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ªedinþa Senatului
Universitãþii Spiru Haret
Miercuri, 16 martie 2005, la Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii a avut
loc ºedinþa Senatului Universitãþii Spiru Haret cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Raport privind aplicarea, în cadrul Universitãþii Spiru Haret, a prevederilor
Legii nr. 288/2004 ºi ale Hotãrârii de Guvern nr. 88/2005 referitoare la organizarea
studiilor universitare de licenþã ºi proiectele noilor planuri de învãþãmânt, elaborate
ºi prezentate spre aprobare Senatului de cãtre conducerile facultãþilor.
2. Discutarea ºi aprobarea cifrelor de ºcolarizare pentru anul universitar
2005-2006.
3. Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante.
4. Diverse
Proiectele supuse dezbaterii au fost completate cu amendamentele propuse de vorbitori ºi
adoptate în unanimitate, devenind hotãrâri ale Senatului Universitãþii Spiru Haret
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SONDAJ DE OPINIE

efectuat de
Institutul de Sociologie ºi Opinie Publicã
al Fundaþiei România de Mâine
1  9 martie 2005
Institutul de Sociologie ºi Opinie Publicã (ISOP), din cadrul
Fundaþiei România de Mâine, a realizat, în perioada 1  9 martie
2005, un sondaj de opinie.
La efectuarea sondajului au participat cercetãtori ºtiinþifici, cadre
didactice ºi studenþi de la Facultatea de Sociologie-Psihologie.
Cercetarea s-a realizat pe un eºantion de 2000 subiecþi, marja
de eroare fiind de ± 2,5 %.
Prezentãm, în acest numãr al revistei, rezultatele sondajului.
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 Istoria medie a
românilor (secolele IXXVI)
Prof.univ.dr.
ªtefan ªTEFÃNESCU
Membru al
Academiei Române
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Prof.univ.dr. Nicolae RADU
Director al Departamentului de Sondaje
al Institutului de Sociologie ºi Opinie Publicã
din cadrul Fundaþiei România de Mâine,
Dr. Cristian POMOHACI, cercetãtor ºtiinþific
Evoluþii pozitive
Anul 2005 a debutat cu un interes
relativ mai mare faþã de evenimentele
politice, comparativ cu anul 2002 când am
efectuat acelaºi sondaj pentru prima datã
(peste 51% din subiecþii interogaþi îºi
exprimã acest interes în 2005, faþã de 47%
în ianuarie 2002 ºi cam acelaºi procent ºi
în ianuarie 2004). Televiziunea rãmâne
sursa esenþialã de informare politicã, chiar
dacã, atenþie: faþã de 2004 scade acest
interes cu peste 10%. Televiziunea dominã
piaþa informaþiei politice, dar tendinþa spre
erodare este realã ºi importantã.
Cercetãrile calitative explicã deplin acest
lucru, este vorba de ceea ce oamenii
obiºnuiþi numesc uneori bãlãcãrealã
politicã, iar cei mai sofisticaþi marea de
vorbe goale, care se agitã steril pe ecrane,
caracterul contradictoriu al luãrilor de
atitudine ºi lipsã de conþinut al multor
emisiuni. Nu lipsesc nici simplificãrile:
vorbe goale ºi cam atât. De fapt, oamenii
urmãresc emisiunile tv., dar le iau mai
puþin în serios în ultima vreme ºi s-ar putea
ca aceastã tendinþã sã continue.
Speranþele sunt ºi ele prezente.
Oamenii cred cã va fi mai bine în viitor
(29,6%) sau la fel ca în prezent (29,2%),
dar alþii (29,3%) cred cã va fi ºi mai rãu.
Este vorba de un optimism ponderat ºi
contra-balansul implicã bãnuiala cã
lucrurile vor merge prost ºi în viitor.
Speranþa în mai bine este totuºi prezentã,
ceea ce este important pentru politicieni,
cel puþin pe termen scurt. ªi nu numai, cãci
74,2% din subiecþi considerã cã societatea

este democraticã ºi acest fapt reprezintã,
în sine, o mare speranþã. La fel de mari
sunt ºi speranþele în ceea ce priveºte
integrarea în Uniunea Europeanã (77,3%)
ºi, de asemenea, încrederea în efectele
pozitive ale aderãrii la NATO (64,3%).

Evoluþii tulburi
Dupã decembrie 1989, partidele ºi
liderii lor s-au schimbat continuu. De la
FSN la PSD s-a ajuns prin complicate
miºcãri ºi transformãri interne, la vedere

Adnotãri
la
Sondajul
ISOP
sau în afara percepþiei sociale a omului
obiºnuit. Acelaºi gen de transformãri
l-au suportat ºi PNL, dar ºi alte partide
politice. Unele din ele au dispãrut
complet (ApR, PNÞCD etc.), altele au
apãrut peste noapte (de exemplu PIN).
Dinamica aceasta ºi-a avut logica ei, dar
una fãrã legãturã cu problemele reale ale
oamenilor. Constantele sociale:
dezindustrializarea, ºomajul (real ºi
mascat), deºcolarizarea, sãrãcia etc. au
rãmas în afara dramei pseudo-politice
a partidelor. Toate aceste constante
sociale au avut o tristã continuitate,
contribuind la ruperea politicului de

Paºi înapoi
Opinia subiecþilor sondajului nostru,
privind problema proprietãþii, ne duce
într-o direcþie cu totul diferitã. 42,5%
dintre cei intervievaþi considerã cã
întreprinderile industriale ar trebui sã fie
în proprietatea statului, iar 15,8% în
proprietatea salariaþilor. Aºadar, 58,3%
din opþiuni merg spre perioada

în acest edificiu funcþioneazã ºi
Institutul de Sociologie ºi Opinie Publicã
al Fundaþiei România de Mâine

 Economie politicã II
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
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 Coordonate ale pieþei
muncii în societatea
cunoaºterii
Prof. univ. dr.
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Paºi înainte ºi paºi înapoi
social, la apariþia votului contra,
devenit inevitabil pentru. Tocmai acest
tip de vot contra-pentru a dus la
separarea mentalului social de cel
politic. În sondajul nostru, Preºedintele
Traian Bãsescu se bucurã de preferinþa
alegãtorilor mult peste al doilea plasat
Adrian Nãstase (34,1% faþã de 17,4%).
Dar este vorba de acelaºi efect al votului
contra. Adrian Nãstase va continua sã
convingã totuºi greu oamenii obiºnuiþi
prin tipul lui de comunicare cu ei: inutil
sofisticat, prin dificultate de a se face
înþeles prin pânza vorbelor adesea
derutante, prin figura ºi comportamentul
lui .Ultima greºealã, speculatã altfel, îl
va marca politic mult timp în faþa
oamenilor sãraci, a pensionarilor de bloc
etc. Ei vãd în recenta vânãtoare de
mistreþi cu totul altceva decât un sport:
ce, putea mânca atâþia mistreþi?, au
ucis din plãcerea de a ucide etc. Într-o
þarã ca a noastrã, întâmplarea capãtã cu
totul alte înþelesuri.
În situaþia unor alegeri parlamentare
anticipate, PD-ul ar domina (21,3%), ceea
ce înseamnã cã efectul Bãsescu ºi cel al
uciderii mistreþilor mai continuã în
mentalul social. Dar PSD-ul rãmâne foarte
aproape (19%). Pe alianþe reale (PD-PNL)
sau posibile (PSD  alte partide)
diferenþele rãmân nesemnificative ºi o
nouã luptã de culise politice se simte ºi
se vede, cu mãcinãri ºi rupturi între partide
ºi în interiorul lor, cu alianþe toxice etc.
ceea ce prefigureazã o continuare a
separãrii mentalului social de cel politic,
dacã nu chiar o agravare a ei.

Palatul Învãþãmântului,
ªtiinþei ºi Culturii

comunistã ºi doar 37,7% sunt pentru
proprietatea capitalistã. Capitalismul,
spre care tindem, a pierdut teren în raport
cu comunismul, de care credem cã ne
depãrtãm. Cãci problema proprietãþii
este esenþialã în aprecierea orânduirii
sociale. Aºadar, ne îndepãrtãm obiectiv
de comunism în condiþiile în care
mentalul social evolueazã invers. Iar
explicaþia calitativã este cât se poate
de solidã.
Dezindustrializarea,dezurbanizarea,
deºcolarizarea, sãrãcirea þãrii, corupþia etc.
tind sã transforme viziunea asupra
trecutului, sã-l idealizeze chiar ºi este
suficient sã analizezi drama umanã a
ºomerilor, a pensionarilor, a strãzii
pentru a înþelege cã opþiunea pentru trecut,
oricât de nedoritã, rãmâne fireascã. În
general, dupã 2002 chiar preferinþele
pentru proprietatea de tip comunist au
crescut. Inclusiv în ceea ce priveºte
proprietatea asupra pãmântului, cãci
asociaþiile reprezintã în mentalul românesc
nu agricultura din UE, ci întovãrãºirile
(TOZ-urile) care au precedat CAP-urile;
de altfel, 12% din subiecþi le preferã pe
acestea din urmã.
Domeniul prioritar în politica de
dezvoltare rãmâne, în opinia oamenilor,
agricultura. O agriculturã care are destule
caracteristici, care o apropie mai degrabã de
cea feudalã decât de cea capitalistã. 37% din
subiecþi sunt de aceastã opinie. Iar faptul ne
duce departe de relaþia agriculturã-industrie
din þãrile dezvoltate, cãci la sate locuiesc
circa 1/2 din cetãþenii þãrii noastre.
O situaþie ºi mai complicatã întâlnim în
aprecierea  ºi în realul  învãþãmântului
românesc. În ciuda eforturilor de aliniere
la standardele UE, acestea rãmân simple
speculaþii, uneori ciudate. În vreme ce
societatea româneascã se deºcolarizeazã, iar
interesul pentru ºcoalã scade continuu,
suntem bântuiþi de tot felul de
improvizaþii organizatorice. Interesul pentru

Sediul central al Fundaþiei România de Mâine ºi al Universitãþii Spiru Haret.
În acest edificiu funcþioneazã: Rectoratul, Facultatea de Drept, Facultatea de
Limbi ºi Literaturi Strãine; Facultatea de Limba ºi Literatura Românã;
Facultatea de Matematicã-Informaticã; Facultatea de Arhitecturã;
Facultatea de Istorie; Facultatea de Teatru.
Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13

pregãtirea ºcolarã a scãzut (cred 53,3% din
subiecþi), iar faptul acesta a fost serios
cercetat ºi prin metode calitative la ISOP.
Noi facem legi de organizare, ignorând
uneori chiar ºi bunul simþ. Asta în vreme ce
ºcoala era un fel de credinþã religioasã în
comunism. Cum sã împãcãm politicul cu
realul în aceastã sferã esenþialã a
progresului economic contemporan? Ceea
ce face un ministru dezice urmãtorul ºi când
compari, în timp, progresele, te întâmpinã
o nebuloasã ideaticã tot mai greu de desluºit.
Aceasta în timp ce peste 5-6 ani, forþa de
muncã din þãrile dezvoltate, pregãtitã în
învãþãmântul superior, va depãºi cu mult
50% din totalul ei.
La fel stau lucrurile ºi în privinþa
conflictelor umane, care continuã sã se
înmulþeascã, în opinia a 83,7% din subiecþii
cercetaþi ºi în realitatea socialã. Iar acestea
sunt, în esenþã, tot conflicte generate de
tranziþie. Ele erau la acelaºi nivel în 2002
(87,4%), ceea ce înseamnã cã factorii care
le genereazã rãmân constanþi: slãbiciunea
justiþiei, lipsa dorinþei de a depãºi trecutul
din partea clasei politice etc.
O clasã politicã surdã
Trecerea la votul uninominal este o
convingere constantã a oamenilor din
sondajele noastre, care în particular ar putea
fi rezolvatã uºor, dar politicienii au ca scop
menþinerea puterii ºi resping opiniile
oamenilor obiºnuiþi, dacã nu le convin. Din
punct de vedere social, ei se comportã ca
niºte surzi, exact ca ºi în alte multe cazuri,
pe care nu vom înceta sã le menþionãm:
deºcolarizarea, dezindustrializarea,
adâncirea sãrãciei etc. 64% din opþiuni sunt
pentru votul uninominal ºi doar 18,4%
pentru respingerea lui (aceºtia reprezintã cu
siguranþã o parte a nucleului dur al
partidelor, ºi anume pe cei fãrã ºansa de a fi
aleºi dincolo de liste).
Încrederea în armatã ºi bisericã
rãmâne, dar scade când e vorba de guvern
(70% au încredere puþinã, foarte puþinã
sau deloc în el), în justiþie încrederea este
ºi mai micã (75,7%), în parlament
procentul celor ce au încredere în el
puþinã, foarte puþinã sau deloc atinge

82,3%, iar când este vorba de partide
politice ne confruntãm cu un procent de
84,3%. Încrederea în parlament ºi
partidele politice schiþeazã un adevãrat
dezastru social. La asta a dus centrarea
pe jocurile de culise ºi nu pe problemele
reale ale þãrii. Nici în cazul altor instituþii
situaþia nu este diferitã, cu excepþia ºcolii
ºi ºtiinþei, domenii marcate de o severã
involuþie.

Drumul spre trecut pare mai uºor
decât cel spre viitor
În mentalul social, 15 ani nu ne-au
îndepãrtat de comunism, despãrþirea nu a
avut loc, nu am reuºit sã ne luãm adio de
la trecut ºi nici mãcar sã râdem de el,
semnul real al rupturii dupã unul din
clasicii comunismului. Dimpotrivã,
continuitatea este remarcabilã. Cum
remarca cineva: ne-ar trebui câteva luni
sã reconstruim trecutul, ar apare cadre
suficiente pentru toate funcþiile, dar
pentru viitor, rãmâne speranþa ca UE sã
ne tragã de urechi în sus ºi sã ne împingã
înainte. De aici poate ºi ochii îndreptaþi
rugãtori spre Occident. Este punctul în
care mentalul social ºi politic coincid 
singurul. Dar, cu un mental social obligat
sã regrete trecutul în domenii esenþiale:
industrie, agriculturã, învãþãmânt etc. nu
ne putem imagina o integrare în timpul
ascendent, ci mai degrabã în unul
circular, de aºteptare a unei minuni ºi
dominat de votul contra-pentru.
Obsesia cãlãreþului, care a pus ºaua invers
ºi crede cã galopeazã înainte devine
justificatã. Drumul spre trecut pare mai
scurt decât cel spre viitor, iar semnele cã
procesul continuã au ºi apãrut. Asaltul
mass-media asupra noii puteri, rezistenþa
structurilor organi-zaþionale vechi la
schimbare, unele ezitãri ale noii puteri,
par a fi un alt început al sârbei pe loc,
dominat de procese specifice
destructurãrilor majore ºi de începuturi
timide ale noilor structurãri. În aceste
condiþii, intrarea în UE nu mai apare ca o
soluþie fireascã, ci ca un colac de salvare
de la potenþiale evoluþii extremiste.
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efectuat de
Institutul de Sociologie ºi Opinie Publicã
al Fundaþiei România de Mâine
1  9 ianuarie 2005
Vã intereseazã viaþa politicã a þãrii?

Consideraþi cã schimbarea sistemului de votare, prin
introducerea votului uninominal ar contribui la însãnãtoºirea
vieþii politice din România?

Câtã încredere aveþi în:

În proprietatea cui ar trebui sã fie întreprinderile industriale?
Care este sursa dumneavoastrã de informaþii
cu privire la viaþa politicã?

Ce domeniu credeþi cã ar trebui sprijinit, în primul rând,
pentru ca România sã depãºeascã starea de sãrãcie?

În proprietatea cui ar trebui sã fie pãmânturile?

Dacã ar avea loc alegeri parlamentare anticipate,
ce formaþiune politicã de mai jos aþi vota?

Cum credeþi cã se va trãi în România în urmãtorii ani?

Câtã încredere aveþi în:

La alegerile prezidenþiale viitoare (din 2009),
pe cine aþi vota?

Ce formã de regim politic apreciaþi
cã existã în prezent în România?

(Continuare în pag.3)
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Consideraþi cã orientarea României spre integrarea europeanã
este o direcþie bunã?

În viitor, numãrul celor ce vor locui la sat

Aderarea României la structurile NATO conduce la sporirea
sentimentului de siguranþã al dumneavoastrã?

Cum apreciaþi cã este corupþia în România?

Aspecte ale folosirii
adjectivelor
Lect. univ. dr. Valeriu MARINESCU
Prodecanul Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã

Cum credeþi cã a evoluat interesul pentru pregãtirea ºcolarã,
dupã decembrie 1989?

În ce mãsurã consideraþi cã problema corupþiei, în România,
poate fi diminuatã?

Credeþi cã numãrul conflictelor, dupã decembrie 1989

Consideraþi cã amplasarea de baze militare pe teritoriul
României este în avantajul þãrii?

În viitor, numãrul celor ce vor locui la oraº

Dacã vor fi amplasate baze militare pe teritoriul þãrii noastre,
credeþi cã este posibil ca acþiunile teroriste sã se producã ºi în
România?

În limba românã, adjectivele dupã
structurã (sau dupã formã) se clasificã în
simple (precum albastru, cinstit, serios etc.)
ºi compuse, acestea din urmã fiind grupate
în douã categorii. Prima include adjectivele
compuse dintr-un adjectiv ºi un adverb, aflate
în grade diferite de sudurã. Ele se scriu
obligatoriu cu cratimã, cu liniuþã: nounãscut, nou-venit, sus-citat, sus-menþionat,
sus-numit, liber-profesionist, dreptcredincios. Altele s-au contopit, s-au sudat,
scriindu-se într-o unitate, într-un cuvânt:
atotcuprinzãtor, atotputernic, atotºtiutor,
binefãcãtor, rãufãcãtor, clarvãzãtor. În
aceste combinaþii, flexioneazã, adicã îºi
schimbã forma, numai adjectivul, nu ºi
adverbul. Prin urmare, vom spune corect:
Ea este nou-venitã, nu nouã-venitã;
articole pentru nou-nãscuþi, nu articole
pentru noi-nãscuþi; clarvãzãtori, nu
clarivãzãtori; o persoanã rãuvoitoare, nu
o persoanã reavoitoare.
Cea de-a doua categorie este aceea a
adjectivelor compuse din douã adjective
care exprimã interferenþa de culori, de
senzaþii sau de domenii: alb-argintiu,
albastru-deschis, galben-pal, social-politic,
tehnico-ºtiinþific, ºtiinþifico-fantastic. În
aceste situaþii, în general, numai al doilea
adjectiv flexioneazã, primul rãmânând invariabil, neschimbat.
Iatã de ce vom spune
corect, de pildã,
metodã instructiveducativã,
nu
metodã instructivãeducativã. Totuºi,
câteva combinaþii de
acest fel presupun
modificãri morfologice ºi lexicale la
ambele adjective,
mai ales în limbajul
afectiv. Vom spune,
de exemplu, ele au plecat singuresingurele.
Adjectivele terminate, la masculin
singural nearticulat, în vocala u
precedatã de un grup de consoane, dintre
care ultima este l sau r (precum
simplu, suplu, aspru, ilustru,
mândru, sobru etc.), se scriu, la
pluralul nearticulat, cu un singur i:
simpli, supli, aspri, iluºtri,
mândri, sobri (exemple: oameni sobri,
români iluºtri etc.). Cu doi i (aºa spunem
corect, nu cu doi de i!( vom scrie la
pluralul articulat, când adjectivul se aflã
înaintea substantivului: Iluºtrii români au
fost primiþi cum se cuvine.
Adjectivele terminate, la masculin
singular nearticulat, în iu (precum
durduliu, zglobiu), se scriu, la pluralul
nearticulat, cu doi i (copii zglobii), iar
la pluralul articulat  cu trei i (zglobiii
copii). La feminin, forma articulatã este
în ia, nu în iea: durdulia.
Adjectivele tradiþionale, terminate, la
masculin singular nearticulat, în l, pierd
aceastã consoanã la plural: chelchei (nu
cheli), frumuºelfrumuºei, sãtul
sãtui (nu sãtuli). Excepþie fac adjectivul
fudul  al cãrui plural este fuduli (nu
fudui)  ºi adjective neologice precum
credul (pl. creduli), fidel (pl. fideli),
pal (pl. pali). La adjectivele neologice
din limba actualã, nu se mai produc
alternanþele fonetice. Prin urmare, sunt
corecte urmãtoarele forme: grotesc
grotescã (nu groteascã), integru 
integrã (nu inteagrã), livresc 
livrescã, secret  secretã, ipohondru 
ipohondrã, monoton  monotonã,
confuz  confuzi (nu confuji), francez
 francezi (nu franceji), obez  obezi

(nu obeji). Fac excepþie câteva adjective
care s-au impus cu alternanþe vocalice:
analog  analoagã, omolog  omoloagã,
snob  snoabã, pitoresc  pitoreascã.
Adjectivele terminate în x, pronunþat cs,
de tipul fix, mixt, ortodox, când sunt
urmate de desinenþa de plural i, se scriu
cu cº: ficºi, micºti, ortodocºi.
Sufixul adjectival atic se scrie ºi se
pronunþã cu i, nu cu e: molatic,
sãlbatic, singuratic, tomnatic,
primãvãratic etc. Sunt neliterare,
incorecte formele molatec, sãlbatec,
singuratec, tomnatec, primãvãratec.
Reþineþi, de asemenea, stimaþi cititori,
cã trebuie sã scriem ºi sã pronunþãm z
nu s înainte de consoanele b, d, g,
v. Astfel, sunt corecte formele
zburdalnic, zburlit, zdravãn,
zgârcit, dezgheþat, zvelt, dezvãþat.
Adjectivele care aratã cantitatea
nedefinitã, precum mulþi, puþini, destui,
toþi, numeroºi, diferiþi, diverºi, au o
flexiune dublã, cu desinenþe, ca orice
adjectiv (de exemplu, spunem corect
pãrerile multor colegi), ºi cu prepoziþii,
ca numeralul (este corect ºi dacã spunem
pãrerile a mulþi colegi). Însã combinarea
celor douã tipuri duce la exprimãri
incorecte; prin urmare, greºim dacã spunem
pãrerile a multor
colegi.
Adjectivele care
aratã însuºiri, motiv
pentru care sunt numite calificative,
stau de obicei dupã
substantiv: elev
silitor, munte înalt
etc. Face excepþie
adjectivul biet, cu
femininul biatã,
care stã numai în
faþa substantivului.
Spunem o biatã femeie, dar nu ºi o femeie
biatã. Când stau în faþa substantivului,
adjectivele calificative capãtã valori
expresive: grea viaþã, lungã suferinþã, viteaz
domnitor etc. Adjectivele invariabile
provenite din adverbe se plaseazã înaintea
substantivului. Astfel, spunem corect într-o
anume mãsurã, asemenea întâmplare, aºa
exemplu, atare situaþie.
Câteva adjective au un sens diferit în
funcþie de topicã. Dacã spunem o
întâmplare adevãratã, ne referim la o
întâmplare realã; dacã însã vom spune a
fost o adevãratã întâmplare cã ne-am
întâlnit, sensul adjectivului se schimbã;
interlocutorul nostru va înþelege cã a fost
chiar o întâmplare cã ne-am întâlnit.
Încheiem acest articol cu o listã de
adjective care pun probleme în scriere ºi în
rostire. Formele corecte, literare sunt
subliniate: cocoºat (nu cocoºeat),
monstruos (nu monstros), musculos (nu
muºchiulos), saºiu (nu ºaºiu), smintit
(nu zmintit), uriaº (nu urieaº), afectuos
(nu afectos), bine-credincios (nu
binecredincios ºi nici bine credincios),
bine crescut (nu binecrescut ºi nici binecrescut), binevoitor (nu bine-voitor ºi
nici bine voitor), cuviincios (nu
cuvincios), escroc (nu excroc),
excentric (nu escentric), extravagant (nu
estravagant), loial (nu loaial), libercugetãtor (nu liber cugetãtor ºi nici
libercugetãtor), miºei (nu miºeli),
neghiob (nu negheob), nerod (nu
nãrod), rãuvoitor (nu rãu-voitor ºi nici
rãu voitor), sceptic (nu ºceptic), snoabã
(nu snobã), urâcios (nu uricios), ursuzi
(nu ursuji), luxos (nu luxuos),
maiestuos (nu maiestos).

