Fascinaþia performanþei: Viaþa de dincolo de glorie
cu Leonard Doroftei, dupã ieºirea din prim plan, urcând
pe Golgota unei noi ºi mai puþin spectaculoase cariere.
Emisiune de Mugur Popovici
Economia de mâine: Viitorul european al IMM-urilor.
Invitat Adriean Videanu  viceprim-ministru.
Emisiune de Nicolae Mardari
Academica. Învãþãmânt: ªcoala ingineriei româneºti.
Emisiune de Corneliu Toader
Presa pe diagonalã
Polemici culturale: Napoleon - enigma unei morþi.
Emisiune de Anton Caragea
24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de Ionela Prodan (r)
Documentar  Mari scriitori: Collette (II) (r)

01:30
02:30
03:00
04:10

Amfitrion Corina (r)
Actualitãþi (r)
Amintiri de la filmare (r)
Consultaþii (r)

MIERCURI
16 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 II
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã. Emisiune
în direct moderatã de Corneliu Toader: Disciplinele:
1. Istoria literaturii române (II)  prof. univ. dr.
Florea Ghiþã; 2. Limba latinã  prof. univ. dr.
Liviu Franga; 3. Limba românã contemporanã (II) 
lector. univ. dr. Mihai Musãþea
12:00
14:00
14:05
15:00

16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:15
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: Bijuteriile  opere de
artã sau modalitate de îmbogãþire. Invitate: Iuliana Karl,
vicepreºedintele Asociaþiei Bijutierilor din România,
ºi Mãdãlina Manole. Emisiune de Adelina Grancea
ºi Alexandru Ganci
Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
Teleshopping
Film documentar  Oraºele lumii: Paris (I)
Civilizaþia strãzii  Emisiune reportaj de Ciprian Vasilescu
Emigrant în România: Invitat Nikos Koudounis  jurnalist (II).
Emisiune de Mihaela Anastase
Actualitãþi
Jurnal economic
Viaþã de student: Aspecte din viaþa studenþilor Universitãþii
Spiru Haret, deschiderea Centrului de Limbi Strãine.
Emisiune de Bianca Vãcariu
În dialog cu administraþia publicã.
Emisiune de George Nicolau
Academica. România în lume: Cultura naþionalã 
componentã a imaginii þãrii. Invitatã Mona Muscã 
ministrul Culturii. Emisiune de Nicolae Mardari
Presa pe diagonalã
Cultura minoritãþilor: Azi  comunitatea evreilor
din România. Emisiune de Nicolae Mareº
24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
Univers clasic: Recital de chitarã clasicã, vioarã ºi pian
cu laureaþi ai Fundaþiei Remember Enescu la Muzeul
George Enescu. Emisiune de Mihai Darie
Film documentar  Oraºele lumii: Paris (I) (r)
În dialog cu administraþia publicã (r)
Actualitãþi (r)
Civilizaþia strãzii (r)
Emigrant în România (r)
Consultaþii (r)

JOI
17 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 II
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism. Emisiune
în direct moderatã de Corneliu Toader. Disciplinele:
1. Ontologie (II)  prof. univ. dr. Ion Tudosescu;
2. Filosofie modernã (II)  prof. univ. dr. Ioan Roºca;
3. Stilistica presei  prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:05
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:15

Video vip (r)
Preluare Deutsche Welle. Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
Cu pile, fãrã pile: Invitaþi: Viorela Filip, Talisman.
Emisiune de Carmen Fulger
ªtiri tvRM
Ani de liceu: Elevi din diverse licee din capitalã, care
ºi-au lansat volume de poezii la Biblioteca Pedagogicã.
Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc (r)
Cultura minoritãþilor: Azi  comunitatea evreilor
din România (r). Emisiune de Nicolae Mareº
Întâlnire cu folclorul: Doina Cernea, Viorica Juºcã,
Maria Tripon, Virginia Neagu. Emisiune de Theodora Popescu
Teleshopping
Film documentar  Marile expoziþii ale lumii: Nigeria (IV)
Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
Lumea de mâine: Invenþii ºi inventatori.
Emisiune de Cristian Român
Actualitãþi
Jurnal economic
Forum IT: Tehnologie de vârf. Emisiune de Cãtãlin Grosu

