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În sufletul studenþilor ºi profesorilor
Universitãþii Spiru Haret,
Suveranul Pontif, Papa Ioan Paul al II-lea,
va rãmâne ca o icoanã luminoasã

naþionalã

Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

La 13 septembrie 2004, la Castel Gandolfo,

Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea
l-a primit pe rectorul Aurelian Bondrea
care i-a înmânat diploma de
Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret
EXCELENÞEI SALE, DOMNULUI SECRETAR DE STAT,
CARDINAL ANGELO SODANO
EXCELENÞÃ, DOMNULE SECRETAR DE STAT,

Cu adâncã recunoºtinþã am primit
titlul de Doctor Honoris Causa,
pe care Universitatea Spiru Haret
mi l-a conferit
Distinse Domnule
Profesor AURELIAN BONDREA
Rectorul Universitãþii Spiru Haret
din Bucureºti
Cu adâncã recunoºtinþã am primit
titlul de Doctor Honoris Causa, pe care
Universitatea Spiru Haret mi l-a
conferit în luna octombrie 2003, cu
ocazia celei de a XXV-a aniversãri a
Pontificatului, ºi pe care Dumneavoastrã
personal mi l-aþi înmânat în recenta
vizitã de la Vatican.
Apreciind publicaþiile ºi întreaga
documentaþie pe care Dumneavoastrã aþi
avut amabilitatea sã mi le oferiþi, am putut
sã constat, cu sincerã plãcere, cã aceastã
omagiere este expresia nu numai a
Senatului Academic ºi a comunitãþii
universitare pe care Dumneavoastrã le
prezidaþi, ci este, în oarecare mãsurã, a
întregului popor român, în special a
credincioºilor din aceastã þarã foarte iubitã.
În acest sens, am apreciat în mod deosebit
faptul cã la ceremonia solemnã a fost
Castel Gandolfo, 24 septembrie 2004

prezent Preafericitul Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe din România.
Lumea universitarã a ocupat
întotdeauna un loc privilegiat în
activitatea mea pastoralã. Sunt foarte
fericit cã am primit un titlu atât de
important chiar din partea unei
Universitãþi din Europa de Est, dintr-o
þarã pe care, în timpul pontificatului
meu, am avut plãcerea sã o vãd ieºind
din întunericul asupririi ºi îndreptânduse pe calea libertãþii. În realitate, numai
o autenticã pregãtire culturalã poate
garanta calea spre progres, deoarece
adevãrul  cãutat, cunoscut ºi pus în
practicã  elibereazã cu adevãrat ºi
integral fiinþa umanã.
Cu aceastã ocazie, doresc sã vã adresez
cele mai bune urãri în activitatea
ºtiinþificã, culturalã ºi didacticã a
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti
ºi, exprimându-vã, încã o datã, întreaga
mea gratitudine, vã binecuvântez pe
Dumneavoastrã, cadrele didactice,
studenþii ºi întregul personal.

Cu deosebitã durere în suflet am aflat de încetarea din viaþã a Sanctitãþii Sale, Papa Ioan Paul al II-lea, care a
fost ºi va rãmâne cea mai proeminentã personalitate a lumii contemporane, Doctor Honoris Causa al Universitãþii
Spiru Haret din Bucureºti.
În numele Senatului universitar, al tuturor cadrelor didactice, al celor 57.000 de studenþi, precum ºi al meu
personal, adresez Curiei Romane, personal Excelenþei Voastre, cele mai sincere condoleanþe pentru imensa
pierdere a Bisericii Universale ºi a umanitãþii.
Nu vom uita niciodatã onoarea pe care Suveranul Pontif ne-a fãcut-o acceptând sã-i fie conferit titlul
academic de Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti ºi nici primirea, deosebit de
caldã, pe care ne-a rezervat-o la Castel Gandolfo, în toamna anului 2004.
În conºtiinþa noastrã, ultimul Episcop al Romei a intrat ca un dar ceresc, chemat sã ne elibereze de
teamã, sã insufle încredere ºi speranþã, dar ºi ca un neîntrecut fãuritor de punþi, propovãduitorul neobosit al
înþelegerii ºi iubirii între oameni, popoare, culturi ºi religii.
Papa Ioan Paul al II-lea a folosit autoritatea Sa de Summus Pontifex pentru a realiza o Bisericã a tuturor
credincioºilor, printr-un dialog frãþesc de reconciliere în diversitate. Vizita efectuatã, în mai 1999, de
Sanctitatea Sa în România, în Grãdina Maicii Domnului, cum inspirat a denumit-o, a adus printre
români primãvara speranþei, dându-le încrederea atât de necesarã în propriul destin. Biserica majoritar
ortodoxã de la Pontul Euxin, care se leagã de numele Sfântului Andrei, s-a dovedit a fi un plãmân viabil
al creºtinismului. Strigãtul spontan de Unitate! Unitate! Unitate! i-a întãrit Pontifului convingerea cã
prodigioasa sa activitate ecumenicã, desfãºuratã timp de decenii, n-a fost zadarnicã. De aici ºi declaraþia
încurajatoare, rostitã pentru prima datã în lungul sãu Pontificat: Aici am trecut pragul speranþei!.
Chemarea de la Bucureºti i-a rãmas Episcopului Romei în inimã ºi în minte ca un ecou, cum avea sã
recunoascã, în ianuarie 2000, în faþa reprezentanþilor întregii creºtinãtãþi, în Basilica Sfântul Petru: Unitate,
Unitate, striga poporul adunat pentru celebrarea Euharistiei: toþi creºtinii  catolici, ortodocºi, protestanþi
ºi evanghelici , toþi strigau împreunã Unitate, Unitate. Mulþumesc pentru aceastã voce, pentru aceastã
voce mângâietoare a fraþilor ºi surorilor noastre. Poate ºi noi putem ieºi din aceastã basilicã strigând ca
ei: Unitate, Unitate, Unité, Unity!
Enciclicele, exhortaþiile, constituþiile apostolice ºi scrisorile emise de Papa Ioan Paul al II-lea, ca ºi
scrierile literare ºi filosofice, care poartã semnãtura profesorului, cercetãtorului, literatului ºi înaltului prelat
rãmân documente de referinþã, veritabile repere pentru generaþiile de azi ºi de mâine.
În sufletul studenþilor ºi profesorilor Universitãþii Spiru Haret, Suveranul Pontif, Papa Ioan Paul al II-lea,
va rãmâne ca o icoanã luminoasã, la care ne vom ruga cu credinþa într-o lume mai bunã, dreaptã ºi
prosperã.
Dumnezeu sã îl odihneascã în pace!
Prof.univ.dr. Aurelian BONDREA,
Rectorul Universitãþii Spiru Haret

În Cartea de condoleanþe deschisã la Nunþiatura Apostolicã din Bucureºti

Profund omagiu
În numele Senatului Universitãþii Spiru Haret, aduc cel mai profund omagiu Papei Ioan Paul al II-lea,
care a fost ºi va rãmâne cea mai mare personalitate a lumii contemporane.
Cele 20 de minute petrecute împreunã, la Castel Gandolfo, în toamna anului 2004, cu prilejul
înmânãrii Diplomei de Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret, vor rãmâne de neuitat.

Prof.univ.dr. Aurelian BONDREA,
Rectorul Universitãþii Spiru Haret

Inechitãþii trebuie sã-i spunem pe nume, la fel exploatãrii omului de cãtre om, exploatãrii
omului de cãtre stat sau de cãtre mecanismele care sunt ascunse în sisteme ºi regimuri. Trebuie
sã-i spunem pe nume oricãrei inechitãþi sociale, oricãrei discriminãri, oricãrei lovituri date omului,
trupului, spiritului, conºtiinþei, demnitãþii umane sau vieþii sale. Eliberarea în sens social se trage
din conºtiinþa ºi prezentarea curajoasã a adevãrului...

Ioan Paul al II-lea
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I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D.
Reflecþii la finalul unei sesiuni de examene I.D.
Prof. univ. dr. Ioan GÂF-DEAC
Ultima decadã a lunii martie a.c.
reprezintã pentru studenþii ID încheierea
unei semnificative perioade din viaþa lor:
parcurgerea evaluãrii în cadrul sesiunii de
examene din iarnã.
Fãrã-ndoialã, orice examen în sine
reprezintã o încercare ºi o provocare
personalã a celui ce se pregãteºte pentru a
deveni specialist într-un domeniu sau altul,
însã este de remarcat climatul nou de
exigenþã ºi performanþã impus negreºit la
Universitatea Spiru Haret pentru tinerii din
cele 45 de Centre teritoriale ID.
La o recentã ºedinþã comunã a Biroului
Senatului Universitãþii Spiru Haret ºi a
Biroului Fundaþiei România de Mâine,
Rectorul Universitãþii ºi Preºedinte al
Fundaþiei arãta succint cã de la înfiinþare
pânã în prezent s-au investit peste 2500
miliarde lei în infrastructura pusã la
dispoziþie celor angajaþi în activitãþi de
învãþãmânt, culturale ºi social-umanistice.
Este deci firesc sã se manifeste
angajamentul comun al cadrelor didactice
ºi al studenþilor în dinamizarea fluxului de
acþiuni, activitãþii ºi muncii universitare în
spirit modern, eficient, atunci când existã
create toate condiþiile pentru performanþã.
Finalul de sesiune de iarnã pentru
studenþii ID prilejuieºte formularea unor
aprecieri preliminare cu privire la modul
de desfãºurare a examenelor ºi, mai ales,
este momentul propice de a obþine
concluzii referitoare la didactica evaluãrii.
Este demn de recunoscut faptul cã
întregul corp profesoral al Universitãþii
Spiru Haret a parcurs pas cu pas, etapã cu
etapã, angrenarea în sistemul modern al
noilor proceduri de activitate didacticã
universitarã, bazate fundamental pe
tehnologiile
informaþionale,
pe
comunicarea fãrã frontiere.
Se apreciazã faptul cã într-o manierã
înþeleaptã, pragmaticã nu s-a abordat
angajamentul extrem, exclusivist în
sistemele informatice ºi informaþionale,
evitând depersonalizarea actului didactic
ºi a celui specific învãþãrii.
Tocmai în acest context, Senatul
Universitãþii Spiru Haret a aprobat în timp
util metodologia de examinare, dovedinduse flexibilitatea necesarã în formulele de
evaluare.
Se înregistreazã deci o realã
compatibilitate între suma resurselor de
studiu (asigurate ca alternative prin Note
de curs sintezã, manuale tipãrite,
Biblioteca virtualã, emisiuni de consultaþii
ºi cursuri în direct la tvRM ºi consultaþii
tipãrite în paginile sãptãmânalului Opinia
naþionalã) ºi numãrul variantelor de
examinare-evaluare (computerizatã prin

programul Exam-Pro-View, scris sau, dupã
caz, oral). Totuºi, este util de subliniat cã
avansul Universitãþii Spiru Haret spre
orizonturile moderne ale lumii academice
contemporane se poate asigura numai prin
comuniunea de eforturi profesori-studenþi,
mizând pe tehnologiile moderne de
instruire. De aceea, Departamentul ID a

buletinul (bordul) electronic (electronic
bulletin board system), noutãþi (ºtiri)
rãspândite prin sistem, o listã cu servere
accesibile ºi sisteme de conferenþiere
(conferencing systems).
Frecvent, comunicarea electronicã este
realizatã în mod textual, ea înlocuind aºanumita comunicare socialã contextualã, care,
în sens clasic, face ca transmiterea datelor,
impresiilor, cunoºtinþelor de curs º.a. sã se
efectueze de la om la om (face-to-face)..