Sã vorbim,
sã scriem
corect
româneºte
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Eficienþa combinãrii factorilor de producþie
Eficienþa combinãrii factorilor de producþie, orientatã spre obþinerea maximului
de efecte utile cu minimum de eforturi, se exprimã prin productivitatea sau
randamentul factorilor de producþie. Se evidenþiazã în acest sens: a) productivitatea
fizicã, ce mãsoarã randamentele în naturã aleutilizãrii factorilor, fiind exprimatã în
unitãþi fizice; b) productivitatea valoricã, care mãsoarã eficienþa în termeni financiari
 monetari. O altã tipologie are în vedere noþiunile: a) productivitatea brutã
(producþia este privitã ca sumã a valorilor adãugate brute de diferitele activitãþi);
b) productivitatea netã (se eliminã din producþia finalã brutã valoarea achiziþiilor
exterioare ºi amortizarea); c) productivitatea aparentã (provenienþa valorii adãugate
nu este întotdeauna cunoscutã corect). În literatura de specialitate, productivitatea
este abordatã pe douã tipuri consacrate: a) productivitatea globalã, care surprinde
efectele combinãrii tuturor factorilor de producþie utilizaþi ºi consumaþi, mãsurând
eficienþa agregatã, de ansamblu a acestora; b) productivitatea parþialã a fiecãrui
factor, care exprimã producþia obþinutã prin utilizarea fiecãrui factor consumat.
Acestea pot fi mãsurate prin: productivitatea medie, calculatã ca raport între
mãrimea producþiei ºi cantitatea utilizatã din factorul respectiv; productivitatea
marginalã, care reprezintã sporul de producþie ce se obþine prin utilizarea unei
unitãþi suplimentare dintr-un factor, ceilalþi factori rãmânând constanþi. Aceste
douã tipuri de productivitãþi pot fi calculate pentru factorii muncã, capital ºi pãmânt.
Creºterea productivitãþii poate fi rezultatul progresului ºtiinþific ºi tehnic, al creºterii
calificãrii forþei de muncã, dar ºi al revoluþiei manageriale, prin care se urmãresc
perfecþionarea organizãrii ºi conducerii activitãþii economice, folosirea mai intensã
a timpului de muncã, a capacitãþilor de producþie etc.

VI. COSTUL DE PRODUCÞIE
Tipuri de costuri
Costul de producþie reprezintã, în formã bãneascã, totalitatea
cheltuielilor efectuate ºi suportate de cãtre agenþii economici pentru
producerea ºi desfacerea de bunuri materiale ºi servicii. Se pot delimita
urmãtoarele concepte: a) costul contabil, care reflectã, în bani,
cheltuielile efectiv suportate de întreprindere, rezultate din evidenþa
contabilã; b) costul economic cuprinde, pe lângã costul contabil, ºi
consumul de resurse, care nu presupune plãþi efective evidenþiate sub
formã de cheltuieli; c) costul explicit aratã cheltuielile efectuate de
întreprindere ºi înregistrate în costurile efectiv plãtite (este însuºi costul
contabil); d) costul implicit reflectã acel consum de resurse al
întreprinderii, neinclus în costul efectiv plãtit; e) costul de oportunitate
reprezintã valoarea celei mai bune ºanse sacrificate în procesul de alegere
a variantei optime. În practicã, se determinã urmãtoarele tipuri de costuri:
A. Costul global, care reprezintã ansamblul cheltuielilor necesare
obþinerii unui volum de producþie dat, dintr-un bun. Poate fi privit: a)
structural, pe termen scurt, divizat în cost fix ºi cost variabil; b) pe ansamblu,
adicã drept cost total global, ca sumã a tuturor cheltuielilor suportate de
întreprindere. Costul fix reflectã acele cheltuieli ale întreprinderii care, pe
termen scurt, rãmân relativ neschimbate, independent de volumul producþiei
obþinute: amortizarea capitalului fix, chirii, salariile personalului
administrativ, dobânda etc. Costul variabil exprimã acele cheltuieli ale
întreprinderii care se modificã în funcþie de volumul producþiei, iar costul
total reprezintã suma costurilor fix ºi variabil.
B. Costul mediu (unitar) exprimã costurile globale pe unitatea de produs.
Corespunzãtor structurii pe termen scurt ºi nivelului de abordare globalã se
disting: costul mediu fix (costul fix pe unitatea de produs), costul mediu
variabil (costul variabil pe unitatea de produs) ºi costul mediu total (costul
global total pe unitatea de produs).
C. Costul marginal (suplimentar) exprimã sporul de cost total necesar
pentru obþinerea unei unitãþi suplimentare de producþie. Costul marginal
stã la baza deciziilor privind oferta de bunuri ºi servicii; este stimulatã
mãrirea ofertei atunci când fiecare unitate suplimentarã de producþie
necesitã un spor de cost cât mai mic ºi când sporul de producþie mãreºte
mai mult venitul decât costul.
Costul mediu total este dependent de costul marginal: a) costul mediu
total este descrescãtor atunci când costul marginal se micºoreazã mai
accentuat, fiindu-i inferior; b) costul mediu total este crescãtor atunci când
costul marginal creºte mai accentuat, fiindu-i superior; c) costul marginal
este egal cu costul mediu total atunci când costul mediu total este minim.
De asemenea, pe termen lung, costul mediu total ºi costul marginal sunt
egale ºi constante atunci când, la un nivel dat al preþurilor factorilor de
producþie, costul total sporeºte în aceeaºi proporþie cu producþia.
Costul mediu nu este o mãrime constantã, evoluþia sa depinzând de
urmãtorii factori: a) consumul de factori de producþie pe unitatea de produs;
b) nivelul productivitãþii; c) preþul factorilor de producþie utilizaþi. În scopul
maximizãrii profitului, producãtorul trebuie sã minimizeze costurile pe
unitatea de produs, acþionând în principal asupra acestor trei factori.
La un preþ dat al factorilor de producþie, costul mediu ºi costul marginal
se aflã în raport invers proporþional faþã de productivitate. Astfel, costul de
producþie mediu se micºoreazã atunci când productivitatea medie creºte, ºi
invers. Costul marginal se reduce când productivitatea marginalã creºte.
Optimul producãtorului constituie un criteriu de comportament, conform cãruia
producãtorul urmãreºte ca, la un cost de producþie total dat, sã maximizeze producþia
obþinutã. În cazul în care, însã, nu este necesarã mãrirea ofertei de bunuri economice,
starea de optim a producãtorului presupune ca un volum de producþie dat sã se
obþinã cu costuri minime. În vederea optimizãrii volumului producþiei ºi
maximizãrii profitu-lui, trebuie sã se þinã cont de relaþia dintre costul marginal ºi
venitul marginal. Profitul obþinut este maxim atunci când venitul marginal este
egal cu costul marginal, deoarece în acest caz se obþine o diferenþã maximã între
totalul încasãrilor ºi totalul cheltuielilor. În determinarea nivelului producþiei care
maximizeazã profitul este utilã ºi cunoaºterea unui caz particular  pragul de
rentabilitate. Acesta indicã volumul de producþie sau cifra de afaceri de la care
producãtorul începe sã obþinã profit. În acest punct mort, încasãrile totale ale
întreprinderii sunt egale cu costul total, iar profitul este nul.
Randamentul de scarã exprimã modul în care evolueazã producþia pe
termen lung atunci când se mãreºte cantitatea de factori de producþie folosiþi.
Se disting urmãtoarele situaþii: a) randamentele de scarã sunt crescãtoare când
volumul producþiei se mãreºte într-o proporþie superioarã celei în care cresc
cantitãþile de factori utilizaþi: b) randamentele de scarã sunt constante când
unei mãrimi proporþionale a cantitãþilor de factori de producþie îi corespunde
o creºtere proporþio-nalã a producþiei; c) randamentele de scarã sunt
descrescãtoare când volumul producþiei se mãreºte într-o proporþie mai micã
decât cea în care creºte volumul factorilor utilizaþi. În faza randamentelor
crescãtoare, costul mediu descreºte pe termen lung, ceea ce înseamnã cã
productivitatea medie a crescut ºi, deci, cantitatea produsã sporeºte mai repede
decât cantitatea factorilor utilizaþi, realizându-se economii de scarã. În faza
randamentelor constante, costul mediu este constant pe termen lung, deci,
productivitatea medie este constantã, iar cantitatea produsã sporeºte în acelaºi
ritm cu cantitatea de factori utilizaþi. În faza randamentelor descrescânde,
costul mediu creºte pe termen lung, ceea ce înseamnã cã productivitatea medie
se micºoreazã ºi, deci, cantitatea produsã creºte mai puþin decât cantitatea de
factori utilizaþi. În acest caz, întreprinderea înregistreazã dezeconomii de scarã.
Principalele cãi de reducere a costului sunt urmãtoarele: a) alegerea celui
mai eficient proces de producþie din punct de vedere tehnic, economic ºi ecologic;
b) cumpãrarea factorilor de producþie la preþurile cele mai mici (fãrã a
neglija calitatea); c) creºterea randamentului utilizãrii factorilor de producþie;
d) asigurarea reducerii costurilor în toate fazele muncii; e) realizarea
obiectivelor stabilite, þinând cont de resursele disponibile, de condiþiile de
producþie existente ºi de restricþiile economice;
f) identificarea produselor care genereazã consumuri energetice mari ºi
a produselor care aduc pierderi.

TIPURI DE PIEÞE ªI FORMAREA
VENITURILOR FUNDAMENTALE
VII. CONCURENÞA: CONÞINUT,
FORME, FUNCÞII
Rolul concurenþei
Concurenþa este confruntarea deschisã între agenþii economici pentru realizarea
unei poziþii cât mai avantajoase pe piaþã, corespunzãtor intereselor proprii.
Rolul concurenþei: a) stimuleazã inovaþia; b) realizeazã o selecþie a
producãtorilor, eliminându-i pe cei slabi; c) tinde sã aºeze în echilibru
ramurile de producþie, cererea ºi oferta; d) asigurã libertatea de alegere a
bunurilor ºi serviciilor la un nivel superior al trebuinþelor.
Concurenþa are ºi efecte secundare nedorite, prin încercarea de a reduce
costurile pe seama scãderii salariilor, a unor cheltuieli necesare protejãrii naturii,
promovãrii unor produse de calitate îndoielnicã sau chiar nocive sãnãtãþii etc.
Forme ale concurenþei
Forme ale concurenþei: perfectã imperfectã  (monopolisticã,
oligopolistã, monopol, monopson).
Preþul  expresie bãneascã a valorii mãrfii sau suma de bani care se
plãteºte pentru a dobândi o unitate dintr-un bun economic.
Nivelul preþului este influenþat de o serie de factori, cum sunt: a) cost de
producþie; b) raportul cerere-ofertã; c) calitate; d) prezentare-ambalare etc. Preþul
de echilibru presupune miºcarea deopotrivã a preþului ºi a cantitãþii de mãrfuri
cerute ºi oferite, realizatã în decursul unui interval de timp mai mare sau mai mic,
dependent de natura bunului, de durata în care el se creeazã ºi se trimite pe piaþã.
Preþul de echilibru este o categorie teoreticã. În realitate, apare doar
întâmplãtor. Sunt condiþii când preþul de piaþã efectiv este apropiat de preþul
de echilibru, gravitând în jurul acestuia.
Modificarea preþului este un rezultat nu numai al miºcãrii independente
a relaþiei dintre cerere ºi ofertã (la nivel de ramurã), ci ºi al schimbãrilor
intervenite în costurile de producþie.
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Funcþiile preþului: a) informare, b) realocare sau redistribuire a resurselor
societãþii, pe diverse sfere de activitate, în vederea suprimãrii anomaliilor, a
dezechilibrelor existente în acest plan; c) evaluare ºi mãsurare a cheltuielilor,
rezultatelor, veniturilor; d) principal instrument prin care se recupereazã
cheltuielile ºi se obþine un profit. Preþul îl determinã pe producãtor sã
restrângã sau sã abandoneze anumite activitãþi.
Intervenþia statului în domeniul preþurilor:
a) fixarea de preþuri maxime, în perioade critice, vizeazã mãrfuri
care se adreseazã trebuinþelor fundamentale ale populaþiei; b) garantarea
preþurilor la unele produse agricole sau a veniturilor agricultorilor.

VIII. PIAÞA MUNCII ªI SALARIUL
Cererea de muncã
Piaþa muncii este spaþiul economic în cadrul cãruia se confruntã
cererea de muncã cu oferta de muncã, au loc negocieri privind angajarea
salarialã.
Cererea de muncã ºi nevoia de muncã  relaþie de la parte la întreg.
Nevoia de muncã exprimã volumul total de muncã necesar pe ansamblul
unei þãri. Cererea de muncã este necesarul de muncã din partea agenþilor
economici la un moment dat, care se satisface prin intermediul pieþei
muncii, prin relaþii de angajare salarialã. Se exprimã prin locurile de muncã.
Factori care influenþeazã cererea de muncã: a) nivelul salariului; b)
costul marginal al muncii; c) fluxul investiþional; d) substituirea factorului
muncã; e) faza ciclului economic; f) conjunctura economicã ºi socialã pe
plan intern ºi internaþional.
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Dinamica profitului: pe termen scurt, pentru firmele care produc ºi
vând în regim de concurenþã liberã, situaþia optimã este aceea care le
permite sã egalizeze costul marginal (Cma) cu preþul de vânzare (Cma
= P). Aceastã egalitate marcheazã echilibrul firmei (întreprinzãtorului).
Pe termen lung, posibilitãþile firmei de a asigura echilibrul ºi maximizarea
profitului depind de capacitatea sa de a realiza producþia cu costuri inferioare
preþului pieþei, în condiþiile reducerii acestuia sub presiunea ofertei.
Definirea rentei
Renta este un venit stabil realizat de posesorul unui bun imobiliar
(pãmânt, clãdiri, construcþii, resurse de apã) sau mobiliar (hârtii de
valoare, capital bãnesc); renta economicã este plata pentru folosirea unei
resurse economice nesustituibile, a cãrei ofertã totalã este insuficientã
în raport cu cererea, constituind un venit pentru posesorul acesteia.
Mecanismul formãrii rentei presupune existenþa unei situaþii de monopol
stabil sau temporar care sã confere deþinãtorului ºi/sau utilizatorului unei
resurse economice o poziþie privilegiatã în raport cu ceilalþi agenþi ºi care le
permite urcarea preþului de vânzare peste nivelul considerat normal;
mecanismul formãrii rentei economice se fundamenteazã pe legea
randamentelor neproporþionale; aceasta constã în aceea cã, atunci când se
combinã unul sau mai mulþi factori constanþi cu un alt factor, variabil,
cantitãþile adiþionale din acest ultim factor determinã, într-o primã etapã,
mãrirea producþiei, apoi, producþia suplimentarã aferentã cantitãþii adiþionale
din factorul variabil îºi încetineºte creºterea, pentru ca, în faza urmãtoare,
sporul producþiei sã fie tot mai slab, iar în final, producþia chiar sã scadã.
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Oferta de muncã
Oferta de muncã ºi disponibilitãþile de forþã de muncã  relaþie de
la parte la întreg. Disponibilitãþile de muncã reprezintã populaþia aptã
de muncã prezentã într-o þarã pe perioadã datã de timp. Oferta de muncã
corespunde populaþiei disponibile active.
Delimitãri privind structura populaþiei: a) populaþie totalã, b)
populaþie inactivã, c) populaþie disponibilã activã.
Rata de activitate la nivelul populaþiei unei þãri =

Factori care influenþeazã mãrimea populaþiei disponibile active:
demografic  raportul natalitate  mortalitate; reglementãri
juridiceprivind durata sãptãmânii de lucru; structura pe sexe.
Oferta de muncã individualã  numãrul de ore de muncã (sau timpul
de muncã) pe care un salariat doreºte sã le efectueze.
Oferta de muncã totalã  ofertele individuale totale ale segmentelor
pieþei muncii, formatã din cei angajaþi sau în cãutarea unui loc de muncã.
Starea de echilibru este ocuparea deplinã a forþei de muncã. Starea
de dezechilibru: a) când oferta este mai micã decât cererea de muncã; b)
când oferta de muncã depãºeºte cererea de muncã.
Caracterul dual al pieþei muncii: funcþioneazã pe baza principiilor pieþei,
dar ºi a reglementãrilor din partea statului ºi organismelor internaþionale.
Piaþa muncii în România: a) proces de formare ºi consolidare a
instituþiilor care o reglementeazã; b) stare de dezechilibru.
Salariul ºi formele sale
Existã opinii diferite privind definirea salariului: a) sumã de bani cu
care este remunerat factorul muncã participant la obþinerea rezultatelor
unei activitãþi economice; b) preþ pentru care oamenii îºi închiriazã forþa
de muncã; c) preþ al forþei de muncã  marfã.
Salariul cost  cheltuialã pentru agentul economic; venit pentru salariaþi.
Abordãri conceptuale privind salariul  venit (Adam Smith, David Ricardo,
Ferdinand Lassalle, Karl Marx, J.M. Keynes, Samuelson etc.).
Salariul de echilibru  cererea este egalã cu oferta de muncã.
Factori care influenþeazã mãrimea salariului: a) raportul dintre cererea
ºi oferta de forþã de muncã; b) cheltuielile necesare refacerii ºi dezvoltãrii
forþei de muncã; c) nivelul preþurilor bunurilor ºi serviciilor de consum;
d) cheltuieli pentru odihnã ºi viaþa spiritualã; e) sporirea cheltuielilor de
transport, telecomunicaþii; f) mãrirea chiriei; g) gradul de organizare a
sindicatelor; h) raportul dintre productivitatea muncii ºi salariul nominal.
Efectul de substituþie  reducerea timpului liber ºi creºterea
corespunzãtoare a timpului destinat muncii, care-i asigurã lucrãtorului
venituri mai mari.
Efectul de venit  situaþia în care salariatul obþine un venit suficient
de mare, astfel încât au loc micºorarea timpului destinat muncii ºi
sporirea corespunzãtoare a timpului liber.
Forme ale salariului: salariu nominal ºi real; relaþia dintre salariul
nominal, preþ ºi salariul real:
; unde:
SR = salariul real; SN= salariul nominal; P = nivelul preþurilor (în procente).
În dinamicã:
; unde:
SR1= salariul real în perioada curentã; SR0= salariul real în perioada anterioarã.