20:00 Diagnostic de urgenþã: Criza de originalitate a
adolescentului. Invitatã conf. univ. dr. Iuliana Dobrescu.
Emisiune de Florin Tudose
21:00 Academica. Starea culturii : « Planeta Marin Sorescu ».
Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Istorie recentã  Decembrie 1989. Invitat prof. univ. asociat
Alexandru Mihail Stoenescu. Emisiune de Corneliu Toader
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
00:00 Arta documentarului: Basilica San Marco (II) (r)
01:00 Film documentar  Marile expoziþii ale lumii:
Nigeria (IV) (r)
01:30 Forum IT (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Academica. Starea culturii (r)
04:00 Consultaþii (r)

VINERI
18 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 Sociologie  Psihologie. Emisiune
în direct moderatã de Corneliu Toader: Disciplinele:
1. Teorie practicã în psihodiagnozã  prof. univ. dr.
Mihaela Minulescu; 2. Istoria psihologiei 
prof. univ. dr. Grigore Nicola; 3. Doctrine ºi instituþii
publice  prof. univ. dr. Florian Tãnãsescu

12:00 Sã stãm de vorbã: despre Sanda Lazour  specialist ikebana,
Radu Ghencea, Maria Cârneci. Emisiune de Bianca Vãcariu
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: Aspecte din viaþa studenþilor Universitãþii
Spiru Haret, deschiderea Centrului de Limbi Strãine.
Emisiune de Bianca Vãcariu (r)
15:00 Istorie recentã  Decembrie 1989. Invitat prof. univ. asociat
Alexandru Mihail Stoenescu. Emisiune de Corneliu Toader
16:00 Mereu în top: Invitatã Uca Marinescu - explorator.
Emisiune de Violeta Screciu
16:30 Teleshopping
17:00 Documentare peruane: Manu (IV)
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
19:15 Film serial poliþist: Inspectorul Moulin ep. IV (Franþa)
21:00 Academica. ªtiinþã: Furnizorii de educaþie.
Emisiune de Alexandru Mironov
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Gazonul fierbinte: A fi sau a nu fi: Universitatea Craiova
sau lupta dramaticã a Campioanei unei mari iubiri pentru
a se menþine în divizia A. Invitaþi: Dumitru Marcu,
Ilie Balaci, Sandu Boc, Mircea Rãdulescu.
Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
00:00 Film serial poliþist: Inspectorul Moulin ep. IV (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
19 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 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose (r)
8:30 Poveste de la arlechin. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu (r)

Opinia

naþionalã

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

9:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r).
10:00 Minte sãnãtoasã în corp sãnãtos: Alergia respiratorie.
Invitatã prof. dr. Ioana Vodã. Emisiune de prof. univ. dr.
Dorin Sarafoleanu
11:00 Viitorul în prezent: Prioritãþi în viaþã.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura ºi alimentaþia: Pomicultura în pragul aderãrii
la UE. Invitaþi: prof. univ. dr. ing. Ioan Botu  director
Staþiunea Experimentalã Pomicolã Rm. Vâlcea,
prof. univ. dr. Gh. Glãman  preºedintele Asociaþiei
Horticultorilor din România. Emisiune de Constantin Pintilie
13:00 Pentru 1000 de euro! Emisiune de Cãtãlin Grosu
13:30 Succese de marcã. (r)
14:00 Zig  Zag tv. Magazin de divertisment cu Puiu Stoicescu
ºi Corina Chiriac
17:00 Prizã directã. Emisiune de actualitate culturalã.
Realizator Marina Roman Boiangiu
17:40 Provocarea  emisiune concurs. Emisiune de Leonard Henþiu
18:30 Actualitãþi
19:00 Sportul în lume. Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Stelele Operetei: Arii ºi duete din operete cu orchestra
ºi soliºtii Teatrului de Operetã Ion Dacian.
Emisiune înregistratã în aula tvRM
20:30 Film artistic românesc: Prin cenuºa imperiului cu:
Gheorghe Dinicã, Gabriel Oseciuc, Cornel Coman,
ªtefan Sileanu. Regia Andrei Blaier
22:00 Film serial: Arsene Lupin ep. (XXI)
23:00 Documentar în serial  Oraºele lumii: Paris (I)
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Film artistic românesc: Prin cenuºa imperiului cu:
Gheorghe Dinicã, Gabriel Oseciuc, Cornel Coman,
ªtefan Sileanu. Regia Andrei Blaier (r)
01:30 Prizã directã (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Viitorul în prezent (r)
04:00 Stelele Operetei (r)