Didactica învãþãrii ºi a evaluãrii
în lumea comunicãrii fãrã frontiere
declanºat deja pregãtirile pentru sesiunea
de examene din varã.
De la nivelul fiecãrei facultãþi
(specializãri) sunt primite zilnic materiale
elaborate în scopul evaluãrii/examinãrii
(subiecte, întrebãri, teste º.a.). În
permanenþã, cadrele didactice ºi studenþii
manifestã preocuparea pentru familiarizarea
cu reþeaua Internet ºi programele
computerizate de comunicare. De fapt,
procesul de orientare spre formele
contemporane, performante de învãþare,
înregistrat la Universitatea Spiru Haret este
în concordanþã cu ceea ce se petrece în þãrile
dezvoltate ºi în plan mondial, global. Astfel,
s-au dezvoltat tehnologii interactive
sofisticate ºi au fost pregãtite cadrele
didactice specializate pentru învãþãmântul
la distanþã.
Cea mai popularã cale de media a
devenit comunicarea bazatã pe computer,
care cuprinde: poºta electronicã (e-mail),
sistemul de buletine de informaþii didactice
(Bulletin Board Systems), Internetul,
telefonia bazatã pe audioconferinþe, videoconferinþele (cu una, douã cãi video ºi
respectiv dublu sens audio ºi video),
emisiuni prin cablu TV, telefonul propriuzis, fibre optice, transmisii prin satelit,
microunde, circuite închise ºi televiziuni
locale. Teleconferinþele audiografice
folosesc sinteze ale cursurilor, iar prin fax,
cu un preþ relativ scãzut, existã
posibilitatea de livrare a unei bune pãrþi
din materialul didactic. Interfaþa graficã
atinge apogeul în cazul folosirii World
Wide Web-urilor (pagini specifice pe
Internet), formulã care a devenit
generalizatã ºi cea mai acceptatã în SUA,
Canada, Europa ºi Australia.
Comunicarea realizatã cu ajutorul
computerelor se referã la orice schimb de
mesaje prin media electronicã, deci prin
folosirea tehnicii calculatoarelor ºi
reþelelor aferente.
În context sunt cuprinse: poºta
electronicã (e-mail), un sistem ce reprezintã

O notã a Oficiului pentru Tehnologii
al US Congress (1988) precizeazã cã
profesorii sunt îndreptãþiþi sã identifice (ºi
sã aleagã) acele proceduri calificate de
tehnologii de instruire care sã serveascã
eficient transmiterii ºi asimilãrii
cunoºtinþelor necesare în procesul de
învãþare.
Trebuie încurajatã flexibilitatea; de
asemenea, este utilã luarea în considerare
a metodelor didactice proprii promovate
de cãtre corpul profesoral, folosind o
varietate de opþiuni oferite de tehnologii.
Accentul pus pe interactivitate se referã la:
- studentul trebuie sã intre în legãturã
cu cadrul didactic, chiar dacã nu îl vede
fizic (face-to-face);
- cadrul didactic trebuie sã reacþioneze
operativ faþã de studenþii pe care îi are în
procesul învãþãrii, rãspunzând acestora la
întrebãri ºi comentarii.
Sistemul de învãþare la distanþã trebuie
sã asigure un înalt grad de interactivitate
între cadrul didactic ºi student.
Diferiþi cercetãtori aratã cã potenþialul
comunicãrii prin computere este cel mai
bine înfãþiºat (aplicat, deci realizat) în
mediul universitar prin: discuþii,
brainstorming, soluþii de rezolvare a
problemelor (problem-solving), activitãþi
colaborative (collaborative work) ºi
contribuþii reflexive care se pot exprima
prin pregãtirea specialã dobânditã prin
cercetare. Se apreciazã cã, în prezent,
existã peste 160 de programe tip
worldwide (proceduri ºi tehnici) care
oferã cursuri parþiale sau complete prin
comunicare electronicã. Astfel, studenþii
ºi deopotrivã profesorii au posibilitatea de
a studia, respectiv de a se perfecþiona
(actualiza) prin proceduri on-line, ce oferã
într-un cadru extrem de larg ºi semnificativ
date (cunoºtinþe), care în nici un caz nu
pot fi identificate în timp real prin
procedeele (tehnicile) clasice de instruire.
Într-un studiu efectuat la Ontario
Institute for Studies in Education se aratã

Dreptul natural la muncã
Prof. univ. dr. Victor STOICA
În locul principiului utilitãþii,
candidatul natural pentru criteriul etic
ultim dupã care judecãm dacã legile ºi
instituþiile sunt bune sau rele, dacã nu dupã
fericirea ºi rãul pe care îl produc, este
dreptatea. Legile sunt bune dacã sunt
conforme cu dreptatea ºi rele dacã-i
contravin.
Izvoarele dreptului natural pot fi
considerate:
 revelaþia divinã, potrivit cãreia
dreptul natural nu este altceva decât voinþa
lui Dumnezeu pe care o putem descoperi,
în special, prin revelaþia divinã;
 simþul moral, potrivit cãruia Fiinþa
Supremã ne sãdeºte în suflet deosebirea
dintre bine ºi rãu, aºa cum simþul tactil ne
permite sã deosebim recele de cald;
 raþiunea omeneascã, potrivit cãreia,
plecând de la anumite axiome generale
referitoare la natura umanã, putem deosebi
legile ºi instituþiile drepte de cele nedrepte.

Drepturile naturale ale omului
Liberalii clasici nu au fost primii care
au formulat ideea drepturilor naturale ale
oamenilor, dar, cel puþin, au recunoscuto: Totul trebuie sã tindã nu spre asigurarea
unui maximum de utilitate pentru societate,
acesta fiind un principiu vag ºi o sursã de
legi proaste, ci spre exercitarea deplinã a
drepturilor naturale. Acesta era deja
punctul de vedere al <<raþionaliºtilor>>
din generaþia precedentã din care fãcea
parte, de pildã, Pufendorf: <<[ ]
Mãrturisesc, spunea acest autor, cã textele
sfinte ne lumineazã în cunoaºterea mai
precisã a principiilor dreptului natural. Dar
asta nu înseamnã cã n-am putea sã
descoperim ºi sã-i demonstrãm principiile
[ ] doar prin puterile raþiunii naturale.>>
În raþionamentele lor juridice ºi deductive,
liberalii ajung adesea la libertate.
Ideea fundamentalã a dreptului natural
este urmãtoarea: tot ceea ce este conform

cu natura este bine, iar ceea ce-i este
contrar este rãu. Mai rãmâne de demonstrat
cã omul, prin natura lui, este un animal
social, ceea ce rezultã, pe de o parte, din
faptul cã are numeroase necesitãþi
naturale, iar, pe de altã parte, cã
necesitãþile naturale ale omului depãºesc
posibilitãþile lui de a ºi le satisface singur.
Potrivit liberalilor, rãspunsul la
întrebarea Care sunt drepturile omului? îl
dã Declaraþia drepturilor omului din 1789:
Aceste drepturi sunt: libertatea,
proprietatea, siguranþa ºi rezistenþa la
oprimare. În 1793, Condorcet ºi Paine
propun o listã oarecum diferitã:
Drepturile naturale ale omului [ ] sunt
libertatea, egalitatea, siguranþa,
proprietatea, protecþia socialã ºi rezistenþa
la oprimare.
Ultraliberalii nu se mulþumesc sã
oscileze între cele douã mari criterii etice
la care aderaserã clasicii. Ei propun ºi
folosesc  pe lângã utilitate ºi dreptul
natural  un anumit numãr de criterii ultime
proprii, pe care clasicii le ignorau. Cel mai
important criteriu este libertatea.
Instituþiile sunt bune sau proaste,
acceptabile sau condamnabile, în mãsura
în care fac sã sporeascã sau sã scadã
cantitatea totalã de libertate. Dupã pãrerea
lor, liberalismul este doctrina care
considerã <<cantitatea totalã de
libertate>> drept binele ultim ºi criteriul
etic ultim. Aºa cum scrie Milton Friedman
în Capitalism ºi libertate: <<Ca liberali,
considerãm libertatea individului sau,
poate, a familiei drept þelul suprem în
judecarea relaþiilor sociale>>.
Printre primele drepturi noi adãugate
de ultraliberali se numãrã dreptul la
muncã, o revendicare curentã începând
cu anul 1848 ºi, în special, dupã 1945
(dreptul în cauzã a fost înscris în platforma
multor partide politice). Dacã dreptul la
muncã este un <<drept natural>>, atunci
instituþiile care asigurã folosirea integralã

a forþei de muncã sunt conforme cu
dreptatea. Tot conforme cu dreptatea
sunt ºi anumite limitãri în libertatea
patronilor de a-ºi concedia personalul
(subl. ns., V.S.). Un alt drept revendicat
de foarte timpuriu a fost <<dreptul la o
remunerare
decentã>>
Aceastã
revendicare a condus la adoptarea legilor
salariului minim, legi <<juste>> (dacã
admitem cã dreptul la o remunerare
decentã este un drept natural), dar care cer,
incontestabil, limitãri ale libertãþii
contractelor (subl. ns., V.S.)

Bazele libertãþii muncii
Schimbul dintre muncã ºi salariu este
facilitat de înþelegerea reciprocã asupra
unor drepturi definite. Ambele pãrþi ale

Puncte
de
vedere
acestui principiu (salariatul ºi patronul)
trebuie sã fie satisfãcute. Drepturile
individuale trebuie sã fie bine definite ºi
nearbitrare ºi, în plus, aceste drepturi
trebuie recunoscute ºi acceptate de cãtre
participanþi. Acesta este rolul Codului
Muncii. El reglementeazã o alocare iniþialã
de drepturi între salariat ºi patron, o alocare
care este observabilã, recunoscutã ºi
respectatã de toate pãrþile.
Problema centralã care se pune în
legãturã cu valabilitatea perpetuã a
Codului Muncii este cea a ubicuitãþii
libertãþii egale. Salariatul nu îºi poate
depãºi condiþia decât atunci când, iniþiind
o afacere, el devine patron, trecând de
cealaltã parte a baricadei. Nu ne
intereseazã aici aceastã oportunitate.
Salariaþii sunt interesaþi de definiþia

cã în sãlile clasice, tradiþionale cu studenþi
ºi profesori, între 60 ºi 80% din total
schimb verbal provin de la cadrul didactic.
Aceastã cantitate de expresie verbalã
oferitã studentului este în cele mai multe
cazuri similarã cu cantitatea de expresie
scrisã, de asemenea, oferitã studentului,
însã pe cale electronicã. Mai mult chiar,
studenþii preferã frecvent sã intre în posesia
materialului didactic scris, care este peren
în comparaþie cu expunerea verbalã a
profesorului din care ei trebuie sã-ºi
extragã doar note de curs ºi idei relatate
disparat ori sub formã concentratã.
Cercetãrile în acest domeniu
demonstreazã cã învãþarea on-line nu este
numai activã,ci ºi interactivã. Analizele
(materialele didactice) transmise prin

seminarii on-line indicã o înaltã
interacþiune student-mesaj, în spatele
mesajului aflându-se profesorul
universitar. Se constatã cã circa 80% din
mesaj este reþinut pregnant de cãtre student
în raport cu 30-40% reþinut în cazul
procedurilor clasice face-to-face.
La San Diego, University of California
a fost elaborat un studiu care înfãþiºeazã
comparativ interacþiunea instrucþionalã în
rândul studenþilor care primesc mesajele
(cunoºtinþele de curs) pe cale electronicã,
cu discuþiile ºi activitãþile de predare din
amfiteatrele ºi sãlile de seminar
convenþionale.
Analiza rezultatelor subliniazã cã
rãspunsurile studenþilor în situaþia folosirii
facilitãþilor electronice au fost dimensional
mult mai mari ºi mai complexe decât în
cazul sãlii de seminar.
Pe de altã parte, în cadrul diferitelor
universitãþi pe plan mondial se constatã o
nouã tendinþã, ºi anume de a determina
condiþii metodologice proprii de punere în
legãturã pe cale electronicã a studenþilor
între ei. Este luatã în discuþie considerarea
unora dintre aceºtia ca fiind instructori
promotori ai materialelor didactice ºi ai
cunoºtinþelor universitare în ultimã
instanþã.

Orice student care comunicã unui coleg
de-al sãu elemente de curs, opinii (întrebãri
ºi rãspunsuri), pãreri, comentarii sau
schimbã elemente de bibliografie, de fapt,
realizeazã o promovare implicitã a
substanþei vitale care circulã în mediul
universitar în ansamblu: informaþia pentru
învãþare.
Comunicarea mediatã prin computer
oferã deci studenþilor o dimensiune
suplimentarã a interacþiunii cu alþi studenþi.
Astfel, instruirea în sãlile virtuale de
amfiteatru ºi seminar devine în noua
ipostazã mai activã ºi participativã, întrun mediu nou de învãþare.
Evident, asemenea tendinþe trebuie sã
fie planificate ºi conduse, situaþie în care,
în ansamblu, studentului îi este facilitat
procesul propriu-zis de studiu.
Ideile ºi informaþiile de mai sus se
regãsesc la Universitatea Spiru Haret ca
preocupare în plan conceptual ºi în
aplicaþiile concrete în procesul de învãþare
la distanþã ºi examinare-evaluare
computerizatã. Cu o astfel de strategie, este
vizibilã înscrierea Universitãþii Spiru Haret
în rândul marilor universitãþi performante
pe plan mondial, devenind un avanpost al
modernizãrii învãþãmântului superior
românesc.