ISN= indicele salariului nominal; IP= indicele preþurilor.
Alte forme ale salariului: direct, indirect, minim garantat, colectiv, social.
Forme de salarizare: în regie, acord, remizã.

IX. PROFITUL ªI RENTA
Definirea profitului
Profitul este partea rãmasã din venitul total ce revine întreprinzãtorului
dupã ce s-au scãzut toate cheltuielile aferente venitului respectiv.
Formele profitului: a) profitul brut este reprezentat de partea ce rãmâne
din venitul total dupã ce s-au scãzut cheltuielile de producþie; b) profitul net
este partea din profitul brut care rãmâne dupã ce au fost deduse dobânda la
capitalul propriu al întreprinzãtorului, salariul ca recompensã pentru
activitatea sa, arenda ºi chiria pentru terenul ºi clãdirea care îi aparþin,
impozitele ºi taxele ce se suportã direct din profit; c) profitul normal, legitim
sau justificat, care reprezintã remunerarea serviciilor întreprinzãtorului,
recompensa pentru priceperea sa ºi rãspunderea pe care ºi-o asumã, prima
pentru risc ºi incertitudine; d) profitul pur sau supraprofitul este acel profit
generat de împrejurãri deosebite care nu au legãturã cu activitatea
întreprinzãtorului. Este obþinut de acei întreprinzãtori care au o poziþie de
monopol în producerea ºi/sau vânzarea produselor. Se realizeazã pe baza
unor preþuri de vânzare mai ridicate.
Indicatorii profitului
a) masa profitului  suma absolutã ca diferenþã între venitul total
(V) ºi costul de producþie (C) (Pr = V  C); b) mãrimea relativã (în
procente) ca ratã:

Randamentele rezultate din adiþionãrile succesive ale factorului
variabil, asociat cu factorul fix, constituie premisa obþinerii rentei.
Formele rentei
Forme ale rentei: funciarã, minierã, în construcþii, de monopol, de
abilitate, consumatorului, producãtorului, conjuncturalã, de marcã.
Determinarea preþului pãmântului
Preþul pãmântului  suma de bani plãtitã pentru transferarea dreptului
de proprietate asupra unei suprafeþe de teren prin actul de vânzarecumpãrare.
Factori care influenþeazã preþul pãmântului: cerere-ofertã, mãrimea ºi
evoluþia rentei, rata dobânzii, folosinþe alternative ale pãmântului,
ameliorarea poziþiei terenurilor.
Preþul pãmântului este în relaþie pozitivã cu renta ,
unde: R = renta; d = rata dobânzii practicatã pe piaþa monetarã.

X. PIAÞA MONETARÃ. DOBÂNDA
Scurt istoric al apariþiei monedei: prima etapã: din secolul al VI-lea
î.e.n. pânã în secolul al XVII-lea s-au emis ºi au dominat monedele metalice;
a doua etapã  secolele XVIII  XIX, moneda de hârtie capãtã o tot mai
mare rãspândire, devenind ulterior neconvertibilã în aur. S-a amplificat rolul
monedei scripturale; a treia etapã  în prezent, când se introduc mijloace
electronice de platã. Numerarul, monedele ºi bancnotele, precum ºi cecurile
ºi alte înscrisuri continuã sã circule, dar un numãr tot mai mare de operaþii
se efectueazã prin bani electronici.
Moneda cuprinde ansamblul mijloacelor de platã care pot fi utilizate
direct pentru efectuarea tranzacþiilor pe piaþã. Nici un flux economic nu se
poate desfãºura fãrã participarea directã sau indirectã a monedei.
Masa monetarã reprezintã totalitatea instrumentelor de circulaþie ºi de
platã de care dispune economia unei þãri, la un moment dat sau, în medie,
într-un orizont de timp (un trimestru, un an).
Componente ale masei monetare: a) disponibilitãþile monetare propriuzise (biletele Bãncii Centrale, monedele divizionare; moneda scripturalã,
cecurile la purtãtor etc.); b) disponibilitãþile semimonetare (economiile pe
librete bancare, bonuri de casã ale bãncilor, nominative sau la purtãtor,
depunerile pe termen la trezorerie, efecte de comerþ negociabile etc.).
Agregatul masei monetare
Agregatul monetar desemneazã pãrþile constitutive ale masei monetare
ºi semimonetare, ale instrumentelor de schimb ºi de platã în totalitatea lor,
pãrþi autonome prin funcþiile lor specifice, prin agenþi bancari ºi financiari
care le emit ºi le gestioneazã.
Primul agregat monetar (M1) cuprinde monedele divizionare, biletele de
hârtie (moneda fiduciarã) ºi cecurile de lucru la purtãtor, aparþinând rezidenþilor
nonfinanciari. Al doilea agregat monetar (M2) cuprinde pe primul M1, în
plus, conturile pe librete de economii, depunerile pe termen scurt în conturi
bancare, bonurile de casã ale unor organisme naþionale de credit, conturi de
economii pentru locuinþe deschise la bãnci. Al treilea agregat monetar (M3)
include pe M2 ºi, în plus, diferite averi în devize, plasamente pe termen
nelimitat. Al patrulea agregat monetar (M4) cuprinde pe M3 ºi, în plus,
economiile contractuale ºi diferite alte lichiditãþi pe termen, negociabile,
cum sunt titlurile de pe pieþele monetare emise de creditorii nonbancari ºi
de agenþii economici nonfinanciari.
Piaþa monetarã este ansamblul tranzacþiilor cu monedã, confruntarea
cererii ºi ofertei.
Cererea de monedã depinde de: a) volumul operaþiunilor, al
tranzacþiilor de bunuri ºi servicii intermediate efectiv de cãtre
monedã; b) viteza de rotaþie a banilor. Masa monetarã (M) este
direct proporþionalã cu cantitatea bunurilor ºi serviciilor supuse
tranzacþionãrii la un anumit preþ (PT) ºi invers proporþionalã cu
viteza de rotaþie a banilor; c) amploarea creditului de consum;
d) plãþile efectuate în contul creditelor ajunse la scadenþã, în
perioada corespunzãtoare; e) cererea de monedã în scopuri
speculative  funcþie de nivelul dobânzii.
Oferta de monedã  cantitatea de monedã pusã la dispoziþia agenþilor
economici ºi a altor utilizatori de monedã de cãtre sistemul bancar.
Bãncile ºi instituþiile de credit
Tipuri de bãnci: de emisiune, de depozit, specializate.
Funcþiile active ale bãncilor ºi ale celorlalte instituþii de credit sunt:
a) acordarea de împrumuturi solicitanþilor care îndeplinesc condiþiile de
bonitate; b) pãstrarea elasticitãþii mijloacelor de platã.
Funcþiile pasive ale bãncilor se concretizeazã în primirea depunerilor
pe care le fac clienþii: depuneri spre fructificare ºi depuneri pentru
executarea de plãþi din ordinul clienþilor.
Dobânda simplã ºi compusã
Dobânda este suma de bani plãtibilã pentru dreptul de folosinþã
temporarã a mijloacelor bãneºti împrumutate.
Mãrimea dobânzii se exprimã prin:
a) masa dobânzii (D), care reprezintã mãrimea absolutã a dobânzii
anuale plãtitã la suma totalã împrumutatã (C);
reprezintã calculul dobânzii simple. Masa dobânzii compuse se
calculeazã dupã formula: Dc = Sn - C.
Sn = suma obþinutã de proprietarul capitalului, acumulatã dupã n ani;
C = credit.
n = numãrul de ani; d = rata dobânzii; C = capitalul împrumutat.
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b) mãrimea relativã se exprimã prin rata dobânzii anuale (d) care
reprezintã preþul anual a 100 unitãþi monetare împrumutate ºi se
calculeazã ca raport procentual între masa dobânzii (D) ºi capitalul
împrumutat (C)

.

Rata dobânzii poate fi: nominalã ºi realã
Rata realã poate fi: pozitivã, negativã, nulã.
Echilibrul pieþei monetare se realizeazã atunci când cererea de monedã
este egalã cu oferta de monedã.
Politici monetare ºi instrumente de intervenþie: a) taxa rescontului; b)
variaþiile cotelor obligatorii de rezervã. M-multiplicatorul creditului, al banilor
(M)

(r = rezerva obligatorie).

XI. PIAÞA CAPITALULUI
Piaþa primarã ºi secundarã
Titlurile de valoare sunt înscrisuri emise în baza unor legi, care dau
posesorilor lor dreptul de a încasa, anual, un venit variabil sau fix. Componente
ale titlurilor de valoare: acþiuni, obligaþiuni, titluri de rentã, bonuri de tezaur.
Piaþa capitalului este totalitatea tranzacþiilor al cãrei obiect îl
constituie titlurile de valoare. Ea se scindeazã în: a) piaþa primarã 
cuprinde totalitatea tranzacþiilor al cãror obiect îl reprezintã titlurile
de valoare nou emise; b) piaþa secundarã  include totalitatea
tranzacþiilor efectuate cu titlurile de valoare emise ºi plasate anterior.
Randamentul acþiunilor ºi obligaþiunilor (rata dividendului pentru acþiuni
ºi rata dobânzii pentru obligaþiuni) se comparã cu rata dobânzii bancare.
Randamentul titlurilor de valoare pentru obligaþiuni:
în care: R0 = randamentul obligaþiunii sau rata dobânzii obligaþiunii; C =
cuponul sau dobânda totalã; P = preþul cu care se cumpãrã obligaþiunea.
Pentru acþiuni:

în care:

Ra = randamentul acþiunii sau rata anualã a dividendului; W = dividendul
total, estimat a se încasa anual; P = preþul cu care se cumpãrã acþiunea.
Valoarea viitoare a unei sume prezente se calculeazã: pentru obligaþiuni
rambursabile la scadenþã:
Vn = Vo + n(Vo · d) în care:
Vn = valoarea viitoare a fluxurilor de venituri; Vo = valoarea prezentã
(nominalã) a obligaþiunii; n = durata de viaþã în ani a obligaþiunii; d = rata
dobânzii obligaþiunii.
Cursul titlurilor de valoare
Cursul obligaþiunii =
Cursul acþiunii =
Câºtigul potenþial (C.P.)

 100

în care: V = dividendul ori dobânda încasatã;P1 = preþul de vânzare
pe piaþa secundarã; P0 = preþul de cumpãrare al titlului.
Bursele ºi operaþiunile pe aceastã piaþã: a) la vedere; b) la termen.

XII. PIAÞA VALUTARÃ
Cursul valutar
Piaþa valutarã reprezintã acte de vânzare-cumpãrare al cãror obiect îl
constituie valutele. Cursul valutar reprezintã raportul cantitativ în care o
valutã se schimbã cu alta.
Factorii care influenþeazã cursul valutar: a) cererea ºi oferta de valutã;
b) puterea de cumpãrare a valutelor care se schimbã între ele; c) evoluþia
inflaþiei; d) rata dobânzii; e) factorii psihologici.
Operaþiunile care servesc publicul nonbancar, ce au ca obiect, în principal,
schimbul valutei scripturale (de cont) sunt: a) operaþiuni la vedere  în care transferul
efectiv de valutã are loc într-un interval de 48 ore lucrãtoare, socotite de la încheierea
contractului; b) ope-raþiuni la termen  în care valuta se transferã efectiv într-un
interval de timp ce depãºeºte 48 ore lucrãtoare, calculate de la data încheierii
contractului. Acest interval poate fi o lunã, douã, trei etc. Specificitatea operaþiunilor
la termen constã în aceea cã transferul valutei (la scadenþa fixatã) se face nu la cursul
zilei, ci la cursul iniþial stabilit prin contract. De regulã, aceste operaþiuni sunt
speculative, adicã urmãresc un profit rezultat din diferenþa dintre cursul zilei ºi cel
iniþial; c) operaþiuni tip Hedging (Hedging înseamnã a se pune la adãpost de riscuri).
Operaþiuni efectuate de bãnci.
Bãncile efectueazã: a) operaþiuni de arbitraj valutar; b) operaþiuni Swap
(Swap înseamnã schimb reciproc, ori troc). Acestea sunt operaþiuni de
creditare reciprocã intervenite, de regulã, între douã bãnci centrale cu scopul
acordãrii de împrumuturi (de cãtre una din ele, unei terþe bãnci). Ele pot
interveni ºi între marile bãnci comerciale.
Casele de schimb efectueazã numai operaþiuni la vedere, denumite
operaþiuni la ghiºeu, ori schimb manual.
Datoria externã
Datoria externã subsumeazã datoria externã, privatã ºi publicã. Ea se poate
calcula: ca sumã absolutã (totalul datoriei externe); ca sumã ce revine pe locuitor
(suma absolutã a datoriei / numãr de locuitori); ca procent din PIB. Ultimii doi
indicatori sunt cei mai concludenþi în privinþa gradului de îndatorare faþã de strãinãtate.
Atunci când o þarã este, concomitent, creditor ºi debitor, pentru cunoaºterea situaþiei
sale reale, în raporturile internaþionale, se calculeazã diferenþa dintre împrumuturile
acordate ºi cele primite. În urma calculului se pot ivi trei situaþii posibile: a) situaþia
de debitor net (suma împrumuturilor primite este superioarã sumei celor acordate);
b) situaþia de creditor net (suma împru-muturilor primite este inferioarã sumei celor
acordate); c) situaþia de echivalenþã a sumei împrumuturilor primite cu suma celor
acordate. Rambursarea datoriei începe la un anumit numãr de ani dupã contractarea
împrumutului. Acest interval, cuprins între momentul primirii creditului ºi începerea
restituirii lui, se numeºte perioada de graþie. Serviciul datoriei externe reprezintã
tranºele anuale scadente ale împrumutului ºi dobânda anualã.

XIII. EXTERNALITÃÞI ªI
BUNURI PUBLICE
Eºecul pieþelor reprezintã imperfecþiuni ale pieþelor, concretizate în
situaþiile de valorificare incompletã a resurselor existente, în eficienþã
redusã ºi dezechilibre. Din aceastã cauzã este necesarã intervenþia
autoritãþii publice, care sã corecteze situaþiile de eºec ºi sã favorizeze
funcþionarea eficientã a mecanismelor pieþei.
Definirea externalitãþilor
Externalitãþile sunt consecinþe sau efecte care afecteazã viaþa ºi
activitatea oamenilor, inclusiv mediul natural. Ele se concretizeazã în costuri
sau beneficii care, deºi se produc, nu sunt evidenþiate în cheltuielile ºi
rezultatele obþinute de cãtre agenþii economici.
Caracteristici ale externalitãþilor: a) derivã din activitatea altor agenþi
economici decât cei care le suportã costurile directe; b) efectele, fiind induse,
nu sunt înregistrate în mod direct pe pieþe ºi, ca atare, nu influenþeazã echilibrul
concurenþial. În cazul externalitãþilor, producþia sau consumul unui bun de
cãtre un agent economic schimbã corelaþiile dintre costurile sau beneficiile
private, pe de o parte, ºi costurile sau beneficiile sociale, pe de altã parte.
Externalitãþile apar, în principal, datoritã faptului cã drepturile de proprietate
asupra unor resurse sunt fie insuficient protejate, fie incomplet definite.
Înþelegerea externalitãþilor necesitã prezentarea a douã perechi de
concepte. Prima pereche: a) costul social, care exprimã cheltuielile ºi
ºansele sacrificate, con-cretizate în costurile suportate de membrii
comunitãþii în urma organizãrii ºi desfãºurãrii unei anumite activitãþi;
b) costul privat, care exprimã numai cheltuielile suportate direct de
unitãþile implicate în organizarea ºi desfãºurarea activitãþii respective.
A doua pereche: a) beneficiul social, include, în expresie valoricã, toate
utilitãþile de care beneficiazã membrii unei comunitãþi ca urmare a
organizãrii ºi desfãºurãrii unei anumite activitãþi economice; b) beneficiul
privat include numai venitul obþinut direct de unitãþile implicate în
organizarea ºi desfãºurarea activitãþii.
Externalitãþi pozitive ºi negative
Clasificare: a) externalitãþile pozitive - beneficiile private sunt mai mici
decât beneficiile sociale, acestea din urmã incluzând beneficiile externe ce
revin unor terþe persoane; b) externalitãþile negative se caracterizeazã prin
aceea cã nivelul costurilor private este mai redus decât cel al costurilor
sociale, care includ ºi costurile externe suportate de terþi. Externalitãþile
negative pot reprezenta argumente pentru intervenþia guvernamentalã în
calitate de monitor ºi corector al efectelor negative.
Caracteristicile bunurilor publice
Bunurile publice sunt unice ºi egale prin utilizatori, în sensul cã fiecare
individ poate beneficia de ele. Aceste bunuri sunt destinate consumului
colectiv: ºosele, apele râurilor, canale de navigaþie, iluminatul public etc.
Trãsãturi: a) nonexcluziunea este generatã de indivizibilitatea
cererii pentru bunurile publice ºi presupune cã nici o persoanã nu poate
fi eliminatã sau exclusã din sfera consumatorilor potenþiali ai bunurilor
publice; b) nonrivalitatea înseamnã lipsa de rivalitate între utilizatori
ºi este generatã de indivizibilitatea ofertei de bunuri publice.
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DE LA ETNOGENEZA ROMÂNILOR LA
FORMAREA NAÞIUNII ROMÂNE MODERNE

Puterea de rezistenþã în faþa forþei ostile ºi vigoarea creaþiei în cele mai
diverse domenii au fost coordonate ale istoriei poporului român; ele i-au permis
sã-ºi pãstreze în cursul secolelor fiinþa statalã, sã contribuie la apãrarea
civilizaþiei europene, sã sprijine aspiraþiile de libertate ale altor popoare ºi sã
dezvolte forme de civilizaþie pline de originalitate, definitorii pentru identitatea
sa în concertul popoarelor europene.

I. REZISTENÞA DACO-ROMANÃ ªI
CONTINUAREA ROMANIZÃRII LA NORDUL
DUNÃRII DUPÃ RETRAGEREA AURELIANÃ
În condiþiile crizei care se manifesta în Imperiul roman, agravatã de
presiunea populaþiilor barbare, împãratul Aurelian a hotãrât retragerea din
Dacia în anii 271-275 a armatei romane, a aparatului administrativ ºi a unei
pãrþi a populaþiei urbane. Majoritatea populaþiei, constituitã din þãrani romani
ºi din daci romanizaþi, a rãmas însã pe loc, continuând sã fie în strânse legãturi
cu romanitatea sud-dunãreanã. Aceste legãturi s-au manifestat, atât prin treceri
de populaþie dintr-o parte în alta a fluviului, cât ºi prin acþiunile politicomilitare ale Imperiului roman la nordul Dunãrii, care au culminat cu restaurarea
parþialã a stãpânirii romane la nord de fluviu în timpul împãraþilor Constantin
cel Mare (307-337), Valens (364-378) ºi Justinian (527-565).
În perioada marii migraþii a populaþiilor barbare, în Dacia  ca ºi în alte
pãrþi, din care s-a retras administraþia romanã,  a avut loc un fenomen de
ruralizare. Satul a devenit  remarca N. Iorga  pentru mult timp forma
fireascã de organizare a strãmoºilor noºtri. Populaþia oraºelor n-a dispãrut,
ci, decãzând, a intrat în rândul þãrãnimii, care a rãmas sã reprezinte tradiþiile
de culturã romanã ºi idealul social de libertate al dacilor.
Virtual, continuând sã se considere ca parte integrantã a Romaniei  cum
se numea de cãtre barbari Imperiul roman ºi mai târziu cel romano-bizantin
 populaþia romanizatã din Dacia gãsea cã ea însãºi reprezintã faþã de barbarii
stabiliþi în vecinãtatea sau pe teritoriul ei o Romanie, o þarã de romanitate ai
cãrei locuitori se intitulau cu mândrie romani sau romeni. Invaziile repetate,
ca ºi dominaþia barbarilor au sfãrâmat unitatea Romaniei nord-dunãrene,
au fãcut ca ea sã se desfacã, sã se fragmenteze în mai multe Romanii, care
pãstrau însã conºtiinþa unitãþii etnice a întregului ºi a ordinii de care dispuseserã
în Imperiul roman.
Aceste Romanii populare sunt numite în izvoare cu un termen de origine
celto-germanã, preluat apoi de slavi, ºi vlahii, adicã þinuturi locuite de vlahi,
înþelegând prin aceºtia vorbitori de limbã latinã. Daco-romanii, ei înºiºi, nu
s-au numit niciodatã vlahi, ci ºi-au zis  de la romani  rumâni, înlocuind,
potrivit spiritului limbii noastre, vocala o în u ºi pe a în â. La rându-i, þara
formatã din contopirea Valahiilor nord-dunãrene nu s-a numit Vlahia sau
Valahia, ci România. Pentru a dovedi romanitatea poporului român, cronicarii
din secolele XVII-XVIII au invocat, printre argumentele aduse, însuºi numele
de român-românesc, rãspândit în toate pãrþile locuite de români.
Numele cel mai adevãrat, autentic, de la primul descãlecat prin Traian
este  scria Miron Costin  rumân sau romanus, care nume acest popor l-a
pãstrat întotdeauna între dânºii . Acelaºi nume este dat îndeobºte ºi
muntenilor ºi moldovenilor ºi celor ce locuiesc în þara Transilvaniei. Rumân
este un nume schimbat în curgerea anilor din roman . Un alt nume ei înºiºi
nu au primit între dânºii niciodatã. Cãrturarul domn al Moldovei, Dimitrie
Cantemir, arãta ºi el cã Neamul moldovenilor, muntenilor ºi ardelenilor cu
toþii cu un nume de obºte Români se cheamã.
În perioada migraþiilor barbare, Romaniile din spaþiul carpatodunãreano-pontic, Þãrile Româneºti (Terrae Blacorum - în izvoarele de limbã
latinã sau Vlahiile, în izvoarele slave) erau conduse de elemente ridicate din
mijlocul locuitorilor lor, care purtau numele latin de judeci (de la judex), care
a fost redat mai târziu, în urma coabitãrii cu slavii, prin denumirea slavã de
cnezi. Aceºtia, cu ajutorul bãtrânilor din sate (juraþi), asigurau ordinea, judecau
pricinile ivite între locuitori. Din rândul cnezilor s-au recrutat apoi voievozii,
conducãtori militari prin excelenþã.
Invazia populaþiilor barbare a produs mari pagube materiale ºi pierderi
umane în rândul strãmoºilor noºtri. Ei ºi-au pãstrat însã nealteratã
individualitatea în mijlocul atâtor încleºtãri ºi frãmântãri dramatice. Potopul
de barbari ºi furtunile veacurilor ce au trecut peste pãmântul vechii Dacii 
avea sã scrie Nicolae Bãlcescu  nu i-au putut clinti pe români, care s-au
pãstrat în toatã întinderea Daciei, cu limba ºi obiceiurile strãbune, cu caracterul
moºtenit de la daci ºi romani.
ªi când, în secolul al IX-lea, românii au trecut de la reþeaua de obºti
rurale ºi salba de þãri la forme politice superioare de organizare  cnezate ºi
voievodate  care aveau aspecte comune pe întreg teritoriul locuit de români
, ei au trebuit sã le apere prin luptã, înfruntând cu bãrbãþie atacurile unor
adversari numeroºi.