DUMINICÃ
20 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 România. Emisiune de Gavrilã Inoan
Planeta copiilor: Emisiune concurs între elevii clasei
a III-a D a ªcolii generale 139 Mircea Sântimbreanu
ºi elevii clasei a III-a B a ªcolii 146 Gh.I. Duca.
Realizatori ªtefan Iordache ºi Mihaela Matei
Sã stãm de vorbã: Invitaþi: Viorela Filip, Bianca Brad,
Ileana Ciuculete. Emisiune de Bianca Vãcariu
Ora melomanului: Invitat violonistul Cristian Fãtu.
Emisiune de Dumitru Cucu
Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea (r)
Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu
Arta documentarului: Viena în 1001 de imagini.
Realizator Daniel Paraschiv
Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu
Actualitãþi
7x sport. Emisiune de Cristina Matei
Succese de marcã. Emisiune de ªtefan Voloacã
Cântecul ºi casa lui: Elena Lefescu, Rodica Petra, Corina
Dragomir, Ionel Schipoancã. Emisiune de Ionela Prodan
Film artistic: Cyrano de Bergerac (I) (Franþa)
Recycle bin (Videoteca tvRM)
Sãptãmâna externã
Film artistic: Cyrano de Bergerac (I) (Franþa) (r)
Poveste de la arlechin (r)
Mini Miss& Mini Mister România (r)
Actualitãþi (r)
Video Vip (r)
Ora melomanului
7x sport (r)
Best of Matinal (r)
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BICENTENARUL LUI TIMOTEI CIPARIU