Semnificaþia unui vârf de audienþã
la studenþii I.D., dar ºi la marele public
Eugenia GROSU POPESCU
Introduse în grila de programe a TVRM
în semestrul al II-lea al acestui an universitar,
Consultaþiile în direct pentru învãþãmântul
la distanþã au înregistrat, tot mai frecvent în
ultima vreme, vârfuri de audienþã, adicã
creºteri semnificative de rating. Dupã cum
se ºtie, audienþa se mãsoarã cu ajutorul unor
peoplemetre- dispozitive ataºate
receptoarelor TV din casele celor cuprinºi
în aºa numitul eºantion reprezentativ
pentru o anumitã populaþie. Existã, în cazul
nostru, eºantioane reprezentative pentru
Bucureºti, pentru întreaga þarã, pe douã
categorii de vârstã: 1  99 ani ºi 18  65 ani.
La fiecare sfert de orã, peoplemetrele
transmit biroului care înregistreazã rezultatul
mãsurãtorilor ºi efectueazã apoi calculele care post de televiziune este vizionat de cãtre
cei cuprinºi în eºantionul reprezentativ. În
treacãt fie spus, eºantioanele respective nu
sunt întru totul reprezentative pentru un post
naþional, cultural ºi universitar cum este
tvRM  care se adreseazã prioritar celor
dornici de culturã ºi care vor sã înveþe. Dar
chiar ºi aºa
De la debutul Consultaþiilor în
direct, audienþa postului în respectivele
ore a urmat o linie ascendentã: de la 3  4
(mii de telespectatori) pentru emisiuni
înregistrate a ajuns la 11  12 constant ºi
adesea la 20  23 (mii de telespectatori),
aceste transmisii directe înscriindu-se
astfel în rândul unora dintre cele mai
vizionate emisiuni ale tvRM. Îmbucurãtor
ºi pentru unii dintre noi oarecum
neaºteptat, a fost ºi faptul cã pe post ºi în
redacþie s-au primit telefoane nu doar de
la studenþi sau absolvenþi ai Universitãþii
Spiru Haret, ci ºi din rândul altor cadre
didactice, al juriºtilor, medicilor,
muzicienilor, funcþionarilor publici, al

persoanelor cu îndeletniciri casnice ºi al
tinerilor care aspirã la statutul de muncitor
intelectual. Ei, practic, cer  ºi primesc consultaþii de la specialiºtii noºtri în
legãturã cu probleme concrete de viaþã,
probleme de drept, de psihologie sau
sociologie, de management, contabilitate,
marketing, finanþe, de politicã economicã
sau de integrare europeanã, ca ºi de limbã
ºi literaturã românã, istorie, geografie,
muzicã sau de filosofie.
Meritul imediat revine, fireºte, celor
prezenþi pe ecran, cadrelor didactice ºi
moderatorului (în persoana lui Ilie
Ciurescu ºi apoi a lui Corneliu Toader)

drepturilor numai atunci când sunt depãºite
limitele tolerate, când hotarele acceptate
un timp sunt încãlcate. În acest caz, se trece
la retrasarea limitelor, apelând (posibil) la
agenþi de impunere (statul) sau recurgând
la mijloacele proprii de ripostã sau de
apãrare (grevã).
Ajunsã în impas, poziþia necesarã de
pornire pentru o societate de indivizi liberi,
salariatul legat de patron într-o reþea de
interdependenþã, clameazã un acord asupra
unei structuri de drepturi care, ca efect,
defineºte entitãþile ce intrã în negocieri.
Este dificil chiar de imaginat o relaþie,
atunci când un asemenea acord reciproc
lipseºte cu desãvârºire.
Evident, este datã o stare de inegalitate
între persoane în stadiul conceptual de
naturã, folosit pentru deducerea logicã a
drepturilor de proprietate. Putem admite,
cum o afirmã Hobbes, cã oamenii se
comportã motivaþi de un interes personal
definit în mod îngust. Salariatul ºi patronul
nu intrã în procesul de negociere ca egali.
Ei o fac aºa cum se aflau în starea de
naturã, iar aceasta ar putea implica
diferenþe semnificative. Împotriva acestora
 pentru estomparea lor  rolul central
revine sindicatelor. O alocare salarialã
convenitã nu va fi în mod normal stabilã,
într-un sens particular. O datã atinsã,
sindicatele sau patronatul pot considera
avantajos sã renege sau sã violeze termenii
contractului colectiv de muncã.
Cu toate acestea, sau, mai bine zis, în
urma acestora, din conflictul real sau
potenþial va rezulta o alocare naturalã care
poate fi stabilã o perioadã de timp. Acordul
va lua, din nou, forma unei recunoaºteri
reciproce de drepturi.

atunci când se vorbeºte de mizeriile celor
sãraci, ne gândim la mizeriile sãracilor pe
nedrept. Trebuie însã sã ne gândim ºi la
mizeriile sãracilor care îºi meritã soarta,
pentru cã, dacã cineva nu vrea sã
munceascã, nu trebuie sã mãnânce!
De unde vine ajutorul de ºomaj? Dintrun impozit pe salariu. Ceea ce pare un dar
gratuit, nu e un dar gratuit. Ajutorul de
ºomaj, ca sã luãm un exemplu de protecþie
socialã prin redistribuire, aduce cu sine o
descreºtere a salariului, substanþial
echivalentã. ªi patronul contribuie la
ajutorul de ºomaj. Astfel, în loc ca acesta
sã dea salarii mai mari, el este îngrãdit de
ridicarea costurilor de producþie cu diferite
contribuþii generale ºi locale care,
diminuându-i profitul, fie cã îl poate ruina,
fie capitalul se scurge în altã parte ºi îi lasã
pe muncitori neîntrebuinþaþi încât salariatul
nu rãmâne sã aleagã decât între o câtime
redusã de muncã ºi între o platã mai
scãzutã a muncii.
De aceea, diminuarea impozitelor,
taxelor ºi a diverselor contribuþii asupra
salariilor va duce automat la creºterea
salariilor ºi la sporirea numãrului de locuri
de muncã aproape în aceeaºi proporþie:
binele poate rezulta nu din înmulþirea
mijloacelor artificiale întrebuinþate pentru
a uºura nenorocirea, ci, dimpotrivã, din
reducerea lor.

Redistribuirea veniturilor
micºoreazã salariile
Ideea protecþiei sociale camufleazã un
mit: necesitatea ajutorãrii sãracilor.
Sorgintea creºtinã a acestui mit este
neîndoielnicã. Dar, abandonând punctul de
vedere religios, care, în fapt, nici nu prea
este asumat de politicieni atunci când
adoptã legi în favoarea protecþiei sociale
ci, mai degrabã, interese de partid, ne
descoperim limitele proprii asupra
abordãrii fenomenului în cauzã deoarece

Consultaþii la tvRM
pentru studenþi
care, ajutaþi de fiecare datã de domnii
prorectori: prof. univ. dr. Ion Rebedeu,
prof. univ. dr. Ioan Gâf Deac, de cãtre cei
din culise (echipele tehnicã ºi
redacþionalã ale tvRM Învãþãmânt 
Educaþie) reuºesc sã confere un plus de
atractivitate ºi accesibilitate prezentãrii
ºtiinþifice a unor puncte-cheie din materia
respectivã. În parantezã fie spus,
Consultaþiile, acordate în direct, au
stârnit ºi interesul altor cadre didactice din
Universitatea Spiru Haret care ºi-au
exprimat dorinþa de a se prezenta în faþa
camerelor de luat vederi.
Faptele de mai sus atestã urmãtoarele:
 În ciuda atracþiilor de tot felul care
se perindã pe micile ecrane, societatea

româneascã de toate profesiile, etniile ºi
de toate vârstele  dar într-o mãsurã din
ce în ce mai importantã, tineretul  se
îndreaptã tot mai hotãrât ºi mai motivat
spre o societate a cunoaºterii.
 Existã un remarcabil potenþial de
comunicare interactivã prin audiovizual al
cadrelor didactice din Universitatea Spiru
Haret, cu mesaje informativ  formative
de mare actualitate ºi relevanþã.
Putem înþelege mai bine cele de mai sus
dacã vom ºti cã, în perioada 21 februarie 
8 aprilie 2005, consultaþiile tvRM au fost
susþinute de 28 profesori universitari, 27 de
conferenþiari ºi 41 de lectori.
Lucru de o deosebitã însemnãtate:
Conducerea tvRM a intuit corect ºi
clarvãzãtor atât tendinþa actualã a marelui
public de a-ºi întemeia tot mai mult viaþa
pe cunoaºtere, de a da tot mai mult credit
dascãlilor ºi cercetãtorilor ºtiinþifici, cât ºi
posibilitãþile concrete existente în
Universitatea Spiru Haret ºi în zona
executivã a Televiziunii România de Mâine
de a rãspunde acestei cerinþe prin cele mai
moderne mijloace. De menþionat cã aceastã
hotãrâtoare capacitate de previziune ºi
prognozã a fost demonstratã practic cu încã
mai mult timp înainte prin dotarea specialã
a unui studio destinat cu prioritate
emisiunilor de învãþãmânt, repartizarea în
exclusivitate a unui grup de montaj,
echiparea redacþiei cu instrumente de lucru
de mare eficacitate ºi, înainte de orice, prin
luarea sub atentã ºi directã îndrumare a
întregii activitãþi a Redacþiei de Învãþãmânt
 Educaþie de cãtre preºedintele Fundaþiei
România de Mâine, rectorul Universitãþii
Spiru Haret ºi preºedinte al Televiziunii
România de Mâine  domnul profesor
universitar dr. Aurelian Bondrea. În astfel
de condiþii, afirmarea tot mai accentuatã a
tvRM ca veritabil focar de culturã ºi centru
naþional de educaþie apare din ce în ce mai
vizibilã ºi de netãgãduit.

Dreptul natural la muncã nu
exclude orice nivel al ºomajului
Economiºtii vorbesc despre un ºomaj
natural ca despre un nivel etic al unui
stat de drept care ºi-a fãcut datoria faþã de
cetãþenii lui. În realitate ºomajul natural
este tot atât de îndreptãþit pe cât este orice
nivel al ºomajului compatibil cu eficienþa
macroeconomicã. Lupta împotriva
ºomajului nu este mai dreaptã decât orice
altã luptã: Ideea cã în timp de pace nu
trebuie sã se îngãduie nici unui obiectiv unic
sã aibã prioritate absolutã asupra tuturor
celorlalte se aplicã pânã ºi singurului
obiectiv asupra cãruia toatã lumea este de
acord acum cã se situeazã pe primul plan:
eradicarea ºomajului. Nu încape îndoialã cã
trebuie sã facem în acest sens cele mai mari
eforturi; chiar aºa stând lucrurile, nu
înseamnã cã trebuie sã se permitã ca un
asemenea obiectiv sã ne domine pânã la
excluderea a orice altceva, dupã formula
superficialã: ºomajul trebuie eliminat <<cu
orice preþ>>. De fapt, în acest domeniu,
fascinaþia exercitatã de expresii vagi, dar
populare, precum <<locuri de muncã pentru
toþi>>, poate prea bine sã ducã la mãsuri
extrem de mioape ºi în care formula
categoricã ºi iresponsabilã <<trebuie
realizat oricât ar costa>>, a idealiºtilor cu
idei fixe, va face probabil cel mai mare rãu.
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ªedinþa Senatului
Universitãþii Spiru Haret
Joi, 7 aprilie 2005, la Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii a
avut loc ºedinþa Senatului Universitãþii Spiru Haret cu urmãtoarea
ordine de zi:
1. Aprobarea înfiinþãrii unor specializãri noi ºi a modificãrii
denumirii unor facultãþi din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
2. Discutarea ºi aprobarea noilor planuri de învãþãmânt ale
specializãrilor Universitãþii Spiru Haret, alcãtuite în conformitate cu
prevederile Legii nr. 288/2004, ale Ordinelor nr. 3235/2005 ºi nr.
3617/2005 ale ministrului educaþiei ºi cercetãrii.
3. Prezentarea situaþiei elaborãrii ºi tipãririi cursurilor necesare
pentru anul de învãþãmânt 2005-2006.
Proiectele supuse dezbaterii au fost completate cu amendamentele propuse de vorbitori
ºi adoptate în unanimitate, devenind hotãrâri ale Senatului Universitãþii Spiru Haret

La punctul de desfacere a cãrþii universitare din Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii
(Str. Ion Ghica nr. 13)

STUDENÞI-ACTORI LA LUMINA RAMPEI
În sala Teatrului ACT de pe Calea
Victoriei nr. 120 din Bucureºti, în seara
zilei de 31 martie a.c., a avut loc un
eveniment memorabil. Studenþi din
promoþia anului 2005 a Facultãþii de
Teatru de la Universitatea Spiru Haret
(clasa conf. univ. Vlad Rãdescu ºi asist.
univ. Iulia Boroº-Trifan) au prezentat,
într-un spectacol de neuitat, piesele
ConuLeonida faþã cu reacþiunea de
I.L. Caragiale ºi Ursul de A.P. Cehov.
Sala de spectacol, amenajatã în subsolul
respectivei clãdiri, oferea prin ea însãºi
o ambianþã specificã avangardei de
altãdatã. Decorul  aproape inexistent:
patul lui de burghez era o simplã saltea
ºi Leonida avea drept pernã colecþia
preferatelor sale ziare republicane.
Scena se întindea pe întreaga podea a
sãlii, putând fi privitã din faþã ºi de pe
laturi, iar bãncile de lemn sugerau ceva
din scunda tavernã mohorâtã, unde
proletarii din viziunea eminescianã îºi
rosteau nobila lor profesiune de credinþã.
Spectatorii înºiºi, în numãr de aproape o
sutã, în majoritate studenþi, sorbeau, cu
o vibraþie sonorã, fiecare scenã din
desfãºurarea spectacolului. Reþeaua
luminilor slabe din plafon abia dacã
puteau miji strâmtele culoare de intrare
ºi de ieºire a actorilor ºi spectatorilor.
Ei bine, aici, unde totul pãrea
improvizat, anume orânduit ca sã

epateze, sã sfideze orice convenþie, a
avut loc un spectacol teatral de o
remarcabilã þinutã clasicã. Aº numi-o
chiar academicã, dacã atributul ca atare
n-ar sugera, întrucâtva, ºi un fel de
închistare, complet strãinã interpreþilor
noºtri. Fiecare rostire, fiecare gest,
mimicã, privire se vede cã au fost
studiate în amãnunt, exersate la lumina
unei stãruitoare reflecþii personale,