II. CÃTRE DEFINIREA IDENTITÃÞII STATALE
A ROMÂNILOR
În cronica sa, Gesta Hungarorum, Anonymus, Notarul regelui Bela al III-lea
al Ungariei, a transmis informaþii preþioase cu privire la organizarea politicã a
Transilvaniei în secolul al X-lea, la existenþa voievodatelor din Criºana, Banat
ºi Podiºul Transilvaniei. Voievozii români  relata Anonymus  socoteau
libertatea bunul cel mai de preþ, fiind gata sã o apere cu toatã energia ºi resursele
de care dispuneau.
Procesul de strângere la un loc, într-un singur stat, a formaþiunilor politice
româneºti  cnezate ºi voievodate , de refacere a Romaniei nord-dunãrene a
fost frânat de nãvãlirea ultimului val al populaþiilor migratoare: pecenegi,
uzi, cumani ºi tãtari, iar în Transilvania, ºi de tendinþele de expansiune ale
Regatului maghiar.
A trebuit sã treacã o lungã perioadã de timp pentru ca forþele constructive
sã devinã suficient de viguroase spre a zãdãrnici acþiunea factorilor care
împiedicau reconstituirea în formã româneascã a întregului politic pe care-l
reprezentase, în Antichitate, Dacia.
Transilvania, care prin poziþia ei geograficã ºi dezvoltarea istoricã tindea
sã devinã, o datã cu secolul al X-lea, centrul polarizator de viaþã politicã
româneascã, a cãzut, dupã o rezistenþã îndelungatã (secolele XI-XIII), sub
stãpânirea Regatului maghiar. Acesta a trebuit sã recunoascã însã autonomia
Transilvaniei, care a continuat sã fie cârmuitã  ca ºi celelalte Þãri Româneºti,
de la sud ºi est de Carpaþi  de un voievod.
Voievodul Transilvaniei dispunea de o largã autoritate. Spre deosebire de
voievozii din Þara Româneascã ºi Moldova, el nu se intitula de sine stãtãtor,
singur stãpânitor; depindea de coroana Ungariei, fãrã ca aceastã dependenþã
sã fi influenþat fondul autonom al organizaþiei voievodale.
Dacã împrejurãri externe au fãcut ca primul stat românesc independent
sã nu se realizeze în Transilvania, istoria a oferit în schimb acestei provincii
intracarpatice rolul de matcã, de rezervor etnic pentru celelalte provincii
româneºti; ea a pulsat la sud ºi est de Carpaþi energii umane cu rosturi însemnate
în strângerea la un loc, în state româneºti de sine stãtãtoare, a formaþiunilor
politice existente aici.
Revãrsãrile de populaþie, mai ales din regiunile mãrginaºe ale
Transilvaniei, au fãcut ca cei doi versanþi ai Carpaþilor, denumiþi plastic ºira
spinãrii poporului român, sã fie nu numai teritorii de maximã demograficã
româneascã  ºi este semnificativ faptul cã formarea statelor româneºti
independente a pornit de aici , ci ºi regiunile care au menþinut ºi simbolizat
tot timpul unitatea româneascã din cele trei provincii: Transilvania, Þara
Româneascã, Moldova. Regalitatea maghiarã s-a vãzut obligatã sã admitã ca
realã aceastã unitate ºi sã fie de acord  când raporturile ei cu domnii Þãrii
Româneºti ºi Moldovei erau bune  cu extinderea autoritãþii acestora ºi în
þinuturile din Transilvania în care, din cauza vecinãtãþii cu Þara Româneascã
ºi Moldova, puteau fi impuse mai greu orânduielile Regatului maghiar.
În secolele XIII-XIV, procesul de constituire a statelor româneºti
independente a fost însoþit de lupta lor pentru a-ºi afirma identitatea politicã
împotriva direcþiilor de expansiune a unor state vecine mai puternice, cum
erau Regatul ungur ºi cel polono-lituanian, iar mai târziu Imperiul otoman.
O primã încercare de a împiedica o înstãpânire a Regatului maghiar la
sud de Carpaþi s-a soldat cu moartea eroicã, în 1279, a voievodului Litovoi.
Acesta a devenit simbol al ideii de independenþã, idee care avea sã se
transforme la scurtã vreme dupã jertfa lui în manifestãri energice de înlãturare
a infiltraþiilor de stãpânire strãinã la sud de Carpaþi.
Izbânda în bãtãlia de la Posada din 1330, repurtatã în Þara Româneascã
de Basarab Întemeietorul, ºi acþiunea victorioasã a lui Bogdan I în Moldova,
la 1359, au consfinþit afirmarea independentã a statelor româneºti.
Paralel cu procesul de constituire a statelor româneºti de la sud ºi est de
Carpaþi se desfãºura un proces similar în zona sud-dunãreanã. Aici se desfãºura
un ºir de rãscoale antibizantine, la care participau români sud-dunãreni, bulgari,
sârbi ºi albanezi, cãrora li s-a alãturat adesea ºi populaþia greacã din zonã.
Un moment important în istoria popoarelor sud-est europene l-a constituit
revolta din toamna anului 1185 a bulgarilor ºi românilor (vlahilor) sud-dunãreni
în frunte cu Asan ºi Petru, care au pus bazele þaratului de la Târnovo. Românii
sud-dunãreni, descendenþii vechii populaþii trace romanizate, populau întinse
regiuni sud-dunãrene, în Serbia, Bulgaria, Macedonia ºi Thesalia, grupul din
Haemus (Balcani) fiind unul dintre cele mai însemnate. Asan ºi Petru erau
membrii unei familii de mici nobili români din Haemus. Ei s-au ridicat la
luptã în fruntea românilor din regiune ºi au atras în acþiune ºi pe bulgari. În
anii care au urmat declanºãrii revoltei au avut loc lupte grele între românobulgari ºi bizantini, în care conducãtorii miºcãrii au gãsit refugiu ºi sprijin
material la românii nord-dunãreni.
Victoriile repurtate de rãsculaþi împotriva Bizanþului au dus la crearea
statului ce þinea seama de tradiþia politicã a primului þarat ºi care a intrat în
istorie sub numele de cel de-al doilea þarat bulgar sau, dupã componenþa etnicã
a participanþilor la înfãptuirea lui, þaratul vlaho-bulgar.
Din acest þarat s-au desprins, în secolul XIV, þaratele de Târnovo ºi de
Vidin, precum ºi un stat pontic din care se va dezvolta statul Dobrogea. Acesta
grupa oraºele de la Marea Neagrã ºi asigura legãtura lor cu Imperiul Bizantin.
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La mijlocul secolului al XIV-lea, frãmântãrile din Bizanþ, generate de
luptele pentru tron, au prilejuit un fel de legitimare a existenþei statului
Dobrogea. În 1346, conducãtorul statului Dobrogea, Balica, a intervenit în
luptele din Bizanþ. Dupã moartea lui, la conducerea statului a ajuns Dobrotici.
Vasal, la început, Bizanþului, care i-a acordat titlul de despot, Dobrotici a
intrat ulterior în conflict cu împãratul Ioan al V-lea Paleologul, care a fost
constrâns, în cele din urmã, sã recunoascã autonomia þãrii lui Dobrotici.
Exercitarea autoritãþii lui Dobrotici pânã la Dunãre l-a angajat într-un
rãzboi lung cu genovezii, care formaserã factorii la Vicina ºi Licostomo ºi
voiau sã-ºi asigure monopolul tranzacþiilor comerciale în aceastã regiune.
Pentru a face faþã împotrivirii negustorilor genovezi, aliaþi cu Imperiul otoman,
Dobrotici a desãvârºit organizarea formaþiunii statale pe care o conducea.
Aceasta a devenit, dupã 1371, un important factor politic în Peninsula
Balcanicã. Ea avea sã se numeascã Dobrogea, dupã numele celui care a
reuºit s-o impunã ca entitate politicã pe plan sud-est european.
În anul 1388, o mare expediþie otomanã condusã de vizirul Ali-paºa
ameninþa sã transforme în paºalâc teritoriul dintre Dunãre ºi Marea Neagrã.
Intervenþia energicã a lui Mircea cel Bãtrân, domnul Þãrii Româneºti, a
împiedicat ca Dobrogea sã ajungã sub stãpânire turceascã ºi a unit-o cu Þara
Româneascã. Dupã câteva decenii, Dobrogea avea sã cadã, în 1417, pentru
mai mult de patru secole ºi jumãtate, sub stãpânire otomanã.

III. ÎN APÃRAREA ÞÃRII ªI A CREªTINÃTÃÞII
Istoria Þãrilor Române a cunoscut, în secolele XIV-XVI, o splendidã
perioadã de înflorire a statalitãþii româneºti. Consolidarea ºi dezvoltarea internã
economicã, politicã ºi culturalã s-au asociat strâns cu afirmarea viguroasã a
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Activitatea politico-militarã a lui Iancu de Hunedoara de fixare a aceluiaºi
þel eforturilor româneºti din cele trei þãri avea sã slujeascã unora dintre cei
mai destoinici conducãtori români de dupã el, ca model de acþiune în realizarea
unitãþii statale româneºti.
Când, dupã moartea lui Iancu de Hunedoara, primejdia otomanã a devenit
tot mai ameninþãtoare, sarcina organizãrii apãrãrii Þãrilor Române a trecut pe
seama statului românesc de la sud de Carpaþi, care a gãsit în Vlad Þepeº
conducãtorul capabil sã-i întãreascã rezistenþa ºi s-o impunã ca pavãzã pentru
celelalte þãri surori.
Pãtruns de adevãrul cã un stat nu poate exista ºi nu se poate impune în
afarã decât prin forþã internã ºi forþa nu poate fi decât acolo unde este unitate,
Vlad Þepeº a consolidat, mai întâi, bazele interne ale rezistenþei, sprijininduse pe târgoveþi ºi pe þãrani ºi lovind în privilegiile marii boierimi. El a înfrânt
apoi, în câteva lupte de mare rãsunet internaþional, oºtile otomane invadatoare.
Încã din timpul vieþii sale, Vlad Þepeº a devenit o figurã europeanã.
Isprãvile de arme, energia ºi severitatea cu care a reprimat orice opoziþie l-au
aºezat printre personalitãþile politice ale vremii, deºi Dracula, numele sub
care s-a fãcut cunoscut, a devenit  datoritã unei bogate literaturi, provenitã
din medii ostile lui  prototipul tiranului sângeros.
Lui Dracula ficþiune, creatã din interese strãine ºtiinþei, istoriografia
româneascã îi opune pe Vlad Þepeº cel real, ale cãrui fapte au fost puse în
slujba înãlþãrii þãrii.
În Vlad Þepeº, care a fost sprijinit în obþinerea domniei, ca ºi în acþiunile
de fermã afirmare a þãrii de forþe politice din Transilvania ºi Moldova, poporul
român a avut un remarcabil om de stat ºi conducãtor devotat al apãrãrii
independenþei þãrii sale.
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Þãrii Româneºti, Moldovei ºi Transilvanei în raporturile internaþionale
europene, în primul rând în centrul ºi sud-estul Europei.
Este epoca marilor domnitori ºi comandanþi de oºti  Mircea cel Bãtrân,
Iancu de Hunedoara, Vlad Þepeº, ªtefan cel Mare, Radu de la Afumaþi,
Petru Rareº  care vor apãra cu bãrbãþie, cu iscusinþã ºi cu energie militarã ºi
diplomaticã remarcabilã, timp de un secol ºi jumãtate, Þãrile Române împotriva
valului otoman ameninþãtor. Folosind o tacticã adecvatã, ridicând oºti de pânã
la 40.000-60.000 de oameni, mobilizând, în eforturi eroice, toate resursele
pãmântului românesc, aceºti domnitori au transformat Þãrile Române într-un
puternic zid de apãrare a independenþei ºi libertãþii poporului nostru, ca ºi
într-o Poartã a Creºtinãtãþii  cum spunea însuºi marele ªtefan Voievod.
Lupta dusã de poporul român, în contextul prãbuºirii puterii de rezistenþã
a sud-estului european, iar mai târziu a regalitãþii maghiare, în faþa puterii
otomane, a dobândit o semnificaþie specialã, de ordin general-european.
Rolul de apãrare a civilizaþiei europene, pe care-l aveau Þãrile Române,
era recunoscut ca atare de puterile europene, de conducãtori de state, de oameni
politici, de cronicari ai vremii. Voievozii români, prin victoriile repurtate, au
intrat în istorie nu numai ca vajnici apãrãtori ai þãrii lor, ci ºi ca eroi ai întregii
Creºtinãtãþi  termen prin care era desemnatã ideea de unitate europeanã.
Mircea cel Bãtrân era socotit principe între creºtini cel mai viteaz ºi cel
mai ager, Iancu de Hunedoara era vãzut ca atletul cel mai puternic al lui
Hristos, Vlad Þepeº a dat naºtere, prin faptele lui de arme, unei întregi literaturi
europene; ªtefan cel Mare era apreciat ca foarte rafinat ºi foarte fin în
meºteºugul rãzboiului, ca unul dintre eroii secolului al XV-lea.
În cursul luptei pentru independenþã, pe trunchiul viguros al unitãþii
etnolingvistice, s-a manifestat în secolele XIV-XVI, sub forme diferite ºi de
manierã elocventã, tendinþa de unitate politico-statalã. Este caracteristicã în
aceastã privinþã politica de largi orizonturi dusã de Mircea cel Bãtrân. Lucid
în aprecierea forþei unite a Þãrilor Române, el a realizat o strânsã colaborare
cu Petru I Muºat ºi Alexandru cel Bun, domni ai Moldovei, ºi cu ªtibor,
voievodul Transilvaniei.
În 1388, cum s-a amintit deja  în cursul expediþiei conduse de vizirul
Ali-paºa împotriva statului dobrogean  când Dobrogea era în primejdie sã
cadã sub stãpânire otomanã, fapt ce ar fi periclitat însãºi existenþa Þãrii
Româneºti, Mircea cel Bãtrân a intervenit, reuºind sã salveze situaþia ºi sã
realizeze, prin unirea Þãrii Româneºti ºi a Dobrogei, un singur corp politic, în
stare sã înfrunte agresiunea otomanã.
Prin reunirea teritoriului dintre Dunãre ºi Mare cu cel dintre Carpaþi ºi
Dunãre, Mircea cel Bãtrân adãuga titlului sãu de voievod al Þãrii Româneºti,
duce de Fãgãraº ºi Amlaº, Comite de Severin ºi pe cel de despot al
pãmânturilor lui Dobrotici ºi domn al Dârstorului. Prin aceastã victorie,
Mircea cel Mare refãcea pe o treaptã superioarã a evoluþiei istorice, în formã
româneascã, vechea unitate din vremea dacilor a þinuturilor din stânga Dunãrii
cu teritoriul dintre Dunãre ºi Mare.
Prin stãpânirea litoralului dobrogean ºi îndeosebi a gurilor Dunãrii, Þara
Româneascã se încadra nu numai în circuitul comercial continental, dar ºi în
cel maritim. Deþinerea de cãtre domnul român a importantelor puncte strategice
de mare valoare economicã cum erau Chilia, Isaccea, Silistra, Giurgiu, Turnu
ºi Severinul reprezenta înstãpânirea totalã de cãtre români a accesului spre
Marea Cea Mare.
Mircea I Voievod a fost  s-a spus  un adevãrat adunãtor de pãmânt
românesc. Þara Româneascã a cunoscut în vremea lui cea mai mare întindere
pe care a avut-o vreodatã. Puterea pe care Mircea cel Bãtrân ºi-a creat-o 
prin mãsurile întreprinse pe plan intern  ºi autoritatea de care se bucura au
fãcut ca el sã fie nu numai un vajnic apãrãtor al Þãrii Româneºti, dar ºi un
protector pentru celelalte provincii româneºti, Moldova ºi Transilvania. În
anul 1400, el a intervenit în luptele pentru domnie în Moldova ºi a determinat
înscãunarea pe tron a lui Alexandru cel Bun.
Într-o perioadã în care tulburãrile politice interne ale Regatului maghiar
îl împiedicau pe regele Sigismund sã-ºi exercite autoritatea efectivã în
Transilvania, þinuturile acesteia dinspre Þara Româneascã au fost supuse
autoritãþii lui Mircea cel Bãtrân. Dacã adãugãm la acestea cã dupã 1403 
când a ocupat Chilia de la genovezi  Mircea cel Bãtrân ºi-a întins stãpânirea
cãtre pãrþile tãtãreºti, cãpãtãm imaginea nu numai a întinderii statului
românesc condus de Mircea cel Bãtrân, dar ºi a rolului jucat de el în conducerea
politicii de apãrare general româneascã.
Unii dintre urmaºii lui Mircea cel Bãtrân, ca, de pildã, Alexandru Aldea,
solicitând sprijin, arãtau conducãtorilor oraºelor din Transilvania cã dacã va
pieri þara lor va pieri ºi Transilvania ºi cã în interesul luptei împotriva
turcilor era necesarã unirea eforturilor lor. În aceastã direcþie va acþiona cu
energie, spre mijlocul secolului al XV-lea, Iancu de Hunedoara, voievod al
Transilvaniei (1441-1446) ºi apoi guvernator al Ungariei (1446-1453), cel
care va realiza o adevãratã confederare a forþelor militare ale Þãrilor Române
în lupta împotriva Imperiului otoman.
În vremea lui Iancu de Hunedoara, date fiind calitãþile acestuia de iscusit
ºi temerar comandant de oºti, Transilvania a jucat un rol important în
conducerea luptei Þãrilor Române împotriva turcilor, luptã ce a unit sub
acelaºi drapel pe românii din cele trei þãri, cu consecinþe însemnate nu numai
pe planul succeselor militare, al victoriilor repurtate, ci ºi pe planul întãririi
conºtiinþei unitãþii etnice româneºti. Rolul jucat de Transilvania la mijlocul
secolului al XV-lea se explicã ºi prin împrejurãrile economice, care fãceau
din unele oraºe din Transilvania, cum era, de pildã, Braºovul, centre economice
de mare însemnãtate pentru întreaga societate aflatã pe teritoriul actual al
Românei. La Braºov se organizau într-o mãsurã însemnatã schimburi de
mãrfuri interesând, atât piaþa Moldovei, cât ºi cea a Þãrii Româneºti ºi a
Transilvaniei. Aici îºi desfãceau, prin intermediul negustorilor braºoveni,
boierii ºi mãnãstirile de la sud ºi est de Carpaþi produsele domeniilor lor: vite,
peºte, miere. De aici îºi procurau unele produse de lux.
Din 1442, Iancu de Hunedoara a intervenit activ în politica internã a
Moldovei ºi Þãrii Româneºti, impunând domni pe tronul lor. În 1448, în
schimbul sprijinului pe care Iancu de Hunedoara l-a dat lui Petru al II-lea
pentru a ocupa tronul Moldovei, acesta i-a cedat cetatea Chilia, una din cele
mai însemnate cetãþi ale Moldovei ºi una dintre poziþiile cheie ale întregului
front antiotoman. Stãpânind Chilia, Iancu de Hunedoara avea posibilitatea sã
controleze activ desfãºurarea evenimentelor politice de pe teritoriul Moldovei
ºi Þãrii Româneºti.