LA FACULTATEA DE LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ
În buna tradiþie a Fundaþiei România
de Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret de
a promova consecvent valorile culturii
naþionale ºi universale, Facultatea de
Limba ºi Literatura Românã ºi-a câºtigat
un binemeritat prestigiu inclusiv prin
cinstirea unor mari personalitãþi ale
literaturii române, ale spiritualitãþii noastre
în general. Pe lângã faptul cã sesiunile de
comunicãri ºtiinþifice sunt consacrate, în
mare parte, temelor cu acest conþinut, careºi gãsesc reflectarea în tipãrirea, anualã, a
cunoscutelor Anale de Filologie,
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã
este astãzi cunoscutã ºi apreciatã inclusiv
pentru simpozioanele sale aniversative sau
comemorative, închinate unor personalitãþi
precum Tudor Vianu, George Cãlinescu,
Ion Barbu, Liviu Rebreanu, Spiru Haret.
La aceste reuniuni de suflet participã
profesori ºi studenþi, adeseori ºi membri
ai Academiei Române, ai uniunilor de
creaþie, nu o datã chiar ºi reprezentanþi ai
marelui public, doritor de asemenea
evocãri instructive ºi emoþionante, tot mai
rar întâlnite, din pãcate, în programele
instituþiilor mass-media.
Cea mai recentã manifestare culturalºtiinþificã de acest gen a fost consacratã
bicentenarului lui Timotei Cipariu (18051887) ºi ea vine în continuarea comunicãrii
pe care prof. univ. dr. Aurelian Bondrea,
preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
rectorul Universitãþii Spiru Haret, a rostit-o
la Blaj, anul trecut, cu prilejul sãrbãtoririi
a 250 de ani de la înfiinþarea, aici, a
învãþãmântului în limba românã.
Simpozionul de la Facultatea de Limba ºi
Literatura Românã, consacrat bicentenarului lui Timotei Cipariu, l-a avut ca
invitat de onoare pe reputatul poet, eseist,
memorialist ºi diplomat Ion Brad, nãscut
ºi crescut, ca ºi ilustrul înaintaº, în satul
Pãnade din preajma Blajului. În toamna
anului 1987, la trecerea unui veac de la
stingerea lui Timotei Cipariu, ºi acum,
când s-au împlinit douã sute de ani de la
naºterea marelui enciclopedist român, Ion
Brad s-a situat în fruntea celor care l-au
omagiat pe marele cãrturar. O frumoasã
dovadã în acest sens este ºi emoþionantul
Cuvânt înainte ºi, în genere, strãduinþa lui
remarcabilã ca recentul volum de Scrieri
literare ale lui Timotei Cipariu, apãrut la
Editura Fundaþiei Naþionale Satul
Românesc
(antologie,
prefaþã,
bibliografie ºi note de Ion Buzaºi), sã
întruneascã superioare condiþii ºtiinþifice
ºi tehnico-grafice. Cu atât mai mult cu cât
cartea respectivã a fost tipãritã cu sprijinul
familiei profesorului Mircea Ganga,
revendicându-se astfel din pilduitoarea
comuniune spiritualã, pe care ªcoala
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Ardeleanã, ca simbol al iluminismului
românesc ºi al resurecþiei conºtiinþei
noastre naþionale, iatã cã ne-o aduce pânã
în secolul XXI.
Simpozionul a fost deschis de prof.
univ. dr. Ion Dodu Bãlan, iniþiatorul ºi
organizatorul - alãturi de prof. univ. dr.
Zamfira Mihail, ºefa Catedrei de
Filologie, de prof. univ. dr. Ion Toma,
decanul  al manifestãrilor de acest gen

virtutea cãreia, cu prilejul cãlãtoriei sale
ºi a lui George Bariþ în Þara Româneascã
(anul 1836), admira cãrþile din tipografia
lui Heliade Rãdulescu ºi organizarea
primei biblioteci naþionale la Bucureºti.
Atunci a scris el aceste cuvinte mesianice,
aureolate de legendara lui iubire de neam,
despre viitoarea capitalã a tuturor
românilor: Despre petrecerea mea aicia
ºi despre starea Bucureºtilor, adevãrat, nu

noastre  atunci mai bine, mai bine sã ne
înghitã mormântul de vii, sã ne adunãm la
pãrinþii noºtri cu acea mângâiere cã nu
am trãdat cea mai scumpã ereditate, fãrã
de care nu am fi demni de a ne mai numi
fiii lor: limba româneascã.
Pe bunã dreptate, în dezbaterile
simpozionului, invitatul de onoare Ion
Brad amintea cã numai Eminescu, trecut
ºi el, în acei ani, prin Blajul lui Aron
Pumnul (dascãlul sãu iubit), al lui Bãrnuþ
ºi Cipariu, ar mai fi putut rosti ºi scrie
asemenea patetice pledoarii pentru
cultivarea ºi apãrarea limbii române. Dupã
acestea ºi alte câteva observaþii biobibliografice, Ion Brad, vãdit emoþionat, a
evocat legenda lui Timotei Cipariu, intratã