Promoþia 2005
a Facultãþii de Teatru
astfel încât toatã aceastã trãire
actoriceascã sã se ridice la rangul
aristocratic al unei sinteze între
experienþa interpretativã oferitã de marii
protagoniºti ai trecutului, din rolurile
respective, ºi capacitatea tânãrului actor
de astãzi de a inova în limitele
adevãrului. A rezultat astfel un
Caragiale contemporan nu prin
ingerinþe de regie, de miºcare scenicã
ºi, cu atât mai puþin, de uºoarã, dar
cu atât mai detestabilã modificare a
replicilor, ci prin marea lui creaþie de
limbã româneascã, de caractere, de
psihologie, creaþie respectatã aici cu
sfinþenie. Aprecierea ce i se cuvine

Cãrþi noi la Editura Fundaþiei
România de Mâine

Ion Dodu Bãlan, Luiza Marinescu
Istoria Literaturii române de la
începuturi la epoca marilor clasici

Aurelian Virgil-Bãluþã
Contabilitate de gestiune. Noþiuni
fundamentale

Carmen Furtunã
Sociologie generalã

Vasile Glãvan
Geografia turismului

conducerii acestei facultãþi, întregului
sãu corp profesoral, care include nume
de rezonanþã internaþionalã ale scenei
româneºti, de aici cred cã izvorãºte, din
faptul cã fundamentul pregãtirii
studenþilor se regãseºte în concepþia
riguroasã a teatrului clasic. Nu poþi fi
modern în arta teatralã dacã nu
stãpâneºti rigorile clasice ale
dramaturgiei. Fãrã acest fundament,
încercãrile de modernizare, în loc de a
se înfãþiºa ca o apoteozã, ar aluneca în
derizoriu. Nici n-ar fi posibil altfel în
cazul lui Caragiale, al cãrui umor este
inefabil ca ºi lirismul eminescian ºi
unde replicile  sentinþe trãiesc singure
cu o puternicã viaþã verbalã (G.
Cãlinescu). Actorilor le revine rolul de
onoare de a reflecta prin întreaga lor
prezenþã scenicã tocmai aceastã
puternicã viaþã verbalã.
ªi-ntr-adevãr, studenþii Corneliu
Bulai (Leonida), Luminiþa Alecu
(Efimiþa) ºi Elena Lazari (Safta) au
trecut cu brio acest examen actoricesc.
Desigur, n-aveau cum lipsi unele
stângãcii, mici îngroºãri în gesticulaþie,
o mimicã nu întotdeauna adaptatã
replicii, dar ele sunt de înþeles la
actorul tânãr, pasionat într-atâta de
rolul sãu încât doreºte sã-i împrumute
eroului cât mai mult din propria
identitate. Singura stridenþã regizoralã,
de neînþeles, a fost spre sfârºitul
spectacolului cu ConuLeonida ,
când tumultul sonor al strãzii, prilejuit
de lãsata secule, cu întreaga
adunãturã de cheflii care trãgeau cu
pistoalele ca la rivuluþie, s-a
desfãºurat în acordurile solemne din
Deºteaptã-te, Române!. Semnificaþia
comicã a apelului din text, cu Naþiune,
fii deºteaptã! a fost astfel deturnatã
printr-o inovaþie strãinã esenþei
dramaturgiei lui I.L. Caragiale.
Cel de-al doilea spectacol, cu Ursul
de A.P. Cehov, a fost bine ales, între altele
ºi pentru cã substanþa lui comicã nu
distona alãturi de ConuLeonida ºi, în
plus, celor doi dintre studenþii amintiþi mai
sus, Elena Lazari (Elena Ivanovna
Popova) ºi Corneliu Bulai (Grigori
Stepanovici Smirnov), li s-a oferit astfel
prilejul de a demonstra ºi alte virtuþi
actoriceºti, fie din gama duioºiei lirice cu
nuanþe tragice (Elena Ivanovna Popova),
fie dintr-un comic ironic, prin care se
exprimã opusul celor gândite, ca un
amestec de optimism ºi pesimism, oscilare
între respect ºi ironie (Grigori Stepanovici
Smirnov). Venit în casa moºieriþei vãduve
Elena Ivanovna Popova, spre a-ºi încasa
datoria unor poliþe mai vechi, ofiþerul de
artilerie (ºi el moºier) Grigori Stepanovici
Smirnov, refuzat la început, sfârºeºte prin
a-i cere mâna duioasei ºi pãtimaºei sale
gazde, care îl acceptã în cele din urmã ºi-l
consacrã drept soþ printr-o petrecere de
pominã, spre bucuria fetei din casã, Daºa
(Antoaneta Ilie). ªi de astã datã,
spectacolul a fost o reuºitã, receptat ca
atare de întreaga asistenþã care, la final, a
demonstrat o datã mai mult cã Facultatea
de Teatru a Universitãþii Spiru Haret se
prezintã ca o mare familie spiritualã ai
cãrei componenþi sunt capabili ºi de alte
surprize artistice. Din aceastã perspectivã
ne întrebãm dacã n-ar fi binevenite ºi alte
iniþiative care sã punã în valoare întregul
laborator de creaþie cu care se identificã
Facultatea de Teatru. Ce-ar fi, deci, ca, în
viitorul nu prea îndepãrtat, ea sã instituie
o stagiune cu piese interpretate de
studenþi, pe scena din simpatica tavernã
a Teatrului ACT? Ar fi o premierã
naþionalã.

Mihai IORDÃNESCU

Recunoaºtere
internaþionalã
a valorii
profesionale
Plachetã onorificã pentru arhitectul Adrian Altarescu,
de la Facultatea de Arhitecturã a Universitãþii Spiru Haret
Prof. univ. dr. Emil CREANGÃ
Deceniul care s-a scurs a fãcut ca
integrarea europeanã sã înregistreze paºi
decisivi, care au impus noi obiective ºi
prioritãþi pentru Consiliul Europei.
Adoptând Principiile directoare pentru
dezvoltarea durabilã a teritoriului pe
continentul european, Conferinþa
miniºtrilor responsabili cu amenajarea
teritoriului (CEMAT) s-a înscris cu
contribuþii importante la elaborarea unei
strategii de coeziune socialã. Principiile
directoare pun în valoare dimensiunea
teritorialã a drepturilor omului ºi a
democraþiei. Obiectivul lor este acela de a
identifica mãsurile de amenajare a
teritoriului prin care populaþiile statelor
membre ale Consiliului Europei sã ajungã
la un standard de viaþã dezvoltat.

Principiile directoare pentru
dezvoltarea durabilã a teritoriului pe
continentul european reprezintã pentru
statele membre ale Consiliului Europei,
inclusiv pentru regiunile ºi comunitãþile lor
locale, un cadru flexibil orientat cãtre viitor
în direcþia cooperãrii. Totodatã, planurile
urbanistice generale se doresc sã constituie
strategia viitoare pe termen mediu a
dezvoltãrii regiunilor, precum ºi a
comunitãþilor locale care le reprezintã,
arhitecþii acordând un sprijin substanþial
în realizarea ºi promovarea unor asemenea
proiecte.
Comunicãrile ºtiinþifice susþinute în
cadrul simpozioanelor, conferinþele ºi
cursurile de perfecþionare la care a
participat, în þarã ºi strãinãtate, domnul

arhitect Adrian Altarescu, lector drd. la
Facultatea de Arhitecturã a Universitãþii
Spiru
Haret

International
Weiterbildung und Entwincklung GmbH,
Management de lentreprise IROFAI
Toulouse, Tokio ºi Honolulu  s-au
bucurat de aprecierea ABI (American
Biographical Institute, Inc), decernândui-se placheta onorificã Contemporary
Whos Who of Professionals 2004/2005,
numele lui figurând printre multe alte
personalitãþi în biblioteca Congresului
American.
Aceastã distincþie poate sã reprezinte
un imbold mobilizator pentru toþi cei care
profeseazã o asemenea deosebitã meserie,
arhitectura, ca prin realizãrile lor 
proiecte de arhitecturã, urbanism,
restaurãri monumentale, decoraþiuni
interioare, scenografie  sã promoveze
ªcoala Româneascã în lume.

Dincolo de oferta de locuri de muncã pentru
studenþii din anii terminali ai facultãþilor economice
În viaþa de student existã întrebãri pe
care fiecare dintre cei aflaþi în anii terminali
ºi le pun obsesiv, mai ales pe mãsurã ce se
apropie momentul susþinerii lucrãrii de
licenþã: ce urmeazã acum, unde voi gãsi un
loc de muncã? ªi visul de a se angaja
imediat este nutrit de toþi studenþii ºi
mãrturisit în cele mai diverse circumstanþe
 la orele de practicã efectuate în diferite
firme, societãþi comerciale sau instituþii
bancare ºi de asigurãri sociale, prilej cu care
îºi demonstreazã competenþa profesionalã,
abilitãþile dobândite în timpul facultãþii. Aici
fac primul pas în universul pieþei muncii.
Dar în efortul lor de a depãºi cu bine
aceste momente, studenþii nu sunt singuri.
Alãturi de ei în pregãtirea lucrãrii de licenþã
se aflã cadrele didactice, coordonatorii de
lucrãri, care îi ajutã pas cu pas. ªi
înþelegând cât de importantã este
deschiderea drumului cãtre un loc de
muncã, pentru o carierã de succes,
conducerile facultãþilor de Marketing ºi
Comerþ Exterior, Management FinanciarContabil au organizat o întâlnire a
studenþilor din anii terminali cu
reprezentanþi ai firmei Price Water House
Coopers, cunoscutã pentru performanþa
realizatã în domeniul auditului,
consultanþei privind tranzacþiile ºi
domeniului fiscal.
Amfiteatrul 202 a oferit ambianþa
potrivitã pentru desfãºurarea unui
asemenea eveniment. Imagini edificatoare
din activitatea specificã acestei firme au
fost proiectate pe un ecran uriaº, însoþite
de o amplã prezentare fãcutã de cei trei
reprezentanþi ai firmei  Dinu Bumbãcea,
Rãzvan Ifrim ºi Ramona Noval. Au
participat studenþi din anul IV de la cele
douã facultãþi, dar aria de interes faþã de o
asemenea întâlnire a fost mult mai mare,
în salã fiind prezenþi ºi studenþi din anul
III de la Facultatea de Finanþe ºi Bãnci,
dornici sã afle ce ºanse li se întrezãresc,
precum ºi cadre didactice de la facultãþile
cu profil economic.

Informaþiile au vizat performanþa,
reþeaua globalã din care face parte
respectiva firmã ºi care creeazã o mare
mobilitate, birourile de lucru existente în
întreaga þarã, inclusiv la Chiºinãu, precum
ºi la Londra, Paris, în Germania. S-a vorbit,
de asemenea, despre încrederea în oameni,
spiritul de echipã, capacitatea de a proiecta
oportunitãþi ºi a asigura stagii de practicã
pentru pregãtirea studenþilor, despre
implicarea tinerilor în realizarea unor
lucrãri, despre ceea ce se aºteaptã de la
potenþialul candidat. Care ar fi, deci,

O prestigioasã
firmã interesatã
de absolvenþii
bine pregãtiþi
ai universitãþii
noastre
fizionomia idealã a acestuia? Sã aibã o
înþelegere profundã a mediului de afaceri,
o gândire analiticã, sã dovedeascã abilitãþi
de comunicare, sã lucreze în echipã, sã aibã
idei noi ºi sã le accepte pe cele ale
partenerilor, sã ºtie fluent limba englezã,
sã fie pregãtit pentru a cãlãtori mult.
Asemenea exigenþe n-au surprins,
întrucât toate aceste virtuþi sunt cultivate,
dobândite de studenþi încã de pe bãncile
facultãþii. Iar dezvoltarea în continuare a
acestora ºi, mai cu seamã, adaptarea,
compatibilizarea specializãrii cu condiþiile
specifice firmei se realizeazã din mers,
cum s-a spus, cu sprijinul efectiv al
conducerii acesteia care organizeazã în
mod special cursuri de perfecþionare în
domeniul financiar-fiscal, în cunoaºterea
celor mai noi tehnologii de lucru, a

procedurilor contabile moderne, în
concordanþã cu standardele europene.
Scopul urmãrit aici este ca lipsa experienþei
în ocuparea primului loc de muncã al
viitorilor absolvenþi sã nu însemne un
handicap greu de depãºit, ci, dimpotrivã,
aceºtia sã fie apþi pentru a se integra rapid
în exigenþele postului.
Evident, asemenea întâlniri cu viitorii
absolvenþi de facultate, firmele prestigioase,
precum cea amintitã, le acceptã numai în
instituþiile cu un învãþãmânt superior de
calitate, precum Universitatea Spiru Haret.
Pentru cã, aºa cum a reieºit ºi din interesanta
prezentare a ofertei de locuri de muncã,
firma recruteazã pe cei mai buni dintre cei
buni, elitele cum se spune. ªi dacã la
sfârºitul prezentãrii s-au dat miraculoasele
formulare aplicative tip pentru completare
tuturor studenþilor aflaþi în amfiteatru,
aceasta este un semn cã tratamentul nu este
de fel discriminator, cã toþi au ºanse egale
sã participe la competiþia aceasta strânsã
care existã în general pe piaþa muncii.
Pentru a se optimiza procesul de
familiarizare a studenþilor cu tehnicile ºi
tehnologiile de vârf, cu prilejul acestei
prezentãri s-a conturat ºi o altã soluþie la
care s-au gândit cadrele didactice. Este
vorba despre posibilitatea ca firma sã ofere
subiecte din problematica ei complexã.
Oferta unor asemenea subiecte de cercetare
ar putea sã vizeze ºi viitoarele lucrãri de
licenþã, masterat ºi de doctorat, ceea ce ar
deschide o nouã fereastrã de cooperare,
beneficã pentru ambele pãrþi. Este,
într-adevãr, un motiv de reflecþie pentru
reprezentanþii conducerii firmei care s-au
dovedit atât de deschiºi ºi de flexibili. Fie
ca aceastã manifestare sã nu însemne doar
o simplã prezentare a unei oferte de locuri
de muncã, sã nu rãmânã ultima, ci punþile
de informare ºi colaborare sã se diversifice,
sã cunoascã noi trepte, finalizându-se de
fiecare datã benefic.