Dupã cãderea lui Vlad Þepeº, ºtafeta conducerii luptei antiotomane a
Þãrilor Române a fost preluatã de Moldova, al cãrei domnitor, ªtefan cel
Mare, avea sã înscrie una din cele mai glorioase pagini ale istoriei româneºti.
Pãrinte, apãrãtor al Moldovei, ªtefan cel Mare a apãrat deopotrivã Þara
Româneascã, împiedicând cãderea ei sub stãpânire otomanã, ca ºi Transilvania,
care privea spre el ca spre un salvator al libertãþii ei. În aºteptarea unei invazii
turceºti, ce pãrea iminentã, braºovenii, cerând ajutorul lui ªtefan cel Mare, i
se adresau, la 26 aprilie 1479: . Parcã ai fost ales ºi trimis de Dumnezeu
pentru cârmuire ºi apãrarea Transilvaniei de aceea cu mare dor ºi dragoste
rugãm pe Mãria Ta ca sã binevoieºti a te grãbi ºi a te apropia de pãrþile acestea,
spre a le apãra de mai sus-ziºii turci prea cumpliþi.
Aceeaºi scrisoare aducea la cunoºtinþa lui ªtefan cel Mare starea grea în
care se aflau ºi speranþa locuitorilor din Þara Româneascã de a se bucura de
sprijinul lui . Aceºtia  arãtau braºovenii  sunt aduºi cu sila ºi cu putere sã
asculte de acei turci, ca ºi cum s-ar fi depãrtat de credinþa creºtinã ºi ar fi ºi ei
turci. Pentru care ºi credincioºi numiþi aºteaptã suspinând din greu pe Mãria
Ta. Cãci nãdãjduiesc în Mãria Ta cã-i vei scãpa de silã ºi robia acestor pãgâni.
Autoritatea lui ªtefan cel Mare era atât de puternicã în Transilvania, încât
unii dintre contemporani considerau cã în unele pãrþi ale ei domnul român
stãpânea efectiv. Cronicarul polon Jan Dlugosz, amintind de participarea
secuilor la eroica luptã de la Vaslui, adãuga: a cãror þarã rupând-o (ªtefan)
din regatul Ungariei ºi-o supuse sieºi.
Pentru rolul politic jucat de ªtefan cel Mare în Þara Româneascã, care
datoritã lui a putut depãºi primejdia de a fi încorporatã în Imperiul otoman,
este semnificativã consemnarea din Letopiseþul Cantacuzinesc cã ªtefan Vodã
au ºãzut aicea în þarã de au domnit ani 16.
Rezultã de aici cã intervenþiile sistematice ale lui ªtefan cel Mare în Þara
Româneascã în numele alianþei active împotriva agresorului strãin au fãcut
ca, în vremea domniei lui, istoria românilor de la sud ºi cea de la est de Carpaþi
sã fie strâns legatã. Cum autoritatea lui ªtefan cel Mare era mare ºi în
Transilvania, am putea spune despre el cã a fost domn al Moldovei ºi al
tuturor românilor.
Subliniind prin acþiunile lui politice importanþa alianþei Þãrilor Române
împotriva turcilor, ªtefan cel Mare a cãutat permanent sã convingã puterile
europene de necesitatea unei alianþe mai largi, a statelor europene, în cadrul
cãreia eforturile Moldovei ar da mai mult pentru cauza ei ºi cea generalã.
Conºtient de importanþa þãrii sale în sistemul de alianþe a statelor creºtine
împotriva turcilor, numind Moldova Poartã a Creºtinãtãþii, ªtefan cel Mare
atrãgea atenþia curþilor europene cã dacã aceastã Poartã (a Creºtinãtãþii),
care este þara noastrã, va fi pierdutã  Dumnezeu sã ne fereascã de aºa ceva 
atunci toatã Creºtinãtatea va fi în mare primejdie.
Cu toatã simpatia manifestatã de puterile creºtine faþã de victoriile repurtate
de ªtefan cel Mare împotriva turcilor, marele domnitor s-a vãzut în momente
de grea cumpãnã singur, trebuind sã înfrunte cu o oaste micã forþe militare
duºmane mult superioare ca numãr ºi înzestrare tehnicã. El a cãutat sã
suplineascã inferioritatea în efectivele militare printr-o judicioasã folosire a
terenului în care cãuta sã angajeze lupta, printr-o tacticã în mãsurã sã-i permitã
hãrþuirea inamicului cu scopul de a-i slãbi moralul înainte de bãtãlia decisivã,
amãnunþit pregãtitã. Izvoarele relateazã cã ªtefan Vodã  pentru a împiedica
aprovizionarea oºtilor duºmane, care se realiza de obicei pe seama avutului
locuitorilor din þinuturile prin care ele treceau  evacua satele ºi pustia totul
în calea inamicului. Foametea creatã în oastea agresoare din cauza neputinþei
de jaf nu numai cã mãcina mii de vieþi, dar obliga pe supravieþuitori sã se
rãzleþeascã, cãutându-ºi în mod disperat hrana. Acest fapt îl urmãrea, de altfel,
ªtefan Vodã. Cu oastea lui, restrânsã ca numãr, el putea sã angajeze cu mai
multã uºurinþã lupte ºi sã înfrângã acele unitãþi desprinse din marele corp
expediþionar duºman.
Datoritã excepþionalei sale eficacitãþi, aceastã tacticã de luptã, folositã înainte
ºi de Mircea I Voievod, ca ºi de Vlad Þepeº, a constituit mult timp forma clasicã
a rezistenþei militare româneºti. Aplicarea ei, presupunând distrugerea conºtientã
a nenumãrate bunuri materiale, pribegii ºi mari privaþiuni pentru locuitori, releva
unitatea strânsã dintre domnitor ºi þarã, mobilurile morale care au potenþat
ºi cãlãuzit lupta de veacuri a poporului român: dragostea neþãrmuritã faþã de
patrie ºi de pãmânt, ideea de drept ºi de dreptate, conºtiinþa rolului de îndeplinit
în aceastã parte a Europei, de apãrare a civilizaþiei.
Rãzboaiele purtate de ªtefan cel Mare  dupã propriile lui cuvinte, 36 la
numãr  încheiate cele mai multe (34) cu victorii, au întãrit încrederea poporului
în forþa pe care el o reprezenta ºi în destoinicia conducãtorului sãu  dupã
expresia cronicarului Grigore Ureche: om întreg la fire, neleneº ºi lucrul sãu
îl ºtia a-l acoperi ºi unde nu gândeai acolo îl aflai. La lucruri de rãzboaie,
meºter unde era nevoie însuºi se vâra, ca vãzându-l ai sãi sã nu se îndãrãpteze
ºi pentru aceia rar rãzboi de nu biruia ºi unde-l biruia alþii nu pierdea nãdejdea
cã ºtiindu-se cãzut jos, se ridica deasupra biruitorilor.
Faptele lui ªtefan cel Mare, ca ºi actele scrise, emise din porunca lui, scot
în evidenþã energia extraordinarã a domnului, rapiditatea cu care acþiona
conºtient cã de ea depinde în mare mãsurã reuºita  calitãþi pe care cãuta sã le
impunã celor din jurul sãu, ca ºi aliaþilor strãini.
Mândru, cu un pronunþat sentiment al demnitãþii, dat de încrederea în el ºi în
supuºii sãi, ªtefan cel Mare a întruchipat în cel mai înalt grad calitãþile adevãratului
ºef de stat care ºtie sã impunã respect. Cu satisfacþia datoriei împlinite pentru
patrie ºi Creºtinãtate, ªtefan cel Mare anunþa principilor Europei biruinþa de la
Vaslui: Am luat sabia în mânã ºi cu ajutorul Domnului Dumnezeului nostru
atotputernic am mers împotriva duºmanilor Creºtinãtãþii, i-am biruit ºi i-am cãlcat
în picioare ºi pe toþi i-am trecut sub ascuþiºul sabiei noastre .
În raporturile cu supuºii sãi, ªtefan cel Mare  informeazã izvoarele  era
ca un pãrinte blând, drept, darnic ºi de aceea foarte iubit de ei. Anul morþii lui
ªtefan cel Mare a fost un an de profundã întristare pentru þara Moldovei.
Atâta jale era  scria Grigore Ureche  de plângea toþi ca dupã un pãrinte al
sãu, cã toþi cunoºtea cã s-au scãpat de mult bine ºi de multã apãrãturã.
Pe cât de mare oºtean a fost pe câmpul de luptã, pe atât de mare organizator
ºi ziditor de þarã s-a dovedit ªtefan cel Mare în timp de pace. Domnia lui a
fost o epocã de mari înfãptuiri pe întreg întinsul Moldovei, de numeroase
construcþii realizate în stil arhitectonic moldovenesc, ce i-au fãcut, ca ºi faptele
lui de arme, veºnic numele ºi pilduitoare opera.
Nici un domnitor român pânã la ªtefan cel Mare nu s-a bucurat încã din
timpul vieþii de o faimã internaþionalã atât de mare ca a lui. Biruinþele împotriva
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turcilor, venite dupã înfrângerile în cascadã suferite de puternice state europene,
au stârnit aprecieri elogioase la adresa viteazului comandant de oºti ºi au
nãscut speranþe în noi victorii. Papa Sixt al IV-lea, cronicarii poloni Jan
Dlugosz, Matei Miechowski, ca ºi panegiristul regelui Matei Corvin, Bonfinius,
ºi mulþi alþi cãrturari strãini au apreciat calitãþile de mare conducãtor de stat
ale lui ªtefan cel Mare.
Puternica rezistenþã opusã de ªtefan cel Mare cuceririlor otomane, ca
ºi victoriile repurtate de Vlad Þepeº, Iancu de Hunedoara, Mircea cel Bãtrân
au fãcut dovada trãiniciei organizãrii statale a românilor. Îmbinând
confruntarea deschisã, armatã, pe câmpul de luptã cu negocierile, domnii Þãrilor
Române au reuºit sã pãstreze dreptul la existenþã al statelor româneºti, dreptul
de a avea o viaþã politicã a lor, în conformitate cu tradiþia moºtenitã ºi cu
experienþa istoricã cãpãtatã de a se guverna dupã propriile lor legi ºi instituþii,
prerogative pe care le pierduserã popoarele cãzute sub stãpânirea otomanã.

IV. RELAÞII NEGOCIATE CU IMPERIUL
OTOMAN
Poarta otomanã a fost determinatã sã recunoascã prin acte cu caracter
interstatal existenþa de sine stãtãtoare a statelor româneºti, sistemul lor de
guvernãmânt, fapt ce a limitat simþitor imixtiunile Porþii otomane în treburile
interne ale Þãrilor Române, chiar ºi atunci când ele au intrat  spre mijlocul
secolului al XVI-lea  în sfera dominaþiei otomane. Umanistul italian Filippo
Buonaccorsi (Callimachus), subliniind rolul românilor în bararea expansiunii
otomane, arãta cã românii dupã ce au respins armatele ºi încercãrile puterii
otomane s-au închinat prin tratate nu ca învinºi, ci ca învingãtori.
Existenþa de sine stãtãtoare a Þãrilor Române, recunoscutã prin tratate de
Poarta otomanã, în schimbul plãþii unui tribut cu semnificaþia de rãscumpãrare
a pãcii, ºi-a gãsit expresia în menþinerea în fruntea statelor româneºti a
domnitorilor români cu prerogative suverane. Aceste prerogative rezultau în
mod clar chiar din titlul pe care continuau sã-l aibã domnitorii: Io sau Ioan,
mare voievod ºi domn singur stãpânitor. S-au pãstrat apoi instituþiile: Sfatul
domnesc ºi Adunarea þãrii.
Recunoscând dreptul Þãrilor Române de a se guverna dupã propriile legi,
de a declara rãzboi ºi încheia pace, Poarta otomanã se obliga sã nu se amestece
în administraþia lor, în alegerea domnitorilor. Se interziceau construirea de
moschei ºi cumpãrarea de proprietãþi de cãtre musulmani pe teritoriul Þãrilor
Române; erau supuse aprobãrii autoritãþilor româneºti pãtrunderea ºi activitatea
în hotarele Þãrilor Române a negustorilor din Imperiul otoman.
Statutul politic de autonomie, apãrat cu îndârjire de Þãrile Române,
le-a înlesnit rãgazul necesar continuãrii operei constructive, atât de
strãlucit reprezentatã de epoca lui ªtefan cel Mare, ºi a slujit ca model ºi
sprijin în lupta de eliberare a popoarelor din sud-estul european cãzute sub
stãpânirea otomanã. În Þara Româneascã, domniile lui Radu cel Mare, Neagoe
Basarab ºi Radu de la Afumaþi au fost marcate de realizãri în domeniul artelor
ºi culturii care dovedeau cã þara se menþinea în cadrul marilor circuite culturale
internaþionale, þinea pasul cu progresul realizat în alte þãri.
Într-o remarcabilã lucrare, Neagoe Basarab a þinut sã prezinte, în caz de
primejdie, soluþia diplomaticã de pãstrare a pãcii ºi a fiinþei statale româneºti.
În spiritul tradiþiei create, pe care imperative politice ºi economice o cereau
continuatã ºi întãritã, Neagoe Basarab a întreþinut relaþii strânse cu Transilvania,
a cãutat, prin sprijinul acordat Bisericii Ortodoxe, sã menþinã în rândul
românilor transilvãneni conºtiinþa unitãþii lor cu cei de acelaºi neam ºi aceeaºi
limbã de la sud ºi est de Carpaþi.
Preocuparea de a menþine în raporturile cu Poarta otomanã statutul politic
de autonomie a Þãrilor Române ºi de a influenþa  dupã prãbuºirea la Mohács
(1526) a Regatului maghiar  mersul evenimentelor din Transilvania cu scopul
pãstrãrii ei în sistemul de alianþe româneºti a devenit, în secolul al XVI-lea,
coordonata politicã esenþialã a celor mai însemnaþi domnitori români.
În numele acestui ideal politic a acþionat, într-un moment când
transformarea Þãrii Româneºti în paºalâc pãrea iminentã, Radu de la Afumaþi,
intrat în galeria marilor personalitãþi politice ale istoriei noastre prin numãrul
mare de bãtãlii împotriva turcilor, dar ºi de victorii obþinute, care au rãsturnat
planurile agresorilor. Împotrivirea româneascã a obligat Imperiul otoman sã
schimbe direcþia înaintãrii ºi cuceririlor lui în Europa, sã ocoleascã pur ºi
simplu Þãrile Române, sã le respecte acestora statutul de autonomie politicã,
în schimbul plãþii haraciului.
Petru Rareº a ºtiut, continuându-l pe ªtefan cel Mare, sã imprime politicii
Moldovei un dinamism care-l situeazã printre cei mai strãluciþi domni români.
Preocupat deopotrivã de extinderea ºi întãrirea stãpânirilor sale în Transilvania,
de fixare a hotarului din nord în drepturile din vremea lui ªtefan cel Mare, de
recuperare a pierderilor teritoriale din sudul Moldovei, de bune relaþii cu Þara
Româneascã, Petru Rareº a cuprins în gândirea-i politicã întregul spaþiu
românesc, anticipând prin actele lui opera politicã de care îºi va lega numele
Mihai Viteazul.
Iubitor ºi ocrotitor de culturã, Petru Rareº a ºtiut sã stimuleze iniþiative în
creaþia artisticã ºi literarã, care au dat domniei lui, ca ºi celei a lui Neagoe
Basarab în Þara Româneascã, o aureolã de care puþini voievozi români sau
alþi monarhi ai lumii ortodoxe au avut parte. Pãtruns de un superior simþ
artistic, Petru Rareº s-a înconjurat ºi el de meºteri talentaþi care, sub
supravegherea lui, au realizat valoroase opere de artã. Din vremea domniei
lui dateazã pictura exterioarã, faima bisericilor din nordul Moldovei: Humorul
(1535), Moldoviþa (1537), Arbore (1541), Voroneþul (1547). Aceasta, prin
impresionantul sãu program artistico-ideologic, a fost numitã Capela Sixtinã
a Orientului European.
Despot Vodã a nutrit gândul sã refacã vechea Dacie. În manifestul cãtre
moldoveni, el formula ideea eliberãrii Moldovei de tirania otomanã ºi a unirii
Þãrilor Române, invocând ca argument, descendenþa din vitejii romani, care
au fãcut sã tremure lumea. Unirea celor trei þãri, Moldova, Þara Româneascã
ºi Transilvania, într-un mare stat român deschidea  în planurile voievodului
de formaþie umanistã  perspectiva restaurãrii Imperiului roman de rãsãrit,
idee nutritã, de altfel, ºi de Petru Rareº.
Ion Vodã cel Cumplit, unul din acele spirite puternice, îndrãzneþe, care
au caracterizat secolul al XVI-lea, s-a angajat  în virtutea principiului cã viaþa
de stat fãrã libertate nu existã  în greaua luptã de înlãturare a imixtiunilor
otomane în treburile þãrii. Acestea au devenit tot mai frecvente ºi tot mai greu
de suportat în a doua jumãtate a secolului al XVI-lea. Ion Vodã a reînviat, în
inimile celor pe umerii cãrora apãsa greutatea dãrilor, virtuþile care impuseserã
în trecut Moldova ca stat puternic pe arena internaþionalã. El a atras din nou
atenþia asupra hotãrârii þãrii de a-ºi menþine cu orice sacrificiu fiinþa statalã.
Dupã cãderea eroicã a lui Ion Vodã a urmat o perioadã în care Imperiul
otoman pãrea cã va reuºi sã înfrângã definitiv rezistenþa româneascã. Presiunea
ºi abuzurile Porþii otomane, care creºteau pe mãsurã ce Imperiul otoman
decãdea ºi care tindeau sã secãtuiascã economia Þãrilor Române, au generat
o puternicã contrareacþie, ce ºi-a gãsit expresia în epopeea româneascã de la
sfârºitul secolului al XVI-lea, al cãrei simbol a devenit Mihai Viteazul.

V. CREAREA DACIEI ROMÂNEªTI
Prin victoriile pe câmpul de luptã, ca ºi prin tratative, ingenios purtate,
Mihai Viteazul a stãvilit câtva timp primejdia externã ºi a asigurat libertatea
þãrii. Acest fapt i-a deschis drumul spre împlinirea marilor lui planuri. În câteva
luni a reuºit sã uneascã sub sceptrul sãu cele trei Þãri Române, intitulându-se:
Io Mihai voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Þãrii Româneºti ºi al
Ardealului ºi a toatã þara Moldovei.
Privitã în contextul realitãþilor socio-politice ale vremii, unirea Þãrilor
Române, realizatã prin geniul militar ºi iscusinþa diplomaticã ale lui Mihai
Viteazul, apare ca expresia concretã a polarizãrii în jurul lui a întregului
popor român, conºtient de unitatea sa.
Existenþa conºtiinþei unitãþii de neam explicã de ce Mihai Viteazul a optat
pentru varianta planului dacic, în condiþiile în care, prin victoriile repurtate
împotriva Imperiului otoman, în faþa voievodului român se conturau ºi alte
variante de planuri, cum era varianta balcano-bizantinã, la care îndemnau ºi în
care îºi puseserã speranþe popoarele sud-dunãrene. Acestea doreau ca Mihai
Vodã sã fie în fruntea luptei lor de eliberare ºi sã se încoroneze ca rege la Sofia
sau ca împãrat la Constantinopol. O altã variantã, cea polonezã, rezerva domnului
român rolul de conducãtor al strãdaniilor lor de eliberare ºi de rege al Poloniei.
Alegerea variantei de plan dacic, care-ºi propunea sã reconstituie în formã
româneascã vechea unitate politicã pe care o reprezentase în antichitate Dacia,
s-a soldat cu o mare biruinþã. Temporarã din punct de vedere politico-militar,
izbânda lui Mihai Viteazul avea sã dureze pe plan ideologic ºi sã stimuleze
dezvoltarea conºtiinþei naþionale.
Structurile social-economice, existente în Þãrile Române, cu elemente
comune de origine strãveche, dar ºi cu trãsãturi caracteristice fiecãrei provincii
în parte, datoritã separãrii lor îndelungate, timpul scurt  câteva luni  de stãpânire
a lui Mihai Viteazul, ca ºi rapidele schimbãri politice, atât externe, cât ºi interne,
în defavoarea lui Mihai Viteazul, l-au lipsit pe temerarul domn de forþele pe
care s-au sprijinit monarhii absoluþi ai vremii, de mijloacele economice ale
acestora ºi de rãgazul necesar desãvârºirii operei sale, admirabil începute.
Strãdania lui Mihai Viteazul de a face din Þãrile Române reunite o
puternicã monarhie a augmentat conºtiinþa unitãþii româneºti. Anii
domniei lui Mihai Viteazul au fost ºi ani de largã rãspândire a limbii române
în cancelaria domneascã, în administraþie, în scrierile laice ºi religioase, fapt
ce a contribuit la fãurirea unitãþii culturale a românilor.
Se poate spune cã dacã conºtiinþa unitãþii de neam a alimentat planul
dacic, urmãrit de Mihai Viteazul, victoriile ºi mãsurile întreprinse de el pe
ansamblul teritoriului românesc au întãrit încrederea în forþa reprezentatã de
strângerea într-un întreg politic a Þãrilor Române.
Prin anvergura acþiunilor întreprinse ºi vastitatea planurilor care au inspirat
aceste acþiuni, prin calitãþile excepþionale de comandant de oºti ºi vitejia
personalã, ca ºi prin relaþiile politico-diplomatice pe plan european, pe care a
reuºit sã le creeze, Mihai Viteazul a ridicat pe o nouã treaptã destinele ºi
orizontul istoriei româneºti. Marea lui faptã  unirea Þãrilor Române din
1599-1600, care purta în ea taina din adâncuri a vieþii poporului român , deºi
de scurtã duratã, a devenit peste vreme moment de referinþã, torþa spre lumina
cãreia s-au îndreptat toate generaþiile din etapele ulterioare în lupta pentru unirea
românilor. Cei mai destoinici dintre domnitorii români, urmaºi ai lui Mihai
Viteazul, au cãutat ºi ei, în funcþie de împrejurãrile istorice, sã-i imite opera.
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În þãrile dezvoltate, economia ºi societatea cunoaºterii se
afirmã cu putere, vizibil pe un front larg, atât în teorie, cât ºi în
practicã, încã din ultimele decenii ale mileniului trecut.
ªi în România, preocupatã în mod esenþial pentru realizarea
tranziþiei la economia de piaþã capitalistã, societatea cunoaºterii
a cunoscut unele progrese. În anul 2001 a fost lansat programul
de cercetare prioritar al Academiei Societatea informaticã 
Societatea cunoaºterii º.a.
Cu toate acestea, în mai multe domenii, între care ºi piaþa muncii
se observã greu semnele progresului societãþii cunoaºterii
(postcapitalistã), atât în teorie, dar mai ales în practicã. În teorie,
problematica pieþei muncii reflectã mai ales contorsiunile societãþii
industriale, lupta dintre muncã ºi capital. Din aceastã cauzã, studii
ºi cercetãri valoroase rãmân împotmolite în neputinþa de a disjunge
cu claritate indiciile societãþii cunoaºterii din datele ºi trendurile
pieþei muncii specificã societãþii industriale-capitaliste. În plan
practic, dificultãþile apariþiei societãþii cunoaºterii sunt mult mai
mari. O fi bine, n-o fi bine, sindicatele par sã dea o luptã crâncenã
cu patronatul românesc în problema modificãrii sau nemodificãrii
Codului Muncii, abia aprobat de legislativul trecut. Starea de derutã
creºte când se observã ca statul român, reprezentat de Ministerul
Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei1 susþine promovarea
modificãrilor, trecând deci mai mult, alãturi de firme (interne ºi
externe), aºa cum se petrec lucrurile, de mai mulþi ani, în þãri
dezvoltate (Japonia, Marea Britanie, SUA º.a.).
Pornind de la aceste observaþii, ca ºi a altora asupra cãrora nu
mai insistãm, am considerat necesar demersul prezentei consultaþii
inspirate din realitãþile þãrilor dezvoltate.
Reliefarea unor caracteristici ale pieþei muncii în societatea
cunoaºterii, atât cât a fost posibil sã se contureze pânã acum, ar
putea sã concure la perfecþionarea pieþei muncii, la preluarea de
cãtre agenþii economici ºi sociali a noilor roluri care le revin în
acest domeniu în societatea cunoaºterii, fãrã ca România sã rateze
ºansele pe care le oferã aceastã societate, aºa cum s-au petrecut
lucrurile destul de frecvent în istoria noastrã modernã.