O sãrbãtoare de suflet

Cunoscutul scriitor Ion Brad ºi prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan
au imprimat dezbaterilor o þinutã academicã

prin evocarea
unui contemporan
de la Facultatea de Limba ºi Literatura
Românã. Profilul spiritual al lui Timotei
Cipariu, schiþat cu acest prilej, a inclus
valenþele sale de ilustru descendent al
corifeilor ªcolii Ardelene, de om
providenþial care a apãrat cu devotament,
pânã la sacrificiul de sine, ideile despre
originea romanã a neamului românesc,
unitatea lui organicã, continuitatea pe
pãmântul vechii Dacii ºi latinitatea limbii
noastre. Cu o viziune cuprinzãtoare ºi cu
sensibilitatea lui de artist, prof. univ. dr.
I.D. Bãlan l-a evocat pe Timotei Cipariu
ca pe o personalitate de Renaºtere: filolog,
istoric, poet, memorialist, publicist, editor,
bibliotecar, participant activ la Revoluþia
de la 1848, iar prin toate aceste însuºiri
laolaltã, ca pe un mare educator, un
eminent profesor, autor a numeroase
manuale ºi director al Gimnaziului din
Blaj. Deºi n-a avut posibilitatea, ca
predecesorii sãi din ªcoala Ardeleanã, sã
frecventeze universitãþile de la Roma,
Viena sau din Germania, Timotei Cipariu
a învãþat doar la ºcolile Blajului ºi, printrun efort titanic de lecturi în atmosfera
fausticã a bibliotecii sale, odaia unde
lampa  ca un simbol!  nu se stingea
niciodatã (Nicolae Iorga), a învãþat sã
scrie ºi sã vorbeascã 15 limbi, printre care
ebraica, araba ºi persana.
De altminteri, însuºi Jurnalul lui
Cipariu mãrturiseºte marea lui pasiune
pentru carte ºi bibliotecã, pasiune în

toate poci sã-þi scriu, deoarãce Bucureºti,
pentru un om care n-au ieºit din Ardeal,
este un oraº colosal. Atâta poci sã zic cã,
de are Parisul, Londra, Viena etc.
prospecturi frumoase, din afarã nu ºtiu,
cãci nu le-am vãzut decât pre hârtie, darã
despre Bucureºti poþi sã zic, ori vei cãuta
de la Bãneasa, ori sus de la Mitropolie,
cum cã are o vedere ºi o situaþie aºa
frumoasã ºi romanticã, cât ochii miei încã
nu s-au putut sãtura. ( ) ªi mi se pare cã
nici un cãlãtoriu, ori din ce parte sau
cetate a Europii, oricât de frumoasã sã fie,
ar putea sã zicã alt feli decât aºa. ªi,
desigur, tot de atunci i-a încolþit ideea
înfiinþãrii Asociaþiunii transilvane pentru
înaintarea literaturii ºi culturii poporului
român (ASTRA), la inaugurarea cãreia
(23 octombrie 1861) a rostit acest minunat
elogiu al limbii materne, cu valoare  astãzi
 de tezaur, dar ºi de avertisment:
Providenþa ne-a conservat, în aceste
dureri cumplite, un tezaur nepreþuit, pe
care nu ni l-au putut rãpi nice sabia
învingãtorului, nice cruzimea tiranului ce
domnea pe corpurile noastre, nice puterea
fizicã, nice politica infernalã, - un tezaur
nãscut cu noi, de la þâþele maicii noastre,
dulce ca ºi sãruturile mãicuþelor când ne
aplecau la sânul lor, tezaur mai scump
decât viaþa, tezaur care, de l-am fi pierdut,
de l-am pierde, de vom suferi vreodatã ca
cineva cu puterea au cu înºelãciunea, au
cu momele sã ni-l rãpeascã din mâinile