Adela DEAC
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Obiective
Aceastã consultaþie îºi propune: aprofundarea cunoºtinþelor dobândite
pânã în prezent ºi extinderea cunoºtinþelor studenþilor vizând noile instituþii
juridice noi, specifice dreptului fiscal ºi financiar; consolidarea cunoºtinþelor
specifice ºi sistematizarea lor; însuºirea principiilor de drept fiscal ºi financiar;
dezvoltarea unei gândiri juridice complexe ºi a unui limbaj specific,
înþelegerea ºi cunoaºterea aprofundatã a legislaþiei financiare ºi fiscale,
precum ºi a procedurilor de aplicare a acestora în condiþiile tranziþiei la
economia de piaþã ºi ale aderãrii la Uniunea Europeanã.
I. NOÞIUNI GENERALE DE DREPT FINANCIAR

I.1. Rolul economic al statului
Finanþe publice clasice
Capitalismul este strâns legat de doctrina liberalã, care se pronunþã pentru
limitarea intervenþiilor statului la domeniile tradiþionale, ºi anume: apãrarea
naþionalã; diplomaþie; ordine publicã ºi justiþie. Statul trebuie sã respecte
liberalismul economic ºi sã-ºi coreleze veniturile ºi cheltuielile astfel încât
sã evite influenþarea iniþiativei private, sã asigure libera concurenþã ºi relaþiile
economico-sociale. Activitatea economicã trebuie sã rãmânã domeniul
exclusiv al întreprinderilor private. Veniturile, constând din impozite, taxe
ºi alte modalitãþi de procurare a resurselor financiare ale statului, trebuie
limitate la necesarul asigurãrii funcþionãrii instituþiilor publice.
Finanþe publice moderne
În perioada interbelicã ºi în special dupã marea crizã economicã dintre
anii 1929  1933, în concepþia capitalistã privind economia, locul statului
neintervenþionist a fost luat de statul intervenþionist. Justificarea rolului
statului este fãcutã de John Maynard Keynes. Finanþele publice devin, astfel,
un instrument de intervenþie a statului în plan economic ºi social.
I.2. Obiectul ºi funcþiile finanþelor publice. Relaþii financiare
Obiectul finanþelor publice
În doctrina financiarã s-au emis mai multe opinii privind obiectul
finanþelor publice. Astfel, într-o opinie de largã circulaþie europeanã se
considerã cã finanþele publice au ca obiect regulile fundamentale, organele
ºi procedurile care permit colectivitãþilor publice îndeplinirea tuturor
atribuþiilor lor cu ajutorul mijloacelor financiare ºi al cheltuirii fondurilor
bãneºti de cãtre organele guvernamentale ºi ale administrãrii datoriei publice.
Într-o formulã mai concentratã, se susþine cã finanþele publice au ca obiect
veniturile ºi cheltuielile bugetelor aparþinând colectivitãþilor publice ºi care
se exprimã sub forme economice, politice ºi juridice.
Relaþiile financiare
Relaþiile financiare sunt generate de transferarea în formã bãneascã a
unei pãrþi din produsul social, respectiv venitul naþional, de cãtre o persoanã,
fizicã sau juridicã, la fondurile de resurse bãneºti necesare satisfacerii
nevoilor generale sau de la aceste fonduri cãtre agenþii economici.
Ca urmare a acestor particularitãþi, în sens larg, relaþiile financiare
cuprind atât relaþiile referitoare la formarea ºi repartizarea fondurilor
bugetelor care au caracter nerambursabil, adicã finanþele publice, cât ºi cele
care au la bazã principiul rambursabilitãþii, respectiv relaþiile de credit/transfer
rambursabil ºi relaþiile de asigurãri transfer cu rambursabilitate aleatorie. În
sens restrâns, se considerã relaþii financiare numai cele care cuprind relaþii
referitoare la formarea ºi repartizarea fondurilor bugetelor publice.
Funcþiile finanþelor publice
Mijloacele prin care finanþele publice ca relaþii financiare îºi îndeplinesc
rolul sunt funcþiile acestora:
Funcþia de repartiþie se manifestã în procesul repartiþiei produsului social
(produs intern brut) ºi cuprinde douã faze: constituirea fondurilor bãneºti;
distribuirea acestor fonduri (utilizarea).
Funcþia de control se justificã deoarece fondurile publice aparþin întregii
societãþi. Funcþia de control este mai largã decât funcþia de repartiþie, deoarece
vizeazã, pe lângã constituirea ºi repartizarea fondurilor financiare, ºi modul
de utilizare a resurselor. Ea urmãreºte legalitatea, necesitatea, oportunitatea
ºi eficienþa cu care instituþiile publice ºi agenþii economici cu capital de stat
utilizeazã în mod concret resursele financiare de care dispun.
I.3. Noþiunea ºi obiectul dreptului financiar
Categoriile de norme juridice care au ca obiect finanþele publice
a) Norme juridice privind procesul de formare, de constituire a resurselor
bãneºti necesare satisfacerii nevoilor publice, adicã reglementãri privind
stabilirea ºi perceperea impozitelor, taxelor ºi a celorlalte venituri publice.
b) Norme juridice care stabilesc destinaþiile pentru care pot fi utilizate
veniturile publice, adicã natura cheltuielilor ºi procedura de efectuare a acestora.
c) Norme juridice care se referã la emisiunea ºi circulaþia bãneascã.
d) Norme juridice privind creditul public.
e) Norme juridice care au ca obiect controlul financiar.
Definiþia dreptului financiar
Dreptul finanþelor publice poate fi definit ca fiind ansamblul normelor
juridice care au ca obiect procedeele, actele ºi operaþiunile prin intermediul
cãrora se mobilizeazã, repartizeazã, administreazã ºi controleazã fondurile
bãneºti publice pentru satisfacerea nevoilor generale ale societãþii.
Subramuri ale dreptului finanþelor publice sunt: drept bugetar; drept
fiscal; drept de control financiar, credit public.
I.4. Raporturi juridice financiare
Subiecþii raporturilor juridice financiare publice
Subiecþii raporturilor juridice având ca obiect finanþele publice sunt:
- Organele financiare de stat, învestite de lege cu atribuþii de stat specifice
elaborãrii ºi executãrii bugetelor publice, activitãþii de stabilire percepere
a impozitelor, de administrare ºi repartizare a fondurilor bãneºti ale bugetelor
publice. Organele financiare de stat au o situaþie juridicã specificã, în sensul
cã ele pot pretinde celuilalt subiect participant anumite prestaþiuni sau abþineri
ºi în acest scop îl pot controla, sancþiona ºi executa silit.
- O persoanã juridicã de drept public sau de drept privat sau o persoanã
fizicã, cãreia îi revin anumite drepturi ºi obligaþii stabilite de reglementarea
juridicã din domeniul finanþelor publice. Acestui subiect îi revine, în primul
rând, o obligaþie financiarã în executarea cãreia legea îi garanteazã
respectarea drepturilor ºi intereselor prevãzute de lege (dacã este nedreptãþit,
poate ataca mãsurile organelor financiare).
Rezultã cã subiecþii acestor raporturi nu sunt egali în drepturi ºi în obligaþii.
Conþinutul raporturilor juridice financiare
Conþinutul raporturilor juridice financiare include drepturile ºi
îndatoririle ce revin celor doi subiecþi ai acestor raporturi, astfel:
- organele financiare au dreptul ºi obligaþia de a elabora bugetele publice
ºi a lua mãsuri pentru executarea lor, a stabili ºi încasa veniturile publice, de
a le administra în mod corespunzãtor;
- al doilea subiect are îndatorirea de a executa obligaþia fiscalã ce îi
revine ºi dreptul de a pretinde sã se aplice corect legea.
Obiectul raporturilor juridice financiare
Obiectul raporturilor juridice privind finanþele publice este complex, el poate
cuprinde activitãþi de naturã organizatoricã în materie bugetarã, acþiuni privind
încasarea ºi stabilirea veniturilor publice, acþiuni de administrare a fondurilor
publice, acþiuni de control etc. Raporturile juridice care implicã încasarea ºi
plata unor sume au ºi un obiect material reprezentat de sumele de bani.
Gruparea raporturilor juridice financiare
Raporturile juridice financiare pot fi grupate, în funcþie de particularitãþile
obiectului lor, în: raporturi bugetare; raporturi fiscale; raporturi de credit public;
raporturi privind emisiunea ºi circulaþia bãneascã; raporturi de control financiar.
II. MONEDA ªI INSTRUMENTELE MONETARE
II.1. Funcþiile monedei
Moneda a apãrut ca o necesitate economicã, fiind conceputã ca un
echivalent general al mãrfurilor, dar ºi ca un instrument prin care se mijlocea
schimbul de mãrfuri.
Ea a permis distribuirea ºi redistribuirea produsului social, fiind în acelaºi
timp ºi un instrument de planificare naþionalã ºi personalã, dar ºi de
economisire ºi tezaurizare.
Funcþiile monedei: instrument de evaluare a valorilor economice;
instrument de schimb de bunuri ºi servicii; mijloc de platã; instrument de
economisire ºi tezaurizare; mijloc de distribuire ºi redistribuire a venitului
naþional ºi produsului social; instrument de planificare, atât la nivel naþional,
cât ºi la nivelul persoanelor juridice ºi fizice.
II.2. Categorii de monede în circulaþie
Moneda este un ban de metal care a avut un curs legal pe teritoriul unui stat.
Banul este marfa care îndeplineºte rolul de echivalent general în raport
cu celelalte mãrfuri.
Bancnota este un bilet de bancã cu acoperire în aur.
În circulaþia monetarã sunt întâlnite mai multe categorii de monedã:
a) Moneda efectivã sau manualã o constituie însemnele monetare
utilizate în circulaþie în numerar, fiind confecþionatã din metal sau din hârtie.
b) Moneda de cont sau bancarã este o monedã care nu se vede, ea
apãrând doar în scripte. Circulaþia banilor scripturali are loc prin intermediul
documentelor bancare  viramente, cecuri, ordine de platã.
c) Aurul îndeplineºte rolul de monedã universalã. Aurul utilizat în tranzacþiile
bancare se prezintã sub formã de lingouri cu titlu de 995%0 sau 24 karate.
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d) Moneda convenþionalã nu are existenþã materialã propriu-zisã, este
utilizatã de grupãri de state pentru exprimarea valoricã a schimburilor ºi
tranzacþiilor dintre ele ºi se stabileºte pe baza unui coº valutar. Cele mai cunoscute
monede convenþionale sunt E.C.U. ºi D.S.T. (Drepturi Speciale de Tragere).
e) Moneda de calcul este moneda aleasã de pãrþile contractante pentru
mãsurarea drepturilor ºi obligaþiilor reciproce.
f) Moneda fiduciarã sau de încredere este moneda de hârtie, având o
valoare de schimb convenþionalã, ce serveºte ca instrument de schimb
doar în interiorul unei þãri.
Moneda electronicã se aseamãnã cu moneda scripturalã (nu are o
existenþã efectivã), materializându-se în impulsuri pe suport magnetic în
faza iniþialã sau, ulterior, în memoria microprocesoarelor integrate în
cartelele cu rol de cec electronic.
II.3. Rolul Bãncii Naþionale
Principalele atribuþii ale BNR sunt:
a) Emisiunea ºi circulaþia însemnelor monetare
b) Schimbarea însemnelor monetare
c) Operaþiuni pe contul statului
d) Stabilirea ºi menþinerea rezervelor internaþionale
II.4. Euro  moneda europeanã
a) Avantajele Euro
b) Costurile care le prezintã Euro
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III.2. Elaborarea ºi aprobarea bugetului statului, a bugetului
asigurãrilor sociale de stat ºi a bugetelor fondurilor speciale
Iniþiativa bugetarã
În þara noastrã potrivit, Constituþiei României, proiectul bugetului de
stat ºi cel al bugetului asigurãrilor sociale de stat se elaboreazã anual de
cãtre Guvern care le supune aprobãrii Parlamentului prin proiecte separate.
Elaborarea se face pe baza elementelor prevãzute de Legea nr. 500/2002.
Evaluarea veniturilor ºi cheltuielilor
La evaluarea volumului veniturilor ºi cheltuielilor bugetare se utilizeazã
mai multe metode, dintre care mai importante sunt:
a) Metoda autonomã sau a penultimei, care constã în evaluarea forfetarã a
veniturilor ºi a cheltuielilor bugetare pe baza rezultatelor obþinute în penultimul
an, corectate cu eventualele modificãri determinate de schimbarea legislaþiei
sau de alte mãsuri adoptate pânã la data întocmirii proiectului de buget.
b) Metoda majorãrii sau diminuãrii are în vedere rezultatele executãrii
bugetului de stat obþinute în ultimii ani, pe baza cãrora se stabileºte rata
medie a creºteriidescreºterii veniturilor, respectiv a cheltuielilor bugetare.
În raport cu aceastã medie se procedeazã la dimensionarea veniturilor ºi
cheltuielilor bugetare pentru anul viitor.
c) Metoda evaluãrii directe a veniturilor ºi cheltuielilor bugetare are în
vedere dimensionarea fiecãrei categorii de venituri sau destinaþii de cheltuieli
în raport cu preliminariile pe anul în curs ºi cu previziunile privind dezvoltarea
economiei în perioada urmãtoare.