2. Caracteristici ale societãþii
cunoaºterii
2.1. În condiþiile societãþii cunoaºterii resursa hotãrâtoare de
creºtere economicã o constituie cunoºtinþele. Puterea economicã
a cunoºtinþelor, respectiv capacitatea acestora de a crea bogãþie
este incomparabil mai mare decât posibilitãþile celorlalte resurse
tradiþionale. Pãmântul, capitalul ºi munca continuã sã participe
la creºterea economicã însã cu roluri secundare.
Desigur participarea cunoºtinþelor la procesele economice
alãturi de celelalte resurse este veche de când este lumea. În mod
mai vizibil cunoºtinþele au stat la baza marilor invenþii în special
în epoca post-renascentinstã, o datã cu naºterea societãþii
capitaliste, respectiv în revoluþionarea uneltelor de muncã
(revoluþia industrialã); cu aplicarea cunoºtinþelor în domeniul
raþionalizãrii muncii (revoluþia productivitãþii), iar în ultimul secol
al mileniului trecut, prin afirmarea revoluþiei manageriale.
În condiþiile de astãzi ale societãþii cunoaºterii, cunoºtinþele
încep sã fie aplicate în toate domeniile economice, sociale ºi
administrative etc. Dincolo de puterea economicã incomparabil
mai mare decât resursele tradiþionale, cunoºtinþele sunt, pe de o
parte, nelimitate, iar, pe de altã parte, concurã la raþionalizarea ºi
economisirea celorlalte resurse, a pãmântului, a capitalului ºi a
muncii; toate acestea sunt cunoscute ca având limite ºi restricþii
de netrecut.
Cunoºtinþele, în acest fel, relanseazã creºterea economicã,
progresul economic în armonie cu mediul natural, fãrã a mai
continua epuizarea ºi devastarea acestuia, asigurând condiþiile
unei dezvoltãri durabile a societãþii omeneºti.
2.2. Oricât ar pãrea de paradoxal, cunoaºterea ºi cunoºtinþele
se delimiteazã de muncã ºi capãtã noi interacþiuni cu capitalul.
Munca manualã, fie ea calificatã sau necalificatã, identificatã la
origine cu tortura (trapelium), a fost ºi a rãmas un consum de
energie fizicã. Cunoaºterea este un proces întemeiat pe energia
intelectualã, este un consum aparte de energie ºi, deci, lucrãtorii
cunoaºterii se disting astfel ca o formã particularã, superioarã a
forþei de muncã.
Cunoºtinþele realizeazã ºi o simbiozã a capitalului cu aceastã
parte a forþei de muncã posesoare a aptitudinilor cunoaºterii În
acest fel cunoaºterea se detaºeazã de muncã chiar ºi numai pentru
motivul cã resursa cunoºtinþe este un rezultat al acþiunii comune
a lucrãtorului cunoaºterii cu capitalul.
Dacã în condiþiile muncii manuale (calificate ºi necalificate)
lucrãtorul era supus limitelor maºinii, o anexã a acesteia, în
condiþiile societãþii cunoaºterii maºina se subordoneazã lucrãtorului
cunoaºterii, devenind o anexã a acestuia, o premisã a aplicãrii
cunoaºterii ºi nimic mai mult. Se înþelege de aici cã în societãþile
precedente omul se strãduia sã lucreze în aºa fel încât sã valorizeze
posibilitãþile maºinii, pe cât timp în societatea cunoaºterii maºina
trebuie sã concure la atingerea productivitãþii ºi eficienþei
cunoºtinþelor, ale lucrãtorului cunoaºterii în primul rând.
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Cunoaºterea ºi cunoºtinþele îºi schimbã ºi apartenenþa socialeconomicã. Dacã în condiþiile societãþilor precedente munca ºi
capitalul erau bunuri private, în condiþiile societãþii cunoaºterii,
lucrãtorii cunoaºterii ºi capitalul împreunã genereazã cunoºtinþele
care devin un bun comun, de ordin public.
2.3. Cunoºtinþele se diferenþiazã ºi de informaþie. Cunoºtinþele
sunt aplicarea sistematicã a informaþiei, sunt orientarea informaþiei
spre acþiune, spre un rezultat. Cunoºtinþele sunt o prelucrare
rafinatã a informaþiei în vederea înnobilãrii acþiunii umane, a
produselor ºi serviciilor.
2.4. În fine, între caracteristicile de mai sus, mai reþinem ºi pe
aceea cã societatea cunoaºterii se întemeiazã pe o permanentã
schimbare, pe transformarea ºi renunþarea la tot ceea ce a fost
bun ºi nu mai este, la ceea ce dã semne de uzurã sau de îmbãtrânire,
la ceea ce este bun pentru altele ºi mai bune ºi mai eficiente; este
o tranziþie continuã de la o stare la alta.

3. Dacã ne limitãm la aceste caracteristici
ale societãþii cunoaºterii vom putea constata cã
ele reprezintã tot atâtea provocãri economice
ºi social-politice pentru piaþa muncii.
Sã examinãm, în cele ce urmeazã, sumar, câteva dintre acestea.
3.1. Societatea cunoaºterii genereazã o puternicã provocare
economicã prin apariþia ºi dezvoltarea unei noi categorii de resurse

consumatoare de materii prime, poluante, ºi cu productivitate mult
mai redusã (Japonia). Alte þãri cu probleme mai complicate în interior,
încearcã sã împleteascã producþia lucrãtorilor cunoaºterii cu producþia
tradiþionalã (în special SUA cu o populaþie de culoare numeroasã).
3.3. Pe piaþa resurselor umane societatea cunoaºterii creeazã
o puternicã competiþie pentru apropierea celei mai importante
resurse  lucrãtorii cunoaºterii; aceºtia sunt cei mai calificaþi
ºi mai adecvaþi societãþii cunoaºterii, sunt oameni dedicaþi
cunoaºterii ºi capabili sã îndeplineascã toate prerogativele de la
învãþare pânã la aplicare, lãrgirea gamei de produse ºi inovarea
ca proces de înnoire, de eficientizare a gamei de produse ºi servicii.
Firmele îºi pun în vânzare calitatea de membru al familiei
lucrãtorilor cunoaºterii, aºa cum îºi pun în vânzare produsele ºi
serviciile. Ele îºi desfãºoarã pe front larg activitãþile de atragere
de noi lucrãtori, de a-i stabiliza, de a le recunoaºte meritele ºi
eforturile, de rãsplãtire a rezultatelor, de a fi permanent în serviciul
acestei categorii de personal, în vederea satisfacerii nevoilor lor.
În procesul de aplicare a cunoºtinþelor firma reprezintã o
organizaþie de oameni egali, de colegi si asociaþi. Nici un lucrãtor
al cunoaºterii nu este mai presus ca altul. Poziþia fiecãrui lucrãtor
al cunoaºterii depinde de contribuþia la realizarea sarcinilor comune.
Managerii în raport cu lucrãtorii cunoaºterii nu se situeazã pe poziþii
de comandã, ci pe una similarã dirijorului de orchestrã.
Firma - care este în fapt o parte a pieþei muncii - urmeazã sã
se descentralizeze în vederea apropierii de centrele de cunoaºtere,
de producere a cunoºtinþelor ºi de pieþe, astfel încât sã se asigure
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ale pieþei muncii
în societatea cunoaºterii
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umane  lucrãtori ai cunoaºterii. Aceºti lucrãtori ai cunoaºterii
sunt de departe categoria cea mai importantã din societate, fãrã a
fi încã majoritarã. Ei sunt angajaþi ca cel mai important factor al
procesului de producþie, de creºtere economicã, de progres social.
Apariþia lucrãtorului cunoaºterii marcheazã o puternicã
fracturã a pieþei muncii; aceºti lucrãtori fac obiectul unui segment
aparte al pieþei muncii, special, ºi deci, cu un regim distinct
superior altor categorii de forþã de muncã: sunt angajaþi fãrã
concurenþã, pe perioadã nedeterminatã, se bucurã de un regim
special de remuneraþie ºi de protecþie.
Nu este singura fracturã a pieþei muncii în istoria economicã.
Prima a fost realizatã în secolul trecut, când patronul a început
sã-ºi decline competenþa conducerii propriei firme, recurgând la
competenþa managerului, practic extras din sfera muncii ºi a pieþei
muncii. Deosebirea faþã de cazul managerului este cã lucrãtorul
cunoaºterii provoacã astãzi o segmentare de mari proporþii a pieþei
muncii ºi cu implicaþii noi, benefice.
Lucrãtorii cunoaºterii urmeazã sã consolideze clasa de mijloc
în societatea omeneascã ºi sã confere acesteia un echilibru mai
bun, puterea de depãºire a vechilor conflicte, asigurarea
echilibrelor economice ºi sociale pe calea inovãrii ºi eficienþei,
progresului economic ºi social al omenirii.
3.2. Societatea cunoaºterii genereazã ºi o a doua provocare
economicã  o puternicã creºtere a productivitãþii cunoºtinþelor.
În societatea industrialã maºina reprezenta limita obiectivã a
productivitãþii muncii, în timp ce astãzi în societatea cunoaºterii
productivitatea depinde de lucrãtorul cunoaºterii, fiind nelimitatã;
maºina este subordonatã valorizãrii capacitãþii înalte a lucrãtorului
cunoaºterii de a produce bunuri ºi servicii.
Posibilitãþile uriaºe de creºtere a productivitãþii cunoºtinþelor
au implicaþii puternice pentru piaþa muncii: extind considerabil
creºterea economicã, diminuând substanþial proporþiile participãrii
celorlalþi factori, tradiþionali; întreþin ocuparea altor categorii de
personal, fãrã însã a putea sã împiedice restrângerea treptatã a
ocupãrii lor în producþia de bunuri ºi de servicii.
Þãrile dezvoltate, pentru a obþine sporuri cât mai înalte de
productivitate, îºi pãstreazã în interior activitãþile economice
întemeiate pe cunoaºtere ºi deplaseazã în þãrile slab dezvoltate, unde
este ºi mânã de lucru ieftinã, produsele industriei grele, mari

Seminarul Naþional de Statisticã Octav Onicescu
cinsteºte memoria iniþiatorului sãu
Conf. univ. dr. Mariana-Elena BALU
Prodecan al Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci
Începând cu luna mai 2002,
Institutul Naþional de Statisticã, în
colaborare cu Societatea Românã de
Statisticã ºi alte instituþii, au reluat
organizarea Seminarului Naþional de
Statisticã Octav Onicescu, forum
ºtiinþific de înaltã elevaþie intelectualã
ºi þinutã ºtiinþificã.
Seminarul Naþional de Statisticã
Octav Onicescu a fost ºi este
conceput ca o manifestare ºtiinþificã ºi,
în acelaºi timp, profesionalã, menitã sã
contribuie la progresul statisticii în
România, la perfecþionarea acestui
sistem ºi armonizarea lui la cerinþele
acquis-ului comunitar.
Principalele obiective ale
Seminarului vizeazã promovarea
teoriei ºi practicii statistice, asigurând
astfel creºterea prestigiului activitãþii
statistice româneºti, prin stimularea
cercetãrii în domeniul statisticii ºi a
implicaþiilor ei asupra matematicii,
economiei, sociologiei. De asemenea,
Seminarul asigurã condiþiile necesare
prezentãrii unor lucrãri ºtiinþifice, care
surprind procesul complex de integrare
a statisticii româneºti în statistica
europeanã.
Diversitatea temelor abordate,
precum ºi calitatea lor ºtiinþificã pot fi
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observate prin prezentarea unor titluri
relevante: Evoluþia statisticii româneºti în
cadrul procesului de aderare a României la
Uniunea Europeanã, Evoluþia informaticii
statistice în România, Sistemul electronic,
de colectare a datelor statistice, Strategia
dezvoltãrii sistemului naþional statistic,
Comemorarea a 110 ani de la naºterea
academicianului O. Onicescu, Capitalul
strãin în industria prelucrãtoare româneascã:
analizã economicã, Noul model
demografic ºi implicaþiile acestuia, 145
ani de statisticã oficialã în România etc.
Începuturile acestui Seminar ºtiinþific
au fost marcate în 1964, prin propunerea
academicianului Octav Onicescu, fãcutã
Consiliului ªtiinþific-Metodologic al
Direcþiei Centrale de Statisticã, ca
problemele teoretice ºi metodologice ce
folosesc un aparat statistic ºi matematic
complex, sã fie dezbãtute printr-un dialog
continuu între teoreticieni ºi tehnicieni,
într-un cadru organizatoric specific.
Sprijinit de un grup de iniþiativã din
cadrul Consiliului ºtiinþific, propunerea nu
numai cã a fost acceptatã, ci ºi pusã în
valoare. Astfel a luat fiinþã Seminarul de
aplicaþii a metodelor statistico-matematice
în economie, care va purta emblematic
numele ctitorului sãu, Seminarul Octav
Onicescu.

Academicianul Octav Onicescu (18921983), cunoscut ca matematician, filosof,
statistician  este licenþiat în matematicã
ºi filosofie la Universitatea Bucureºti
(1913). Astfel, în 1920 îºi susþine
doctoratul în matematicã la Universitatea
din Roma, cu teza Sopta gli spozi
ensteinieni a gruppi continui di
transformazioni, în faþa comisiei
prezidate de T. Levicitta ºi având ca
membri pe G. Castelnuovo, V. Volterra.
În anii 1920-1921, devine membru
activ al Seminarului Hadamard ce
funcþiona în primele decenii ale secolului
trecut pe lângã Universitatea Sorbona din
Paris. Aici se dezvoltau bazele matematice
ale teoriei filosofice a relativitãþii
restrânse create de Einstein în 1905.
Seminarul avea ca obiectiv principal sã
informeze, într-un cadru organizat, pe
matematicieni, statisticieni, economiºti 
asupra celor mai recente lucrãri apãrute în
literatura de specialitate, care cuprindeau
teorii ºi modele de aplicaþii ale metodelor
statistice ºi matematice la nivel micro ºi
macro economic.
Modelul acestui Seminar de la
Hadamard a stat la baza creãrii
Seminarului ºtiinþific propus de
academicianul Octav Onicescu.
Începuturile au fost timide, exprimarea
proceselor economice în limbaj matematic

cele mai bune decizii ºi cele mai înalte performanþe, un
management al schimbãrii, al abandonãrii a tot ceea ce nu mai dã
rezultate, realizarea unei planificãri riguroase a proceselor de
aplicare a cunoºtinþelor ºi de creare a noului.
În þãrile dezvoltate lucrãtorii cunoaºterii sunt recrutaþi din
rândul populaþiei autohtone, completaþi de exodul creierelor din
þãrile slab dezvoltate. Doar în mãsura în care o serie de produse
tradiþionale nu sunt exportate în þãri rãmase în urmã, asigurarea
cu forþã de muncã se face din þãrile în curs de dezvoltare, aºa cum
este ºi cazul României.
3.4. În condiþiile societãþii cunoaºterii piaþa muncii devine
mai tensionatã, mai conflictualã. Acest fapt se datoreºte în
primul rând particularitãþii cã în societatea cunoaºterii se
promoveazã pe scarã largã schimbarea ºi tranziþia. De aici rezultã
necesitatea unei pieþe a muncii cu mare flexibilitate, dar ºi cerinþa
creierii tuturor condiþiilor pentru mobilitatea forþei de muncã. În
al doilea rând, piaþa muncii devine mai conflictualã ºi pentru cã
în timp ce lucrãtorii cunoaºterii au un regim cu totul special,
lucrãtorii tradiþionali, cu muncã de rutinã, reprezintã ceea ce a
mai rãmas din piaþa muncii tradiþionalã, din epoca industrializãrii,
obligatã sã se adapteze frecvent schimbãrilor, sã fie extrem de
mobilã, cu contracte de muncã cu perioade determinate sau chiar
temporari ºi cu sisteme de remuneraþie specifice.
Tensiunile pot lua o amploare mai mare în legãturã cu faptul
cã o parte a lucrãtorilor din servicii, deºi au studii superioare, ei
nu pot fi lucrãtori ai cunoaºterii pentru cã efectueazã lucrãri de
rutinã, ºi nu se pot bucura de tratamentul special al lucrãtorilor
cunoaºterii. La aceasta concurã ºi împrejurarea cã lucrãtorii din
servicii pot înregistra încã o creºtere numericã. O serie de tensiuni
vor putea provoca ºi producãtorii de bunuri, cu muncã de rutinã,
chiar dacã numãrul acestora va continua sã se reducã.
Starea conflictualã a pieþei muncii în condiþiile societãþii
cunoaºterii este accentuatã de faptul cã sunt generate tot mai mari
diferenþe de remuneraþie.
Rezolvarea acestei probleme nu mai poate fi realizatã prin tot
soiul de negocieri, ci doar pe calea aplicãrii cunoaºterii în toate
domeniile, prin ridicarea productivitãþii muncii în sectoarele cu
slabã productivitate la nivelul productivitãþii muncii din sectoarele
de vârf.