de-acum în folclor, sub a cãrei luminã
stimulativã, dar având uneori ºi o razã de
admonestare, generaþii dupã generaþii din
satul Pãnade învaþã iubirea de limbã, de
neam ºi de þarã. O þarã puternicã prin tãria
minþii, a cãrþii, o þarã puternicã prin culturã
ºi prin credinþa în destinul nostru naþional.
Realitatea ºi mitul  mãrturisea Ion Brad
 s-au amestecat în faptul cã m-am nãscut
în satul sãu (al lui Cipariu, n.n.), Pãnade,
de pe Târnava Micã, la o azvârliturã de
bãþ de dealul înalt, zis al ªipotului,
galben, ca rupt din lunã, pe coama cãruia
fusese cândva casa Ciparilor, devenite,
deal ºi casã, doar o luminã din poveºti, pe
care strãbunicul Ion ne-o arãta cu degetul,
poruncindu-ne: «Sã învãþaþi ºi sã vã
purtaþi frumos, copii, cã altfel vã vede
Chimoftei Þâpar (aºa-i pronunþa numele)
din ceruri ºi se supãrã pe voi!» Asemenea
note confesive din comunicarea lui Ion
Brad au conferit simpozionului, proiectat
ca o riguroasã dezbatere ºtiinþificã, un sens
uman implicit, de realitate trãitã,
înnobilatã cu tot ceea ce imaginaþia
creatoare adaugã ca putere de viaþã faptelor
supuse reflecþiei: fapte la origine vii ºi care
tocmai de aceea reclamã ca judecãþile de
valoare formulate pe seama lor sã aibã
aceeaºi putere germinativã.
Astfel se explicã faptul cã toate
comunicãrile ce au urmat, în desfãºurarea
simpozionului, s-au complinit inclusiv din
perspectiva evocãrilor la care autorii

recurgeau, prin observaþii ad-hoc, cu
privire la stãri de lucruri, opere ºi destine
individuale din întreaga istorie a literaturii
ºi a civilizaþiei româneºti. Scriitorul Mihail
Diaconescu a vorbit despre Poetica ºi
retorica în sistemul ideologiei literare a
lui Cipariu ºi, implicit, despre însuºirile
de cãrturar cu vocaþie europeanã, realitate
oglinditã ºi de faptul cã dupã Dimitrie
Cantemir, Cipariu este al doilea român ales
membru al Academiei din Berlin. Prof.
univ. dr. Vasile Marian l-a situat pe
Cipariu, sub raportul ideilor sale literare,
în descendenþa lui Aristotel, Horaþiu,
Boileau, dar ºi a lui Miron Costin. Conf.
univ. dr. Liviu Franga, în comunicarea
Timotei Cipariu ºi limba latinã, a
argumentat poziþia raþionalã a lui Cipariu
între latiniºtii ºi latinizanþii ªcolii
Ardelene. Prof. univ. dr. Valentina
Curticeanu a prezentat un Cipariu
memorialist de o sinceritate impresionantã
ºi cu o realã putere de anticipare. Prin
Cipariu ºi cartea veche, lector univ. dr.
Luiza Marinescu a evocat însuºirile
moderne ale lucrãrii cipariene intitulatã
Crestomaþia sau Analecte literare(1858).
Asist. univ. dr. Simona Iacob a prezentat

multiplele însuºiri de educator ale lui
Cipariu, iar prof. univ. dr. Alexandru
Dobre, într-o expunere riguros argumentatã, a înfãþiºat personalitatea lui Cipariu
ca pe o sintezã între gândirea folcloricã
româneascã ºi cultura lumii din vremea sa.
Toate aceste comunicãri vor fi tipãrite
într-un volum de Anale ale Universitãþii
Spiru Haret, spre cinstirea, pe mai departe,
a vieþii ºi operei lui Timotei Cipariu. Prin
evocarea ºi analiza cãrora la Facultatea de
Limba ºi Literatura Românã, bicentenarul
marelui cãrturar a fost sãrbãtorit cu
dragoste, cu respect ºi cu deplina înþelegere
a evoluþiei culturii noastre. ªi cum aceastã
sãrbãtoare a spiritului vine la scurtã vreme
dupã sesiunea, pe aceeaºi temã, desfãºuratã
la Academia Românã, la care a participat
ºi Ion Brad, consãteanul lui Cipariu a
þinut sã precizeze, la încheierea simpozionului din Facultatea de Limba ºi
Literatura Românã, cã toate lucrãrile
prezentate aici au fost de un înalt nivel
academic.

Mihai IORDÃNESCU
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