Facultatea de Management Financiar-Contabil,
Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior,
Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
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Conf. univ. dr. Radu STANCU

II.5. Inflaþia
a) Formele de manifestare
b) Consecinþele inflaþiei asupra politicii financiare a statului:
- în plan economic;
- în plan social.
III. SISTEMUL BUGETELOR PUBLICE
III.1. Bugetul public
Natura juridicã a bugetului de stat
În literatura de specialitate au fost exprimate opinii diferite privind natura
juridicã a bugetului de stat.
Teoria care considerã bugetul de stat act  condiþiune de naturã
administrativã se bazeazã pe împrejurarea cã, în statele moderne, prin
bugetele de stat se condiþioneazã veniturile ºi cheltuielile publice sub aspecte
parþial diferite, dar comune actelor administrative de aceastã naturã.
Teoria care susþine cã bugetul de stat are naturã juridicã atât de lege, cât ºi de
act administrativ considerã cã bugetul este lege în pãrþile lui creatoare de dispoziþii
generale ºi act administrativ în pãrþile lui creatoare de acte individuale ºi concrete.
Teoria naturii juridice de lege a bugetului de stat are în vedere faptul cã lege
este orice decizie emanatã de la puterea legislativã ºi, cum bugetul de stat este o
decizie a legislativului, el este o lege propriu-zisã. ªi în þara noastrã, þinând
seama de Legea nr. 500/2002, bugetul de stat are naturã juridicã de lege.
Reforma bugetarã
O componentã esenþialã a mecanismului financiar o reprezintã finanþele
publice. Pentru reglementarea acestora s-a elaborat ºi adoptat Legea nr. 10/
1991 privind finanþele publice, care reprezintã o adevãratã constituþie
financiarã a României moderne. Cea mai mare parte a legii este consacratã
principiilor de elaborare, aprobare, execuþie ºi încheiere a bugetului public.
Legea a instituit conceptul de buget public naþional în locul celui de
buget de stat:
- noþiunea de public delimiteazã acest buget de bugetele proprii sau bugetele de
venituri ºi cheltuieli  instrumente utilizate în literatura financiarã ºi în practica agenþilor
comerciali; totodatã, exprimã specificul domeniului respectiv  finanþele publice;
- expresia de naþional înseamnã cã bugetul include toate veniturile ºi
cheltuielile de naturã publicã ale þãrii.
Bugetul public naþional cuprinde patru categorii de bugete publice, ºi
anume: bugetul de stat; bugetele locale; bugetul asigurãrilor sociale de stat:
bugetele fondurilor speciale.
Legea nr. 10/1991 a fost înlocuitã ulterior de Legea nr. 72/1996, iar
aceasta din urmã prin Legea nr. 500/2002, care menþine, în principal,
prevederile Legii nr. 10/1991 cu unele îmbunãtãþiri. Astfel, se instituie un
sistem unitar de bugete, care cuprinde: a) bugetul de stat; b) bugetul
asigurãrilor sociale de stat; c) bugetele locale; d) bugetele fondurilor speciale;
e) bugetul trezoreriei statului; f) bugetele instituþiilor publice autonome; g)
bugetele instituþiilor publice finanþate integral sau parþial din bugetul de
stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi bugetele fondurilor speciale; h)
bugetele instituþiilor publice finanþate integral din venituri proprii; i) bugetele
fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat ºi a
cãror rambursare a dobânzii ºi alte costuri se asigurã din fonduri publice; j)
bugetul fondurilor externe nerambursabile.
Noua lege prevede posibilitatea ca, prin legea bugetarã anualã, sã se prevadã:
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ºi criterii de determinare
a acestora pe unitãþi administrativ  teritoriale; transferuri consolidabile care sã
constituie venituri ale bugetelor unitãþilor administrativ-teritoriale.
Dreptul bugetar ºi principiile acestuia
Dreptul bugetar cuprinde totalitatea normelor juridice financiare care
reglementeazã conþinuturile bugetelor publice ºi procedura de elaborare,
aprobare, execuþie ºi încheiere a acestor bugete, precum ºi responsabilitãþile
instituþiilor publice.
Principiile de drept bugetar sunt reguli care stau la baza elaborãrii ºi
executãrii bugetului public, fiind cunoscute sub urmãtoarele denumiri:
Principiul universalitãþii implicã includerea în bugetul public a
veniturilor ºi cheltuielilor cu sumele lor integrale, în sume brute. Principiul
unitãþii bugetare implicã înscrierea într-un singur act a tuturor veniturilor ºi
cheltuielilor publice.
Neafectarea veniturilor bugetare înseamnã cã, prin perceperea lor,
veniturile bugetare se depersonalizeazã, adicã servesc la acoperirea
cheltuielilor publice privite în ansamblul lor. Deci, nu este permisã perceperea
unui venit public pentru finanþarea unei anumite cheltuieli publice.
Principiul anualitãþii bugetului public implicã faptul cã durata de timp
pentru care Parlamentul autorizeazã Guvernul sã încaseze veniturile publice
ºi sã efectueze cheltuieli publice este limitatã, de obicei, la un an.
Principiul specializãrii bugetare impune ca nici un venit public sã nu
poatã fi instituit decât cu acordul Parlamentului, iar cheltuielile publice sã
se aprobe pe principalele destinaþii, nu numai ca sumã globalã .
Principiul echilibrãrii bugetului public implicã faptul cã bugetul public
trebuie sã fie echilibrat, adicã veniturile sale sã acopere integral cheltuielile.
Principiul publicitãþii bugetare instituie cerinþa ca bugetul public sã fie
adus la cunoºtinþa opiniei publice prin mijloace de publicitate.
Principiul unitãþii monetare  toate operaþiunile bugetare se exprimã în
monedã naþionalã.
Competenþe de aprobare a bugetelor publice anuale
Bugetul de stat ºi bugetul asigurãrilor sociale de stat se aprobã de cãtre
Parlament prin legi separate. Guvernul are atribuþia de a elabora proiectul legii
bugetului de stat ºi al celui al asigurãrilor sociale de stat, precum ºi contului anual
de execuþie ºi le supune separat spre aprobare Parlamentului. Dupã aprobare,
Guvernul rãspunde de realizarea prevederilor din cele douã bugete publice.
Bugetele locale, potrivit Constituþiei României, se elaboreazã, se aprobã
ºi se executã în condiþiile legii. Aceastã normã de trimitere se referã la
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 45/2003 privind finanþele publice
locale, care prevede cã bugetele locale se aprobã de cãtre consiliile locale,
consiliile judeþene ºi Consiliul general al Municipiului Bucureºti. Legea
prevede cã fiecare comunã, oraº, municipiu, sector al Municipiului Bucureºti
întocmeºte bugetul local în condiþii de autonomie. Între aceste bugete nu
existã relaþii de subordonare.
Bugetele instituþiilor publice, conform art. 6 din Legea privind finanþele
publice, se aprobã diferit, în raport de sursa de finanþare, astfel: bugetele
instituþiilor publice finanþate integral sau parþial din bugetul de stat sau din
bugetele locale se aprobã de cãtre organul ierarhic superior al instituþiilor
publice, dacã legea nu prevede altfel; bugetele instituþiilor care se finanþeazã
integral din venituri proprii se aprobã de cãtre organul de conducere al
instituþiei respective, cu acordul organului ierarhic.

În þara noastrã, aflatã în perioada de tranziþie spre economia de piaþã,
ceea ce prezumã schimbãri importante de la an la an, se utilizeazã metoda
de evaluare directã a veniturilor ºi cheltuielilor bugetului de stat.
Se utilizeazã metode moderne de elaborare a bugetului pe programe.
Procedura de aprobare a bugetului de stat
Potrivit Constituþiei României, bugetul de stat se aprobã de cãtre
Parlamentul României în ºedinþa comunã a Camerei Deputaþilor ºi Senatului.
Prima etapã:
- În aplicarea normei constituþionale, Legea privind finanþele publice
prevede cã Guvernul, dupã ce îºi însuºeºte proiectul bugetului de stat întocmit
de cãtre Ministerul Finanþelor Publice, îl supune Parlamentului spre aprobare
însoþit de un raport privind situaþia macroeconomicã a þãrii pentru anul
urmãtor ºi proiecþia bugetului pentru urmãtorii 3 ani.
- Examinarea ºi avizarea de fond a proiectului bugetului de stat, în prima
etapã, se fac de cãtre comisiile permanente de buget ºi finanþe ale fiecãrei Camere,
precum ºi de alte comisii permanente interesate. Pe baza dezbaterilor ce au loc
ºi a avizelor ºi propunerilor primite, comisiile permanente de buget ºi finanþe
reunite întocmesc un raport comun care va fi supus aprobãrii prin vot.
A doua etapã:
- În cadrul ºedinþei comune a celor douã Camere, Guvernul prezintã
motivele care au condus la elaborarea proiectului de buget de stat ºi a
proiectului legii bugetare cu conþinutul dat, precum ºi situaþia
macroeconomicã a þãrii ºi proiecþia bugetului în urmãtorii 3 ani.
- Dupã adoptare, proiectul de lege bugetarã ºi proiectul de buget se
înainteazã preºedintelui României în vederea promulgãrii, potrivit art. 77
din Constituþia României.
Din art. 138 alin. 2 ºi 3 din Constituþia României rezultã cã bugetul
asigurãrilor sociale de stat se elaboreazã separat de bugetul de stat ºi se aprobã
prin lege separatã. Bugetele celorlalte sisteme autonome de asigurãri sociale,
potrivit legii, se aprobã de organele de conducere proprii cu avizul Ministerului
Muncii ºi Solidaritãþii Sociale ºi al Ministerului Finanþelor Publice.
III.3. Execuþia ºi încheierea bugetului de stat, a bugetului
asigurãrilor sociale ºi a bugetelor fondurilor speciale
Atribuþiile Guvernului ºi ale Ministerului Finanþelor Publice
Conducerea generalã a activitãþii executive în domeniul finanþelor publice aparþine
Guvernului. În realizarea acestei competenþe, Guvernul examineazã periodic situaþia
financiarã pe economie, execuþia bugetului public ºi stabileºte mãsuri pentru
îmbunãtãþirea echilibrului bugetar. Pe lângã aceastã competenþã generalã, prin legile
bugetare anuale se pot stabili drepturi ºi obligaþii suplimentare pentru Guvern.
Legea privind finanþele publice instituie rãspunderea Ministerului Finanþelor
Publice pentru realizarea bugetului de stat, precum ºi pentru luarea mãsurilor
privind asigurarea echilibrului bugetar ºi aplicarea politicii fiscal - bugetare a
statului. Ministerul Finanþelor Publice are atribuþii concrete în ce priveºte:
repartizarea pe trimestre a veniturilor ºi cheltuielilor; deschiderea de credite
bugetare; introducerea unor modificãri în bugetele ordonatorilor principali de
credite ºi în structura bugetului de stat; controlul preventiv ºi de gestiune asupra
veniturilor ºi cheltuielilor publice; conducerea trezoreriei naþionale.
Repartizarea pe trimestre a veniturilor ºi cheltuielilor bugetare
Conform legii privind finanþele publice, repartizarea pe trimestre a
veniturilor ºi cheltuielilor publice are loc în funcþie de urmãtorii factori:
termenele legale de încasare a veniturilor; termenele ºi posibilitãþile de finanþare
a deficitului bugetar; perioada în care este necesarã efectuarea cheltuielilor.
Aprobarea repartizãrii pe trimestre a veniturilor ºi cheltuielilor bugetare
este datã în competenþa: Ministerului Finanþelor Publice pe capitole de cheltuieli
ºi, în cadrul acestora, pe titluri, la propunerea ordonatorilor principali de credite
ºi a organelor teritoriale ale Ministerului Finanþelor Publice, pentru cotele sau
sumele defalcate din venituri ale bugetului de stat ºi pentru transferuri din bugetul
de stat, pe structura aprobatã pentru bugetele locale; ordonatorilor principali de
credite, pentru bugetele proprii ºi ale unitãþilor subordonate, precum ºi pe celelalte
subdiviziuni ale clasificaþiei bugetare; ordonatorilor secundari de credite, pentru
bugetele proprii ºi pentru bugetele ordonatorilor terþiari de credite bugetare.
Realizarea veniturilor ºi efectuarea cheltuielilor bugetare
Execuþia pãrþii de venituri. În conformitate cu Legea nr. 500/2002 privind
finanþele publice, veniturile bugetare sunt formate din impozite, taxe,
contribuþii ºi alte vãrsãminte stabilite de lege. Aceastã prevedere se coreleazã
cu altã dispoziþie din aceeaºi lege care interzice a se încasa vreun impozit,
vreo taxã sau alte obligaþii de natura acestora dacã nu au fost stabilite prin
lege. Aceste dispoziþii consacrã caracterul legal al veniturilor bugetare. Se
utilizeazã patru procedee de stabilire a veniturilor publice.
Execuþia pãrþii de cheltuieli presupune finanþarea integralã ºi la timp a
sarcinilor bugetului de stat. Ordonatorii principali de credite ai bugetului
de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat ºi bugetelor fondurilor speciale
sunt conducãtorii autoritãþilor publice, miniºtrii ºi conducãtorii celorlalte
organe de specialitate ale administraþiei publice centrale.
Ordonatorii principali de credite au dublã competenþã: repartizeazã
creditele bugetare pe unitãþi ierarhic inferioare în raport cu sarcinile acestora
ºi aprobã efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu cu respectarea
dispoziþiilor legale. Ei au legãturã directã cu bugetul de stat.
Ordonatorii secundari de credite primesc credite de la ordonatorii
principali pentru nevoile instituþiilor pe care le conduc sau pentru a le repartiza
unitãþilor subordonate. Ordonatorii secundari de credite nu au legãturã cu
bugetul de stat. Ei au, de asemenea, dublã competenþã: aprobã cheltuielile
din bugetele proprii ale instituþiilor publice pe care le conduc ºi repartizeazã
credite bugetare unitãþilor ierarhic inferioare pe care le conduc.
Ordonatorii terþiari de credite sunt conducãtorii instituþiilor publice cu
personalitate juridicã în subordinea unor instituþii publice finanþate din bugetul de
stat. Aceºti ordonatori de credite au competenþa limitatã la utilizarea creditelor
bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru nevoile instituþiilor pe care le conduc.
Toþi ordonatorii de credite rãspund pentru creditele bugetare.
Serviciul trezorerie
Tezaurul public este serviciul financiar care îndeplineºte funcþia de
trezorier al serviciilor statului. Tezaurul executã operaþiunile financiare ale
statului în vederea procurãrii ºi cheltuirii mijloacelor bãneºti necesare pentru
îndeplinirea funcþiilor acestuia (efectueazã încasãrile ºi plãþile bugetare, þine
contabilitatea acestor operaþiuni, gestioneazã disponibilitãþile bugetare etc.).
Funcþiile tezaurului public: rezervor de resurse, deoarece este casa fictivã
care conþine toate veniturile statului; bancher al bugetului de stat, prin faptul
cã, în cazul în care apar goluri temporare de casã în execuþia bugetului,
acestea pot fi acoperite pânã la încasarea veniturilor pe seama resurselor
aflate în conturile trezoreriei statului. Operaþiunile pe care le face trezoreria
ca bancher se împart în: operaþiuni bugetare, care cuprind numai încasarea
veniturilor publice ºi efectuarea plãþii cheltuielilor bugetare; operaþiuni de