era uneori simplistã ºi elementarã, dar pe
baza unor dezbateri, a schimburilor de idei,
a început ca mecanismul de transpunere a
teoriei economice în limbaj matematic sã
capete mai multã consistenþã.
În cadrul Seminarului nu erau admise
aplicaþii de genul unor exerciþii numerice.
Adevãratele aplicaþii, spunea profesorul
Octav Onicescu, trebuie sã fie încadrate
în domenii explicite, precis conturate, sã
rãspundã unor cerinþe stringente,
fundamentale pentru activitatea practicã,
sã fie prezentate riguros ºtiinþific,
determinând în mod critic limitele ºi
precizia rezultatelor. Pentru atingerea
acestor rezultate a fost necesarã atragerea
la dezbaterile Seminarului a cercetãtorilor
ºi specialiºtilor din diferite domenii
ºtiinþifice. Astfel cã, încã de la înfiinþare,
1964, Seminarul a funcþionat sãptãmânal,
în fiecare joi, fãrã nici o întrerupere, pânã
la moartea preºedintelui Octav Onicescu,
în anul 1983. În cele douã decenii de
funcþionare, membrii activi ºi invitaþii
Seminarului au prezentat un numãr
impresionant de comunicãri ºtiinþifice pe
teme teoretice sau aplicaþii complexe.
Seminarul a avut un rol important în
perfecþionarea
profesionalã
a
statisticienilor, în captarea interesului
acestora pentru însuºirea regulilor ºi
principiilor demersului ºtiinþific de
cercetare.
Contribuþia profesorului Octav
Onicescu la elaborarea conceptelor ºi la
definirea metodelor, reunite într-un sistem
de noþiuni de statisticã informaþionalã este
remarcabilã, dar membrilor Seminarului le
revine meritul de a descoperi treptat logica
matematicã a acestei teorii, realizând
puntea fireascã dintre teorie ºi practicã.
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3.5. Lucrãtorul cunoaºterii ºi cunoºtinþele realizate nu sunt
produse ieftine în societatea cunoaºterii. Astfel, în þãri dezvoltate,
producerea ºi distribuþia cunoºtinþelor comportã alocarea a numai
puþin de 20% din PNB. Aceastã cotã minimã deocamdatã, în SUA
este alcãtuitã din 10% pentru pregãtirea ºcolarã, 5% pentru
pregãtirea continuã în firmã ºi 3 pânã la 5% pentru cheltuieli de
cercetare  dezvoltare, respectiv pentru convertirea unor idei
fundamentale în cunoºtinþe noi, aplicative.
Aceste proporþii, variabile de la o þarã dezvoltatã la alta, reprezintã
eforturi din PNB egale sau chiar mai mari decât investiþiile nete din
PNB; în cazul SUA, cele 20% din PNB se plaseazã deasupra ratei
investiþiilor nete din PNB care reprezintã proporþii de 16-17%. Aceste
cifre sunt cât se poate de elocvente în ce priveºte dimensiunea
societãþii cunoaºterii, indicând ºi altor þãri, inclusiv României reflecþii
profunde în vederea schimbãrilor urgente care se impun în alocarea
resurselor naþionale, publice ºi private, astãzi orientate spre nevoi ce
vin mai mult din trecut decât de acelea care izvorãsc din cerinþele
promovãrii societãþii cunoaºterii.
3.6. Societatea cunoaºterii genereazã schimbãri esenþiale în
politica naþionalã de pregãtire a forþei de muncã. Universitãþile
devin instituþiile cele mai importante în generarea ºi întreþinerea
societãþii cunoaºterii.
Conþinutul procesului de învãþare practicat în universitãþi se
schimbã însã pentru cã societatea cunoaºterii nu poate fi realizatã
cu absolvenþi care ºtiu de toate; aceºtia sunt consideraþi astãzi
doar buni oaspeþi la masa de prânz; lucrãtorul cunoaºterii,
asemenea lui Robinson Crusoe pe o insulã pustie, trebuie sã ºtie
sã facã ceva performant în aplicarea cunoºtinþelor.
În societatea cunoaºterii omul tradiþional educat, cu orizont larg
nu mai este considerat instruit ci un diletant. Timp de 2000 de ani
învãþarea avea ca scop dezvoltarea de sine, ca rezultat intern pentru
individ, capabil sã ºtie doar ce sã spunã ºi cum sã spunã mai bine.
Astãzi, în societatea cunoaºterii, pentru ca omul sã ºtie sã facã ceva,
pe lângã o pregãtire generalã, trebuie sã aibã o pregãtire specializatã,
care sã se închege într-o metodologie de a ºti sã facã, sã schimbe, sã
amelioreze ceva, sã inoveze. Altfel zis, analistul conceptual
(echivalentul termenului de lucrãtor al cunoaºterii) trebuie sã ºtie sã
identifice o problemã, sã aleagã mijloacele ºi instrumentele de
rezolvare a acestei probleme, ºi în fine, sã o rezolve.
Numai o astfel de împletire a unui minim de cunoºtinþe
generale cu solide cunoºtinþe de specialitate, specializate, pot
asigura un cost redus al procesului de învãþare, deplina ºi rapida
recuperare a investiþiei în pregãtire, concomitent cu utilitatea
practicã, imediatã a lucrãtorului cunoaºterii, dar ºi cu mobilitatea
profesionalã a acestuia atunci când viaþa practicã o impune.
3.7. Societatea cunoaºterii genereazã ºi mari provocãri
sociale care ating piaþa muncii ºi societatea în ansamblu. O
datã cu colapsul ideologiei marxiste ºi al sistemului socialist, are
loc abandonarea principiului salvãrii sociale prin societate fiind
înlocuit cu principiul salvãrii individuale. Instituþia sindicalã îºi
pierde nu numai efectivele o datã cu întreprinderea micã ºi
mijlocie, dar ºi menirea din moment ce individul se cere sã-ºi
hotãrascã singur soarta. Statul, la rândul sãu, care avea funcþia de
salvare socialã a întregii populaþii trece mai mult de partea
agenþilor economici în bãtãlia acestora pentru competiþie ºi
câºtigarea de pieþe. Aºa se explicã ºi tendinþa existentã la noi de
redefinire a Codului muncii, cu sprijinul statului.
Pe de altã parte, funcþia socialã a statului urmeazã sã se
descentralizeze ºi restructureze, aºezându-se pe douã
componente majore:
- o componentã caritabilã, în legãturã cu acei membrii ai
societãþii care nu se pot salva individual, din cauze cum sunt:
existenþa unor handicapuri, care nu au surse de venituri sau care
sunt victime ale mediului natural ºi social;
- a doua componentã are un caracter comunitar. Unele
prerogative îndeplinite centralizat de cãtre stat sunt plasate la scarã
comunitarã în vederea protejãrii populaþiei vârstnice, care sporeºte
ºi ridicã probleme tot mai complexe, ca ºi în domeniul sãnãtãþii,
în legãturã cu o sofisticare continuã a serviciilor medico-sanitare,
în urma promovãrii noilor cunoºtinþe ºtiinþifice ºi tehnice.
Rolul statului creºte însã, în schimb, în legãturã cu nevoile
promovãrii societãþii cunoaºterii în urmãtoarele domenii:
- asigurarea pregãtirii forþei de muncã, în general ºi a
lucrãtorilor cunoaºterii, în special;
- asigurarea cheltuielilor sporite de educaþie ºi instrucþie;
- situarea educaþiei la locul cuvenit în dezvoltarea de ansamblu
a societãþii cunoaºterii.
4. Abordãrile sumare de mai înainte  desigur insuficiente
pentru o caracterizare completã ºi complexã a societãþii cunoaºterii
- sunt elemente cât se poate de utile, atât pentru orientarea
eforturilor teoretice de cercetare, cât ºi pentru corectarea
rãmânerilor în urmã ºi a erorilor care se sãvârºesc oriunde, inclusiv
la noi, în vederea îmbunãtãþirii alocãrii resurselor în concordanþã
cât mai strânsã cu o strategie globalã de promovare cu succes a
societãþii cunoaºterii în România.

1
Denumirea actualã a ministerului ar trebui regânditã pentru
cã ºi ea induce în eroare atât individul, cât ºi alte instituþii ale statului.

Seminarul de aplicaþii statistice ºi
matematice în economie a constituit un
forum ºtiinþific în care erau dezbãtute
lucrãri statistice complexe ce foloseau
metode ºi concepte noi, ce implicau un
aparat matematic de mare supleþe ºi
rafinament, cum sunt:  metode de
previziune pe baza seriilor cronologice
afectate de variaþii sezoniere;  prognoze
demografice;  scheme probabilistice ale
eºantioanelor cercetãrilor selective curente
ºi ale anchetelor de control;  metodele de
analizã factorialã folosite în lucrãrile
curente ale statisticii;  metode folosite în
comparaþii internaþionale ºi de estimare a
decalajelor între þãri etc.
Datoritã abordãrii ºtiinþifice a
problemelor dezbãtute, capacitãþii de
creaþie, regularitãþii dezbaterilor,
Seminarul s-a impus ºi peste hotare. Astfel,
în cadrul Seminarului au susþinut lucrãri
mari personalitãþi ºtiinþifice ca Wassili
Leontief, O. Kaufman, Sir Maurice, E.
Kendall, Grigorescu Röegen etc.
Activitatea laborioasã desfãºuratã de
profesorul Octav Onicescu s-a afirmat pe
multiple planuri, contribuind la:
 crearea ªcolii româneºti de Teoria
probabilitãþilor, ajutat de fostul sãu student
Gheorghe Milvor;
 înfiinþarea în 1930 a ªcolii de
Statisticã, pe care a condus-o, transformatã
în 1941 în Institutul de Statisticã, Actuariat
ºi Calcul, de pe lângã Universitatea din
Bucureºti;
 organizarea recesãmântului din 1941,
fiind preºedinte al Comisiei Centrale;
 crearea Uniunii Interbalcanice a
Matematicienilor (1934) al cãrui iniþiator a fost.
Personalitate ºtiinþificã riguroasã,
profesorul Octav Onicescu s-a înscris cu

contribuþii remarcabile, în special la
dezvoltarea teoriei probabilitãþilor prin:
 crearea Teoriei dependenþei cu
legãturi complete (colaborare cu
academicianul Gh. Mihoc);  Teoria
funcþiilor holotrope;  Teoria mecanicii
invariantive;

Statistica
informaþionalã;  Econometria
informaþionalã (colaborare cu
M.C.Botez);  Autor al unui model
demografic, care îi poartã numele.
Dintre publicaþiile ºtiinþifice în
domeniul teoriei probabilitãþilor ºi
statisticii care au susþinut acest domeniu
putem aminti:
 1938 Théorie générale des
chaines a liaisons completes;  1956
Calculul probabilitãþilor;  1957
Secþii de statisticã matematicã; 
1963 Teoria probabilitãþilor ºi
aplicaþii;  1964 Numere ºi sisteme
aleatoare;  1969 Mecanica;  1971
Mecanica statisticã;  1974
Mecanicã
invariantivã
ºi
cosmologie;  1976 Mecanicã
invariabilã;  1977 Probabilitãþi ºi
procese aleatorii;  1979 Elemente
de statisticã informaþionalã cu
aplicaþii.
..... La mai bine de o jumãtate de
veac de la iniþierea sa de cãtre
eminentul om de ºtiinþã Octav
Onicescu, Seminarul Naþional de
Statisticã Octav Onicescu împlineºte
dorinþa creatorului sãu de a asigura
cadrul propice unor dialoguri ºtiinþifice
ºi schimbul de idei veritabile,
constituind în continuare un motor al
gândirii statistice româneºti.
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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
21 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 II.
Facultatea de Drept. Emisiune în direct moderatã
de Corneliu Toader. Disciplinele: Drept civil (II) 
conf. univ. dr. Mariana Rudãreanu, Drept penal general
(II)  conf. univ. dr. Ion Griga, Criminologie ºi
Penologie (II)  lector univ. dr. Ortansa Brezeanu

12:00
12:30
13:00
14:00
14:08

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. XXI (r)
ªtiri tvRM
Vedete de ieri, de azi, de mâine: Mihai Constantinescu
ºi invitaþii sãi. Emisiune de Mihai Constantinescu (r)
Istorie cu învãþãturã: 60 de ani de la instaurarea
regimului comunist în România. Invitaþi: Ioan Scurtu ºi
Alessandru Duþu. Emisiune de Valeriu Râpeanu
Poveste de la arlechin: Teatrul de Comedie cu spectacolul
Poker de Adrian Lustig, regia Alexandru Tocilescu.
Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
Teleshopping
Film documentar românesc: Lucia Sturdza Bulandra
SOS inima: Inima  organ vital al omului.
Emisiune de prof. univ. dr. Ioan Pop de Popa
Actualitãþi
Jurnal economic
Ani de liceu: Liceul teoretic Grigore Moisil,
interviu cu prof. Ioana Neacºu. Emisiune de Alina Motoc
În dialog cu administraþia publicã: Poliþia rutierã.
Invitaþi: comisar Mihai Aguºoaie, ºef Serviciu Accidente
Rutiere, dr. Ovidiu Cismaru  director Serviciul de
Ambulanþã Bucureºti. Emisiune de George Nicolau
Academica. Economie: Încotro, agricultura?
Invitat Gh. Fluture  ministrul Agriculturii, Pãdurilor
ºi Dezvoltãrii Rurale. Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Presa pe diagonalã
Babilon  sursa falselor religii. 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: Lucia Sturdza Bulandra (r)
În dialog cu administraþia publicã (r)
Actualitãþi (r)
Istorie cu învãþãturã (r)
Consultaþii (r)

MARÞI
22 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 Muzicã. Emisiune în direct moderatã
de Corneliu Toader. Disciplinele: Teoria muzicii (II) 
conf. univ. dr. Adriana Stãnoiu, Armonie (II) 
lector. univ. drd. Valentin Petculescu, Folclor (II) 
lector univ. dr. Otilia Pop - Miculi
12:00
14:00
14:08
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: Invitat Teodor Negoiþã  explorator.
Emisiune de Corina Chiriac
Amintiri de la filmare: Invitatã actriþa Dorina Lazãr 
directoarea Teatrului Odeon. Emisiune de Ion Bucheru
Teleshopping
Documentar  Mari scriitori: Mircea Eliade
Litera ºi spiritul legii: Intabularea caselor.
Emisiune de Corneliu Turianu
Actualitãþi
Jurnal economic
Fascinaþia performanþei: Antologia fotbalului european:
spectacol ºi valoare. Emisiune de Mugur Popovici
Economia de mâine: Evoluþii pe piaþa monetarã  raportul
leu-euro. Invitaþi. Ovidiu Ioan Silaghi  deputat PNL,
Mihai Tudose  deputat PSD. Emisiune de Nicolae Mardari
Academica. Învãþãmânt: Modernul în evaluarea
cunoºtinþelor universitare. Emisiune de Corneliu Toader
Presa pe diagonalã
Polemici culturale: Oalele politicienilor.
Invitaþi Mircea Micu, Nicolae Sãcãliº
24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan (r)
Documentar  Mari scriitori: Mircea Eliade (r)

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

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

MIERCURI
23 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 Relaþii Internaþionale ºi Studii
Europene. Emisiune în direct moderatã de Corneliu
Toader. Disciplinele: Drept social european 
prof. univ. dr. Andrei Popescu, Teoria ºi practica
negocierii  lector. univ. dr. Ciprian Goriþa, Istoria
gândirii sociale ºi politice  lector. univ. dr. Dorel Buºe
12:00
14:00
14:08
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: Primãvara  anotimpul
preferat de femei ºi asocierea lui cu dispoziþia acestora
cãtre o nouã legãturã de dragoste. Invitate Zina Dumitrescu
 creator de modã, Sanda Ladoºi. Emisiune de Adelina
Grancea ºi Alexandru Ganci
Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
Teleshopping
Film documentar  Oraºele lumii: Paris (II)
Civilizaþia strãzii  Emisiune reportaj de Ciprian Vasilescu
Emigrant în România: Invitat Gelcu Maksutovici 
preºedintele Comunitãþii Albanezilor din România.
Emisiune de Mihaela Anastase
Actualitãþi
Jurnal economic
Viaþã de student: Deschiderea Centrului de Limbi Strãine
la Universitatea Spiru Haret. Emisiune de Bianca Vãcariu
În dialog cu administraþia publicã: Justiþia român.
Invitaþi: Graziela Bârlã - avocat, Cristi Danileþ  judecãtor.
Emisiune de George Nicolau
Academica. România în lume: Modelul Titulescu
în diplomaþia româneascã. Invitaþi: acad. Dan Berindei,
prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu, prof. univ. dr. Gh. Potra
 istoric. Emisiune de Nicolae Mardari
Presa pe diagonalã
Cultura minoritãþilor: Azi  comunitatea ucrainienilor
din România. Emisiune de Nicolae Mareº
24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
Univers clasic: Secvenþe muzicale la patru mâini;
duo pianistic Carmassi  Firicelli Italia.
Emisiune de Mihai Darie
Film documentar  Oraºele lumii: Paris (II) (r)
În dialog cu administraþia publicã (r)
Actualitãþi (r)
Civilizaþia strãzii (r)
Emigrant în România (r)
Consultaþii (r)

JOI
24 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 III.
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism. Emisiune
în direct moderatã de Corneliu Toader. Disciplinele:
Filosofie româneascã (II)  prof. univ. dr. Gh. Cazan,
Filosofia culturii  prof. univ. dr. Ioan Roºca,
Filosofie contemporanã  lector univ. drd. Sergiu Bãlan

12:00 Emigrant în România (r)
12:30 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
13:00 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
13:30 Cu pile, fãrã pile: Invitaþi: Alina Sorescu, Aurel Moldoveanu,
Viorela Filip. Emisiune de Carmen Fulger
14:00 ªtiri tvRM
14:08 Ani de liceu: Liceul teoretic Grigore Moisil, interviu
cu prof. Ioana Neacºu. Emisiune de Alina Motoc (r)
15:00 Cultura minoritãþilor: Azi  comunitatea ucrainienilor
din România (r). Emisiune de Nicolae Mareº
16:00 Întâlnire cu folclorul: Nicoleta Lãcãtuºu, Adrian Buciu,
Elena Dincã, Liliana Mitrana, Saveta Bogdan,
Oana Lianu la nai. Emisiune de Theodora Popescu
16:30 Teleshopping
17:00 Film documentar  Marile expoziþii ale lumii: Nigeria (V)
17:30 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
18:00 Lumea de mâine: Noua fizicã.
Emisiune de Cristian Român

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
04:00

Actualitãþi
Jurnal economic
Forum IT: Prezent pe Internet. Emisiune de Cãtãlin Grosu
Diagnostic de urgenþã: Medicina sexologicã ºi femeile.
Invitate Cãtãlina Poianã  ºef de lucrãri,
dr. Roxana Mischianu. Emisiune de Florin Tudose
Academica. Starea culturii : Timotei Cipariu  sentimentul
Transilvaniei. Invitaþi Acad. Eugen Simion,
acad. Camil Mureºan, prof. univ. dr. Ioan Chindiº, Ion Brad.
Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
Presa pe diagonalã
Istorie recentã  Decembrie 1989. Invitat prof. univ. asociat
Alexandru Mihail Stoenescu. Emisiune de Corneliu Toader
24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
Arta documentarului: Basilica San Marco (I) (r)
Film documentar  Marile expoziþii ale lumii: Nigeria (V) (r)
Forum IT (r)
Actualitãþi (r)
Academica. Starea culturii (r)
Consultaþii (r)

VINERI
25 martie 2005

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene anul II.
Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior.
Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader.
Disciplinele: Cercetãri în marketing (II)  conf.
univ. dr. Manuela Epure, Contabilitatea în comerþul
exterior  conf. univ. dr. Cicilia Ionescu, Statisticã
(II)  conf. univ. dr. Mariana Balu

12:00 Sã stãm de vorbã. Emisiune de Bianca Vãcariu (r)
13:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã. Emisiune
de Ioan Filip
13:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
14:00 ªtiri tvRM
14:08 Viaþã de student. 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: Invitat Pepe  interpret latino. Emisiune
de Violeta Screciu
16:30 Teleshopping
17:00 Documentare peruane: Manu (V)
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. V (Franþa)
21:00 Academica. ªtiinþã: Societatea viitorului. Emisiune de
Alexandru Mironov
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Gazonul fierbinte: Fotbalul care arde: derby-ul Steaua 
Dinamo, dupã momentul Villareal.
Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George Marinescu
00:00 Film serial poliþist: Inspectorul Moulin ep. V (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
26 martie 2005
6:00 Teleshopping
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã. Emisiune de George
Marinescu (r)

naþionalã

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

11:00
12:00

13:00
13:30
14:00
17:00
17:40
18:30
19:00
19:30
20:30

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

Opinia

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

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

Presa pe diagonalã (r)
Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose (r)
Poveste de la arlechin. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu (r)
Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r).
Minte sãnãtoasã în corp sãnãtos. Emisiune de prof.
univ. dr. Dorin Sarafoleanu
Viitorul în prezent: Viitorul societãþii umane. Emisiune
de Cãtãlin Grosu
Agricultura ºi alimentaþia: Pomicultura în pragul aderãrii
(II). Invitaþi: dr. ing. Iancu Mihai  ºef laborator ICP
Mãrãcineni, dr. ing. Paul Bãdescu - ºef laborator ICP
Mãrãcineni. Emisiune de Constantin Pintilie
Pentru 1000 de euro! Emisiune de Cãtãlin Grosu
Succese de marcã. Emisiune de ªtefan Voloacã (r)
Zig  Zag tv. Magazin de divertisment cu Corina Chiriac
ºi Puiu Stoicescu
Prizã directã. Emisiune de actualitate culturalã. Realizator
Marina Roman Boiangiu
Provocarea  emisiune concurs. Emisiune de Leonard Henþiu
Actualitãþi
Sportul în lume. Emisiune de Mugur Popovici.
Stelele Operetei: Arii ºi duete din operete cu orchestra ºi
soliºtii Teatrului de Operetã Ion Dacian. Emisiune
înregistratã în aula tvRM
Film artistic românesc: Columna cu Gheorghe Dinicã,
Florin Piersic, Amza Pellea, regia Mircea Drãgan.
Film serial: Arsene Lupin ep. XXII
Documentar în serial  Oraºele lumii: Paris (II) (r)
Sãptãmâna internã
Film artistic românesc: Columna cu Gheorghe Dinicã,
Florin Piersic, Amza Pellea, regia Mircea Drãgan (r)
Stelele Operetei (r)
Actualitãþi (r)
Prizã directã (r)
Viitorul în prezent (r)