pag.4

Consultaþie pentru studenþi

trezorerie, care includ operaþiuni specifice unui bancher, ºi anume centralizare, repartizare, transferuri de fonduri, acordare de avansuri bugetului.
Formarea ºi utilizarea resurselor trezoreriei statului. Trezoreria generalã
a statului cuprinde operaþiuni de încasare ºi plãþi care se referã la: veniturile
ºi cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat ºi
bugetele locale; veniturile ºi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale;
veniturile ºi cheltuielile instituþiilor publice, care, potrivit reglementãrilor
legale, se administreazã în regim bugetar; datoria publicã internã ºi externã,
inclusiv datoria ºi plata serviciului datoriei publice interne ºi externe; alte
venituri ºi cheltuieli ale sectorului public reglementate prin dispoziþii legale.
Resursele se utilizeazã pe destinaþii.
Bugetul trezoreriei statului se elaboreazã, administreazã ºi executã de
cãtre Ministerul Finanþelor Publice. Acest buget se elaboreazã anual ºi se
prezintã spre aprobare Guvernului, pe surse de venituri ºi destinaþii de cheltuieli.
Contul general al trezoreriei statului funcþioneazã la Banca Naþionalã a
României, iar soldul activ al acestuia se formeazã din disponibilitãþile trezoreriei
centrale din Ministerul Finanþelor Publice ºi din disponibilitãþile trezoreriilor
din cadrul serviciilor descentralizate ale Ministerului Finanþelor Publice.
Creanþele trezoreriei statului, care rezultã din gestionarea împrumuturilor
externe guvernamentale, precum ºi din alte operaþiuni derulate prin trezoreria
statului, se urmãresc ºi se executã în condiþiile prevãzute de reglementãrile
legale pentru creanþele bugetare  O.G. nr 66/1994 (art.11); dreptul de a
cere executarea silitã a acestor creanþe se prescrie în 25 de ani. Efectele
încheierii exerciþiului bugetar sunt foarte importante.
Contul general anual de execuþie a bugetului de stat ºi, respectiv, a
bugetului asigurãrilor sociale de stat, precum ºi conturile anuale de execuþie
a bugetelor fondurilor speciale ºi contul general al datoriei publice a statului
Legea privind finanþele publice instituie obligaþia Guvernului de a prezenta
contul general anual de execuþie a bugetului de stat ºi a bugetului asigurãrilor
sociale de stat ºi a bugetelor fondurilor speciale. Ordonatorii principali de credite
au obligaþia de a întocmi ºi prezenta la Ministerul Finanþelor Publice dãri de
seamã contabile trimestriale ºi pentru fiecare exerciþiu bugetar anual expirat.
Ministerul Finanþelor Publice, pe baza acestor dãri de seamã ºi a conturilor
privind execuþia de casã a bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat
ºi a bugetelor fondurilor speciale prezentate de organele de specialitate ale
administraþiei publice, elaboreazã lucrãrile privind contul general anual de
execuþie a bugetului de stat, a bugetului asigurãrilor sociale de stat ºi bugetelor
fondurilor speciale pe care le prezintã Guvernului. Guvernul, dupã analiza ºi
definitivarea contului general anual de execuþie, trebuie sã-l prezinte spre aprobare
Parlamentului, pânã la data de 1 iulie a anului urmãtor celui de execuþie.
Contul anual de execuþie a bugetului de stat, a bugetului asigurãrilor de
stat ºi celelalte conturi anuale de execuþie se aprobã prin lege, dupã verificarea
de cãtre Curtea de Conturi. Competenþa de aprobare a contului general anual
de execuþie a bugetului de stat aparþine Parlamentului.
Raportul public anual, pe care Curtea de Conturi îl înainteazã
Parlamentului, este un document care furnizeazã informaþii concrete privind
execuþia conturilor publice examinate. Curtea de Conturi prezintã
Parlamentului observaþii asupra conturilor de execuþie a bugetelor publice
supuse controlului sãu în termen de 6 luni de la primirea de la Guvern a
contului anual de execuþie a bugetului de stat.