DUMINICÃ
27 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
IV-a B a ªcolii generale 139 Mircea Sântimbreanu ºi
elevii clasei a IV-a B a ªcolii 146 Gh.I. Duca.
Realizatori ªtefan Iordache ºi Mihaela Matei
Sã stãm de vorbã: Invitaþi: Viorela Filip, Raol, POPS.
Emisiune de Bianca Vãcariu
Învierea Domnului  Urbi et Orbi. Transmisiune
directã de la Vatican; mesajul de Paºti al ÎPS Ioan Robu 
arhiepiscop ºi mitropolit. Emisiune de Sorin Bejan
Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea (r)
Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu
Arta documentarului: Basilica San Marco (II). Realizator
Daniel Paraschiv
Recycle bin (Videoteca tvRM)
Actualitãþi
7x sport. Emisiune de Cristina Matei
Succese de marcã. Emisiune de ªtefan Voloacã
Îþi mai aduci aminte, doamnã? cu: Ion Ghiþulescu, Mihai
Oprea, Radu Simion. Emisiune de Ionela Prodan
Film artistic: Cyrano de Bergerac (II) (Franþa)
Recycle bin (Videoteca tvRM)
Sãptãmâna externã
Film artistic: Cyrano de Bergerac (II) (Franþa) (r)
Poveste de la arlechin (r)
Preluare Deutsche Welle (r)
Actualitãþi (r)
Recycle bin (Videoteca tvRM) (r)
Polemici culturale (r)
Succese de marcã (r)
Best of Matinal (r)
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Noutãþi la Editura Fundaþiei România de Mâine

Ion Bucheru:

gazetãreºti a mesajului TV; iar toate
aceste categorii îºi explicã aproximativ 
sau deloc  caracteristicile mesajului

audiovizual, elementele psihosociologice
ale telerecepþiei sau determinãrile
tehnico-economice ale activitãþii pe care
o desfãºoarã, cu toate consecinþele
negative ce decurg de aici.
Însuºi telespectatorul, pur ºi simplu,
va gãsi în lucrare numeroase elemente
ce-l vizeazã direct. Nu întâmplãtor,
printre cãile strategice de integrare a
României în structurile ºi standardele
europene se numãrã  alãturi de însuºirea
limbilor strãine de circulaþie ºi
familiarizarea cu computerul  învãþarea
limbajului imaginii; aceastã ultimã
direcþie face obiectul unuia dintre cele
mai consistente capitole ale cãrþii.
Întreaga lucrare trateazã, de altfel,
fenomenul televiziune ca pe un simptom
 cauzã ºi efect, deopotrivã  al civilizaþiei
moderne, în complexitatea consecinþelor
sale benefice sau nocive; stabilirea graniþei
dintre cele douã tipuri de acþiune,
câºtigul sau pierderea depind, adesea,

de caracterul avizat al celui ce priveºte
micul ecran.
Din interiorul unei experienþe de presã,
televiziune ºi cinematografie întinsã pe
distanþa a 50 de ani ºi plasatã la toate
palierele de execuþie ºi decizie, autorul
propune o viziune personalã asupra
fenomenului televiziune.
Ediþia a doua nu opereazã modificãri
ample, de structurã, în ediþia apãrutã în 1997
prin bunãvoinþa ºi strãdaniile Editurii
Fundaþiei România de Mâine. În afara unor
corecturi ºi precizãri minore, dar necesare,
autorul a considerat util sã ofere câteva date
suplimentare, de ordin cantitativ ºi nu
numai, în legãturã cu procese ºi fenomene
declanºate pe piaþa presei ºi a
audiovizualului românesc între 1992-1996
(când, practic, a încheiat lucrul la ediþia I,
trimiþând-o la tipar), mai ales pentru cã
datele de ultimã orã confirmã o evoluþie pe
care, atunci, o anticipa.

Jenicã Drãgan
DREPTUL COMERÞULUI
INTERNAÞIONAL

Lãcrãmioara-Rodica Haiduc
MANAGEMENT
FINANCIAR-CONTABIL

Gheorghe Oniºoru
ISTORIA CONTEMPORANÃ
UNIVERSALÃ 1917-1945.

Fenomenul Televiziune
Lucrarea, construitã pe structura unui
curs universitar, propune cititorului patru
mari sectoare: definirea caracteristicilor
care au fãcut din audiovizual cel mai
puternic ºi dinamic mod de comunicare,
limbajul imaginii ºi noþiunile fundamentale
ale publicisticii de televiziune, probleme
ale producþiei ºi  în sfârºit  principiile
programãrii TV.
Aºadar, cu excepþia tehnicii electronice
ºi a producþiei de emisiuni-spectacol
(ficþiune), principalele domenii ale
activitãþii din televiziune se regãsesc între
coperþile acestei cãrþi, front tematic extrem
de larg ce deschide oferta cãtre un spectru
foarte divers de posibili cititori. Demersul
este adresat, prioritar, studenþilor aspiranþi
la condiþia de realizator TV, dar credem cã

Mircea Itu
FILOSOFIA ªI ISTORIA
RELIGIILOR
Cartea, adresatã studenþilor facultãþilor
de filosofie, trateazã principalele probleme
ale filosofiei ºi istoriei religiilor,
reprezentând o sintezã de mare utilitate ºi
semnificaþie în peisajul cãrþii contemporane de specialitate.
Lucrarea cuprinde douã mari pãrþi:
Filosofia religiei, care se axeazã pe metode,
doctrine ºi idei religioase, ºi Istoria
religiilor, clãditã ca o prezentare a religiilor
lumii, în funcþie de popoare ºi þinându-se
cont de criteriile temporal ºi spaþial, dar nu
în mod absolutist.
Menþionãm câteva dintre capitolele
cãrþii: conceptul de istorie a religiilor;
religiile arhaice; religiile orientale; religiile
indoeuropenilor; religiile clasice.
Cartea mai cuprinde ºi o amplã
bibliografie.

un public mult mai numeros va gãsi aici o
lecturã interesantã, utilã, poate chiar
necesarã. Iatã argumentele.
Nu foarte mulþi din miile de lucrãtori
ai bãtrânei televiziuni publice sau ai
noilor canale private au avut deprinderea
ºi rãgazul de a medita pe marginea
activitãþii lor cotidiene, de a conceptualiza
ºi a optimiza, prin compararea cu modele
profesionale de vârf, operaþii intrate în
reflex. Principii, reguli ºi tehnici care nu
þin, strict, de domeniul fiecãruia rãmân,
din pãcate, necunoscute. Publiciºtii
formaþi în învãþãmântul jurnalistic sau
filologic nu stãpânesc limbajul filmic, dupã
cum absolvenþii facultãþilor cu profil
artistic  regie ºi imagine  se simt
dezorientaþi în faþa dimensiunii

Luiza Marinescu
REPUBLICA LUI CARAGIALE

Lucrarea se doreºte a fi o introducere
aprofundatã în opera lui I.L. Caragiale, analizând
relaþia imaginar-real în creaþia scriitorului.
Autoarea trateazã cu acribie atât lumea epocii lui
Caragiale (mentalitãþi, oameni, obiceiuri), cât ºi
perspectiva transpunerii acestei lumi în piesele
marelui dramaturg. Fiind un eseu amplu dezvoltat,
cartea evidenþiazã magia artei dramaturgului,
preocuparea ºi talentul autorului pentru sinteza
concepþiei ºi stilului de viaþã autohton.
Împãrþitã în unsprezece capitole, lucrarea
explicã de ce Republica lui Caragiale reprezintã un
ghid literar al unei lumi imaginare, redescoperind
conceptele de imaginar ºi imaginal în opera
autorului Scrisorii pierdute, cu privire asupra
jurnalismului în epocã (De ce Scrisul e o meserie
subþire? ), asupra modernismului avant la lettre
din Bucureºtiul caragialesc.
Parcurgînd cartea, studentul va vedea în Ion
Luca Caragiale unul dintre personajele legendare
ale istoriei literaturii române, scriitorul a cãrui operã
a devenit longevivã, reuºind sã creioneze
principalele repere ale societãþii româneºti,
întrupându-le într-o operã unicã.
Cartea se adreseazã studenþilor de la facultãþile de litere, dar ºi profesorilor, specialiºtilor,
publicului larg.

Având în vedere complexitatea ºi
importanþa deosebitã a Dreptului comerþului
internaþional în lumea contemporanã,
lucrarea abordeazã urmãtoarele mari
probleme: principiile, noþiunile ºi conceptele
cu care opereazã Dreptul comerþului
internaþional; principalele tendinþe ºi
orientãri manifestate în codificarea
multitudinii ºi diversitãþii de reglementãri
întâlnite în fluxurile comerciale; evoluþiile
înregistrate în ultimii ani în þara noastrã în
alinierea legislaþiei comerciale la legislaþia
europeanã ºi îndeosebi la Dreptul comunitar
ºi, nu în ultimul rând, la dispoziþiile
normative din convenþiile internaþionale la
care România este parte.
Lucrarea mai cuprinde, la fiecare din cele
15 capitole, bibliografia aferentã
problemelor tratate ºi teme pentru referate;
în Anexã este datã lista documentelor
internaþionale care reglementeazã domeniul
dreptului comerþului internaþional.

Destinat studenþilor de la facultãþile cu
profil economic, cursul trateazã
principalele probleme ale managementului
financiar-contabil în condiþiile actuale de
dezvoltare a economiei româneºti.
Lucrarea cuprinde urmãtoarele
capitole: Sistemul contabil  sursã
esenþialã de informaþii pentru
managementul
financiar-contabil;
metodologia de întocmire ºi utilizare a
formularelor comune privind activitatea
financiar-contabilã; managementul
întocmirii ºi utilizãrii situaþiilor financiare;
acurateþea ºi credibilitatea informaþiilor;
managementul societãþilor comerciale;
funcþionarea societãþilor comerciale;
probleme, obiective ºi cerinþe actuale ale
managementului financiar-contabil.
Lucrarea mai cuprinde: conceptecheie; teme de dezbateri; întrebãri
recapitulative; bibliografie; legislaþie.

tocmai diferenþierile specifice dintre literatura
propriu-zisã ºi cea fantasticã ar fi putut reliefa
noi semnificaþii ale visului în ansamblul
creaþiei literare.
Dupã un studiu introductiv, consacrat
reperelor europene ºi, inclusiv, surselor
imaginarului (natura, grãdina, oraºul,
cãlãtoria, evaziunea, exotismul, istoria,
ocultismul) urmeazã analiza etapelor visului,
de la viziunile paradisiatice (cer, nori,
personaje alegorice, explozii de luminã,
grãdini miraculoase) la viziunile infernale
(pãdure blestematã, labirint, pustiu, locuri

rele etc.). Este partea cea mai riguros
documentatã a cãrþii, cu trimiteri la lucrãri
clasice din mai multe literaturi europene, dar
ºi la cele aparþinând cercetãtorilor români
de pânã azi. Deºi bogatã, erudiþia aici nu
sufocã, ci face lectura ºi mai antrenantã, dat
fiind jocul de perspective, de viziuni ºi
aprecieri, unele dintre acestea discordante
în raport cu altele sau contradictaorii prin
ele însele, dar tocmai de aceea relevante
pentru universul în necontenitã miºcare ºi
transfigurare al visului diurn, nutrit cu ochii
larg deschiºi spre închipuirile de-o clipã ºi,
totuºi, nepieritoare. Sultana Craia
demonstreazã ºi de aceastã datã o erudiþie
antrenantã, în faþa cãreia lectorul nu rãmâne
pasiv, ca simplu înregistrator de informaþii,
de aprecieri, ci este atras în jocul miraculos
al ideilor izvorâte din aureola icoanelor cu
adevãrat de vis, pe care le include literatura
chiar ºi în pagini de-o obiectivitate
cvasifotograficã. Stilul limpede, concis ºi
armonios, cu o sensibilitate femininã de
calitate, contribuie din plin la aceastã reuºitã
editorialã.
Aceeaºi senzaþie tonifiantã izvorãºte ºi
din lectura celor cinci capitole urmãtoare,
consacrate evoluþiei reveriei ºi visului în
literatura românã. Întâia apariþie a unui vis
într-o operã literarã româneascã se întâlneºte
la începutul secolul al XVIII-lea, în Istoria
ieroglificã a lui Dimitrie Cantemir. Aici se
produce, la noi, deschiderea cãtre imaginar.
Dar un imaginar alegoric, singular ºi fãrã
urmãri în literatura imediat urmãtoare. Abia
o datã cu clasicismul, literatura românã
modernã preia treptat ºi ceea ce romantismul
european aducea nou, ca ideologie ºi

expresie artisticã; aici visul ºi reveria sunt
ca o rãbufnire floralã de primãvarã. Sunt
analizaþi pe rând, cu evidenþierea trãsãturilor
comune sau de diferenþiere, Ion HeliadeRãdulescu, Costache Negruzzi, Grigore
Alexandrescu, Vasile Alecsandri, Dimitrie
Bolintineanu. Urmeazã un capitol esenþial,
închinat lui Eminescu, prin a cãrui creaþie se
produce marea deschidere a poeziei
româneºti cãtre visul romantic fastuos, liric,
generator de univers propriu. Dupã care
analiza trece la Duiliu Zamfirescu, Alexandru
Macedonski ºi apoi la unii poeþi simboliºti
ºi parnasieni pentru care visul este, de fapt,
o reverie vagã, mai curând invocatã, mai
mult convenþie. În schimb, Dimitrie Anghel
este un visãtor prin excelenþã, urmat de
Ion Pillat, un pasionat «vânãtor de vise»,
în descendenþã macedonskianã, ºi de Victor
Eftimiu, în ale cãrui poeme ale singurãtãþii
se mai fac simþite melancoliile contemplativ-inaginative ale înaintaºilor. Dupã
prezentarea lui Mateiu I. Caragiale,
Alexandru A. Philippide, Emil Botta vin poeþi
din a doua jumãtate a secolului al XX-lea
(Reveria boemei postbelice, cu Tudor
George, Leonid Dimov, Emil Brumaru,
Mircea Cãrtãrescu ºi cu simpla nominalizare
a altor câtorva). Lipsesc, aºadar, alþi poeþi,
clasici, romantici, moderni, pentru cã, dupã
înseºi mãrturisirile autoarei, lucrarea nu ºi-a
propus sã epuizeze ipostazele reveriei ºi ale
visului, ci doar o rapidã traversare a
vârstelor literaturii române pe urmele unui
motiv ºi din perspectiva unui anume spaþiu
al imaginarului. Dar lipsesc, totodatã, ºi
romancieri, din operele cãrora visul, reveria

Sultana Craia:

Literatura românã sub pecetea visului
Imaginaþia (visul, reveria, fantezia) este
un dat esenþial al omului, fãrã intervenþia ei
creatoare, trecutul ar fi de nerecunoscut, iar
viitorul de neconceput. Prezentul însuºi ar fi
simþit ca o înlãnþuire seacã de fapte, de
evenimente, cum se ºi înfãþiºeazã lumea în
cazul celor lipsiþi complet de imaginaþie.
Adicã de puterea specificã de reliefare ºi de
individualizare a faptelor, a obiectelor, prin
capacitatea de a întruchipa, de a închipui, de
a imagina uneori chiar în afara legãturilor
logice ºi a realului, nu însã ºi în afara
verosimilului. Dincolo de încercãrile teoretice
de a disocia, de-a lungul timpului, imaginaþia
de fantezie, legãtura profundã dintre aceºti doi
termeni se reafirmã mai cu seamã astãzi, când
reproducerea ºi asocierea imaginilor, chiar în
interes practic, solicitã tot mai mult aportul
creaþiei artistice. A sintetiza (a evoca) sau a
proiecta (a sugera) amplul ºi dramaticul
proces al naturii printr-o simplã icoanã a
sufletului rãmâne una dintre cele mai înalte
aspiraþii umane, iar în virtutea acestui fapt,
literatura (ºi îndeosebi poezia), laolaltã cu
celelalte arte, îºi afirmã perenitatea.
Din perspectiva perenitãþii valorilor
literare, Sultana Craia, în noua sa carte*),
pleacã de la constatarea cã exegeþii unuia
sau altuia dintre scriitorii români au observat
ponderea ºi caracteristicile visului la un
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scriitor sau altul, dar numai la nivel
monografic. Drept urmare, îºi propune un
demers integrator, ca o perspectivã de
ansamblu, care sã reconstituie formele
imaginarului de-a lungul mai multor vârste
literare. Aºadar, avem de-a face cu o carte de
sintezã ºi cea dintâi reuºitã a lucrãrii este cã
rãmâne fidelã acestui obiectiv. Este o sintezã
realizatã nu numai în baza unor concluzii deja
cunoscute, ci ºi printr-o finã analizã a operei
scriitorilor români (poeþi îndeosebi) dintr-o
perspectivã europeanã integratoare. De
altminteri, cartea de faþã a fost precedatã de
alte douã lucrãri complementare. Universul
rustic în literatura românã (Bucureºti, 1985)
a avut ca obiect de investigaþie ipostazele
visului ºi reveriei în lumea rusticã, spaþiului
citadin, cercetat din aceeaºi perspectivã,
fiindu-i consacratã cea de-a doua lucrare,
Feþele oraºului (Bucureºti, 1987). Acum,
lucrarea de faþã abordeazã cel de-al treilea
teritoriu al geografiei literare cuprinzând
ipostazele visului ºi reveriei, anume
metamorfozele motivului literar propriu-zis.
Aceste dimensiuni ale imaginarului nu includ,
în cartea de faþã, ºi domeniul literaturii
fantastice, pe motiv cã acesta a fãcut
întotdeauna obiect de studiu aparte. Aºa este,
numai cã, din perspectivã integratoare,
urmãritã cu consecvenþã de Sultana Craia,

* Sultana Craia, Vis ºi reverie în literatura românã, Editura Bibliotheca, Târgoviºte.

(Din prefaþa semnatã de autor)

Cursul îºi propune sã analizeze
epoca interbelicã ºi anii celui de-al
doilea rãzboi mondial, fiind structurat
pe trei capitole: dinamica relaþiilor
internaþionale în epoca interbelicã;
viaþa politicã interbelicã; al doilea
rãzboi mondial. Problemele legate de
consecinþele rãzboiului, detaliile privind
victoria finalã a Aliaþilor, marile
conferinþe interaliate ºi organizarea
postbelicã a lumii au fost tratate în
cursul apãrut deja în aceeaºi editurã, în
anul 2004.
Lucrarea oferã studenþilor un util
instrument de lucru, indispensabil
înþelegerii unei perioade care continuã sã
suscite interesul unor largi categorii de
cititori, fiind însoþitã de o amplã
bibliografie de specialitate.
nu sunt absente. Ionel Teodoreanu e un
exemplu? Dar Sadoveanu? Analitismul
proustian din romanele Hortensiei Papadat
Bengescu nu întruneºte ºi calitatea aspiraþiei,
a visului de a privi dincolo de aparenþele
fizice, în structura esenþelor? Literatura în
afara visului ºi fãrã percepþia subiectivã a
cititorului, care o reînvie, o actualizeazã cu
fiecare lecturã, ar fi mai greu de înþeles. Ca
sã nu mai amintim decât în treacãt faptul cã,
într-un sens mai larg, existã ºi visuri cu un
pronunþat conþinut social, din perspectiva
cãrora scenele cele mai realiste dobândesc
sensuri noi, chiar dacã utopice, tocmai prin
raportarea lor la premise onirice. Evocarea
unui tablou real, de pildã, nu echivaleazã cu
reproducerea mecanicã a realitãþii, ci aspirã
la sublimarea acesteia spre a o face ºi mai
verosimilã. Tocmai astfel se explicã
paradoxul  dupã cum observã autoarea 
cã cei mai mulþi dintre «cavalerii» visului
poetic sunt, în literatura românã, ºi redutabili
observatori ai vieþii sociale. De multe ori,
marile transformãri istorice, cu costuri de
neimaginat, au încolþit prin puterea unui vis.
Un vis ce pãrea, cel puþin iniþial, mai
verosimil decât adevãrul.
Tocmai prin multitudinea incitaþiilor, a
reflecþiilor pe care le provoacã îºi
demonstreazã valoarea aceastã carte. Mai cu
seamã în faþa tinerelor generaþii care, în
succesiunea lor atât de diferenþiatã uneori,
au nevoie de visul întruchipat în artã spre a
se proiecta întru frumos, bine ºi adevãr ºi
a-ºi cuceri identitatea conºtiinþei de sine.

Mihai IORDÃNESCU

Studenþi de la învãþãmântul de zi, cu frecvenþã redusã
ºi de la învãþãmântul la distanþã,

abonaþi-vã la revista Opinia naþionalã!

Preþul unui numãr al revistei este de 5000 lei (0,50 lei noi)
Abonamentul pentru perioada
1 aprilie  30 iunie a.c.: 60.000 lei (6 lei noi)
Abonamentul pentru perioada
1 septembrie  30 decembrie a.c.: 80.000 lei (8 lei noi)

Revista se poate procura prin abonament de la toate oficiile
poºtale din þarã. Solicitãri de abonamente se pot adresa
redacþiei, cu plata prin mandat poºtal sau dispoziþie de platã
pe adresa: Editura Fundaþiei România de Mâine, Serviciul
difuzare, Splaiul Independenþei nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 410. 43.70/int.108

Abonându-vã, primiþi revista la domiciliu.