III.4. Execuþia ºi încheierea bugetelor locale
Veniturile ºi cheltuielile prevãzute de bugetele locale se repartizeazã pe
trimestre, în funcþie de doi factori: termenele legale de încasare a veniturilor;
perioada în care este necesarã efectuarea cheltuielilor.
Repartizarea pe trimestre a veniturilor ºi cheltuielilor bugetare se aprobã
de cãtre: Ministerul Finanþelor Publice, pentru sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat ºi pentru transferurile de la acest buget, pe
baza propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale;
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru bugetele de
credite proprii ºi bugetele instituþiilor ºi serviciilor publice subordonate.
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt preºedinþii
consiliilor judeþene, primarul general al Municipiului Bucureºti ºi primarii
celorlalte unitãþi administrativ-teritoriale.
Conducãtorii instituþiilor sau serviciilor publice cu personalitate juridicã
din subordinea fiecãrui consiliu local, judeþean sau al Municipiului Bucureºti
sunt, dupã caz, ordonatori de credite secundari sau terþiari. Ordonatorii
principali de credite repartizeazã creditele bugetare, aprobate prin bugetele
locale, pe unitãþi ierarhice inferioare, în raport cu sarcinile acestora ºi aprobã
efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii. Ordonatorii secundari de credite
repartizeazã creditele bugetare aprobate pe unitãþi ierarhic inferioare, ai cãror
conducãtori sunt ordonatori terþiari de credite, ºi aprobã efectuarea cheltuielilor
din bugetele proprii. Ordonatorii terþiari de credite utilizeazã creditele bugetare
care le-au fost repartizate numai pentru nevoile instituþiilor pe care le conduc.
Ordonatorii principali ºi secundari de credite au o dublã competenþã
(repartizarea creditelor bugetare pe unitãþi ierarhic inferioare ºi aprobarea efectuãrii
cheltuielilor din bugetele proprii); ordonatorii terþiari de credite au o singurã
competenþã (aprobã utilizarea creditelor bugetare care le-au fost repartizate).
Execuþia de casã a bugetelor locale se efectueazã prin unitãþile teritoriale
ale trezoreriei statului, evidenþiindu-se în conturi distincte: venituri bugetare
pe structura clasificaþiei bugetare; cheltuielile în limita creditelor aprobate
ºi destinaþiei stabilite; alte operaþiuni financiare ale ordonatorilor de credite
bugetare dispuse de aceºtia; venituri proprii ºi cheltuieli dispuse de aceºtia
pe instituþii publice locale ºi categorii de resurse.
Metodologia de elaborare ºi execuþie a bugetelor locale se stabileºte de
cãtre Ministerul Finanþelor Publice.
IV. SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE
IV.1. Noþiunea ºi clasificarea cheltuielilor publice ºi bugetare
Cheltuielile publice cuprind urmãtoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli bugetare, care se constituie din resursele financiare publice
cuprinse în :bugetul de stat; bugetul asigurãrilor sociale; bugetele locale;
bugetele instituþiilor publice autonome;
b) cheltuieli acoperite din fonduri cu destinaþie specialã;
c) cheltuieli extrabugetare, care se efectueazã din resurse financiare
publice constituite în afara bugetelor publice (lit. a);
d) cheltuieli efectuate din bugetul trezoreriei publice.
Cheltuielile publice se particularizeazã prin trei caracteristici: are loc o
întrebuinþare a unor fonduri bãneºti; întrebuinþarea fondurilor bãneºti este
fãcutã de stat prin autoritãþile sau instituþiile sale publice ori de unitãþi
administrativ-teritoriale; fondurile bãneºti sunt utilizate în interes public.
Clasificarea cheltuielilor publice poate fi teoreticã sau oficialã ºi legalã:
Clasificarea teoreticã poate avea la bazã diferite criterii:
1) dupã criteriul economic, cheltuielile publice pot fi împãrþite în douã
grupe: cheltuieli ce reprezintã un consum de venit naþional (neproductive);
cheltuieli ce reprezintã un avans naþional (productive);
2) din punct de vedere al destinaþiei, cheltuielile publice se clasificã
legal în: cheltuieli curente (cheltuieli de personal, materiale ºi servicii,
subvenþii, transferuri, dobânzi aferente datoriei publice etc.); cheltuieli de
capital (cheltuieli pentru investiþii ºi pentru rezervele materiale, naþionale ºi
de mobilizare); împrumuturi de acordat; rambursãri de credite externe ºi
plãþi de dobânzi ºi comisioane aferente acestora.
Tot dupã criteriul destinaþiei, cheltuielile pot fi grupate în: cheltuieli în
domeniul sãnãtãþii; cheltuieli pentru susþinerea unor programe prioritare de
cercetare; cheltuieli în domeniul economic; cheltuieli pentru apãrare, ordine
publicã ºi siguranþã naþionalã; cheltuieli pentru finanþarea administraþiei
publice centrale ºi locale; cheltuieli rezultând din datoria publicã.
Clasificarea legalã ºi oficialã este instituitã fie prin acte normative ale
organismelor internaþionale, fie prin acte normative ale statelor.
ONU clasificã cheltuielile pe destinaþie dupã cum urmeazã: servicii
publice generale  administraþie, ordine publicã, securitate etc.; apãrare;
educaþie; sãnãtate; acþiuni economice, servicii comunale.
Clasificarea oficialã ºi legalã a cheltuielilor publice fãcutã prin acte
normative emanând de la autoritãþile unui stat este cea fãcutã prin Legea
bugetarã ºi prin clasificarea bugetarã.
Criteriile de grupare pe baza cãrora se înscriu cheltuielile în Legea
bugetului în þara noastrã, sunt cele definite de clasificaþia bugetarã, ºi anume
gruparea economicã ºi gruparea funcþionalã.
a) Gruparea economicã:
I. Cheltuieli curente: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale ºi servicii,
subvenþii ºi transferuri, dobânzi la datoria publicã, rezerve;
II. Cheltuieli de capital: cheltuieli pentru investiþii; rezerve materiale
naþionale ºi de mobilizare;
III. Împrumuturi de acordat;
IV. Rambursarea de credite externe ºi plãþi de dobânzi ºi comisioane
aferente acestora.
b) Gruparea funcþionalã:
Partea I: servicii publice generale - autoritãþi publice;
Partea a II-a: apãrarea, ordinea publicã ºi siguranþa naþionalã  ordinea
publicã ºi siguranþa naþionalã;
Partea a III-a: cheltuieli social-culturale - învãþãmânt, sãnãtate, culturã,
asistenþã socialã, pensii, indemnizaþii etc.;
Partea a IV-a: servicii ºi dezvoltare publicã, locuinþe, mediu ºi ape;
Partea a V-a: acþiuni economice  industrie, agriculturã, silviculturã,
transporturi, comunicaþii, alte acþiuni economice;
Partea a VI-a : alte acþiuni  cercetare ºtiinþificã;
Partea a VII-a : transferuri din bugetul de stat:
- pentru asigurãri ºi protecþie socialã a populaþiei, pentru energie termicã
ºi transport urban;
- pentru investiþii;
- pentru investiþii finanþate din împrumuturi externe;
- pentru fondul de risc ºi de accidente, pentru protecþia persoanelor cu handicap;
- pentru fondul special, pentru plata pensiilor ºi a altor drepturi de
asigurãri sociale ale agricultorilor;
Partea a VIII-a: împrumuturi acordate pentru finanþarea unor obiective
aprobate prin convenþii bilaterale sau acorduri interguvernamentale;
Partea a IX-a: plãþi de dobânzi ºi alte comisioane aferente datoriei publice;
Partea a X-a: fonduri de rezervã.
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Obiective
Disciplina Economie Internaþionalã are un rol de interfaþã între
disciplinele teoretice Economie Politicã, Curente de gândire economicã
etc. ºi disciplinele de specialitate din domeniul marketingului ºi tehnicilor
tranzacþiilor comerciale (Relaþii valutare, Negocieri comerciale, Tehnici
de comercializare, de expediþie ºi transport etc.).
Menirea cursului de Economie Internaþionalã, care se predã în anul I,
semestrul II, reprezentând secþiunea I, sub denumirea de Probleme globale
ale economiei mondiale, constã în studierea acestor probleme, pregãtind
disciplinele de Marketing ºi Tehnica tranzacþiilor comerciale. Programa
îmbinã într-o singurã disciplinã de Economie Internaþionalã ceea ce în
trecut (iar uneori ºi în prezent) se preda în douã discipline: Economie
mondialã ºi Relaþii economice internaþionale.
I. ECONOMIA INTERNAÞIONALÃ CA ªTIINÞÃ ECONOMICÃ
Concept, legitãþi ºi categorii mondoeconomice
În obiectul de studiu al Economiei Internaþionale se includ:
economiile naþionale, diviziunea mondialã a muncii, mecanismele
fundamentale ºi instituþiile corespunzãtoare acestora; problemele globale
care apar în diferite sfere ale vieþii economice; incidenþele problemelor
globale asupra economiei internaþionale ºi a ansamblului economiei
mondiale.
Economia mondialã este expresia unui sistem de interdependenþe.
Economiei mondiale îi este proprie concurenþa.
În diferitele zone ale economiei mondiale se remarcã o alternare a
fazelor de expansiune ºi a celor de recesiune. Economia mondialã este
eterogenã.
Premisele ºi procesul formãrii ºi dezvoltãrii economiei
internaþionale
Dintre premisele formãrii ºi dezvoltãrii economiei internaþionale
menþionãm: dezvoltarea factorilor de producþie; apariþia pieþei
mondiale; economia deschisã orientatã cãtre piaþã; saltul de la nivelul
micro-economic la cel macroeconomic ºi la cel mondoeconomic.
Stadiile mondializãrii economiei: mondializarea prin comerþul
exterior; tendinþa de echilibrare a balanþelor comerciale;
transnaþionalizarea; puternica integrare a activitãþii economice la scarã
planetarã; tendinþa de globalizare a economiei.
Componentele de bazã ale economiei internaþionale ca sistem
mondial
Economia internaþionalã este un sistem alcãtuit din componente
fundamentale  economiile naþionale, societãþile transnaþionale,
organizaþiile economice inter-statale  ºi elemente derivate, de conexiune:
diviziunea internaþionalã a muncii, relaþiile economice internaþionale,
ordinea economicã internaþionalã, problemele globale ºi soluþionarea lor.
Determinate de primele, acestea din urmã, la rândul lor, le influenþeazã
dezvoltarea.
Metodologia economiei internaþionale ca ºtiinþã
Cercetarea economiei internaþionale necesitã urmãrirea evoluþiei
istorice reale a fenomenelor ºi reflectarea lor adecvatã.
Cercetarea se face pe baza analizei ºi sintezei. Pe baza analizei, pãrþile
constitutive ale economiei internaþionale sunt, mai întâi, descompuse în
elemente componente, ceea ce permite separarea esenþialului de ne-esenþial,
pentru ca, în cele din urmã, prin sintezã, unitatea întregului sã fie refãcutã
Un rol deosebit în evaluarea economiei internaþionale îl au studiile
de conjuncturã economicã internaþionalã ºi comparaþiile internaþionale.
Comparaþiile internaþionale stabilesc mãsura dezvoltãrii, permit
fiecãrei þãri sã se edifice asupra locului pe care-l ocupã în economia
mondialã, sã-ºi elaboreze o ordine de prioritãþi, o strategie adecvatã de
dezvoltare.
Principalele tendinþe ºi caracteristici ale economiei internaþionale:
- þãrile dezvoltate trec din era geopoliticã în era geoeconomicã;
- intensificarea competiþiei pentru tehnologiile de vârf;
- competenþa ecologicã;
- transnaþionalitatea;
- concentrarea atenþiei asupra producþiei flexibile;
- modificarea prioritãþilor politicii economice.
II. ECONOMIA NAÞIONALÃ ªI ECONOMIA
INTERNAÞIONALÃ
Necesitatea obiectivã a participãrii statelor la schimburile
economice internaþionale
Economia naþionalã este o entitate rezultatã din dezvoltarea
schimbului reciproc de activitãþi între membrii unei comunitãþi umane,
pe ansamblul teritoriului unui stat.
Performanþa unei economii naþionale este condiþionatã într-o mãsurã
însemnatã de participarea sa la circuitul economic mondial, la afacerile
internaþionale. Retragerea, prin absurd, a unora dintre economiile
naþionale din circuitul economic mondial ar însemna o întoarcere la
primitivism.
Criterii ºi indicatori de analizã comparatã a economiilor naþionale:
- indicatori de dinamicã;
- indicatori de nivel economic;
- indicatori de structurã;
- indicatori ai potenþialului economic absolut;
- indicatori ai potenþialului economic relativ;
- indicatori tehnico-calitativi ºi de eficienþã.
Pentru o justã comparare internaþionalã a statelor lumii nu este
recomandatã folosirea unui singur indicator, oricât de important ar fi
el, deoarece s-ar putea ajunge la o imagine neconformã cu realitatea.
Tipologia economiilor
Printre cele mai frecvente criterii de grupare a economiilor
naþionale sunt:
- gruparea dupã potenþialul economic;
- gruparea dupã nivelul de dezvoltare economicã;
- gruparea dupã mecanismul economiei naþionale;
- gruparea dupã nivelul calitãþii vieþii;
- gruparea dupã criteriul financiar.
Avantajul comparativ este un principiu, o teorie cu privire la rolul
comerþului exterior în dezvoltarea þãrilor partenere la schimburile
internaþionale.
Avantajul comparativ absolut presupune cã specializarea
internaþionalã a unor þãri are ca efect obþinerea acelor bunuri
reþinute spre a fi produse de ea cu costuri mai mici. Exportul
acestor mãrfuri poate sã asigure aducerea în þarã a altor bunuri,
care, dacã ar fi produse de întreprinderi autohtone, ar avea costuri
mai mari. Principiul este cunoscut ºi ca teorie a costurilor
comparative absolute (A. Smith).
Avantajul comparativ relativ presupune cã fiecare þarã se
specializeazã în producerea ºi exportul acelor bunuri pe care le produce
cu costuri relativ mai scãzute, cu sacrificarea unor ºanse mai puþine ºi a
cãror eficienþã este relativ mai mare, comparativ cu aceea a altor þãri.
Invers, fiecare þarã va cãuta sã importe acele bunuri pe care le produce la
costuri mai mari, a cãror eficienþã este relativ micã, comparativ cu aceea
a altor þãri (David Ricardo).
III. ORDINEA ECONOMICÃ INTERNAÞIONALÃ
ªI PROBLEMELE SUBDEZVOLTÃRII ECONOMICE
ÎN LUMEA CONTEMPORANÃ
Caracterul multidimensional al ordinii economice
internaþionale
Ordinea economicã internaþionalã reflectã: structurile de bazã ale
economiei mondiale, tipurile de specializare economicã internaþionala,
mecanismele comerciale, mecanismul preþurilor, mecanismul monetar ºi
financiar internaþional, raportul de forþe social-politic internaþional,
caracterizând starea calitativã a economiei mondiale în raport cu elementele
pe care le reflectã.
Subdezvoltarea economicã ºi dimensiunile ei cantitative ºi calitative:
- nivel de trai ºi de viaþã scãzut, concretizat în sãrãcie absolutã;
- stare precarã de sãnãtate a populaþiei;
- grad redus de asigurare a educaþiei, a serviciilor sociale în general;
- limitarea libertãþilor individuale ºi colective;
- neputinþa populaþiei de a-ºi decide ºi controla propriul destin.
Decalajele economice ºi tipologia lor
Subdezvoltarea este una din problemele globale ale economiei
mondiale.
Decalajele economice sunt discrepanþele cantitative ºi calitative
între nivelurile de dezvoltare economicã a þãrilor, mãsurate prin
compararea unor indicatori macroeconomici ca: PIB, PNB/loc.,
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structura de ramurã a economiei, ponderea diferitelor ramuri în formarea
PIB, producþia ºi consumul/loc., structura comerþului exterior.
Tipologia decalajelor economice:
- decalaje cantitative  valori absolute, între diferiþi indicatori
comparaþi;
- decalaje calitative  reliefate prin comparaþii structurale;
- decalaje absolute  caracterizate prin diferenþa în mãrime absolutã
între indicatorii de nivel;
- decalaje relative  manifestate prin deosebiri comparabile în
privinþa ponderii ºi ritmurilor înregistrate de indicatorii macroeconomici
utilizaþi.
Strategii ºi programe internaþionale de colaborare pentru
dezvoltarea economiilor subdezvoltate
Strategii naþionale de depãºire a subdezvoltãrii economice:
- dezvoltarea agriculturii în corelaþie cu promovarea unor politici
de industrializare a produselor agricole;
- promovarea în întreaga economie naþionalã a progresului tehnicoºtiinþific, a investiþiilor ºi inovaþiilor ;
- formarea cadrelor calificate ºi înalt specializate în concordanþã cu
nevoile economiei ºi cu tendinþele de perspectivã din ºtiinþã ºi tehnicã;
- formarea capitalului ºi realizarea de investiþii.
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 acordarea de asistenþã în domeniul activitãþilor referitoare la
populaþie;
 crearea condiþiilor pentru ca þãrile în curs de dezvoltare sã devinã
capabile sã facã faþã problemelor proprii;
 acordarea unei atenþii particulare grupelor de populaþie care sunt
cele mai dezavantajate.
VI. AGRICULTURA MONDIALÃ ªI ALIMENTAÞIA ÎN LUME
Raportul agriculturã-dezvo1tare-alimentaþie
Alimentaþia în lume este asiguratã în proporþie de 90% de cãtre
agriculturã.
Agricultura creeazã locuri de muncã pentru populaþie, resurse de
materii prime pentru industria prelucrãtoare, resurse valutare rezultate
din exportul de produse agroalimentare sau din economisirea valutei
prin înlocuirea importurilor.
Agricultura menþine ºi asigurã mediul ambiant. Creºterea ºi
dezvoltarea ei impun soluþionarea unor probleme majore, printre care:
 dotarea cu factori de producþie;
 chimizarea;
 irigaþiile;
 mecanizarea;
 forþã de muncã calificatã.
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ºi produse din hârtie, produse metalice, textile) ºi de creºtere a ponderii
altor subramuri (maºini electrice, produse chimice, produse de plastic etc.);
 tendinþa de reducere a ponderii þãrilor dezvoltate în producþia
mondialã ºi de creºtere a ponderii þãrilor în curs de dezvoltare în
producþia mondialã;
 tendinþa de delocalizare a unor industrii din þãrile dezvoltate în
þãrile în curs de dezvoltare.
Industrializarea rapidã rãmâne motorul creºterii economice în þãrile
dezvoltate (termenii de þãri dezvoltate ºi þãri industriale sunt sinonimi), o
soluþie incontestabilã ºi o cale strategicã pentru dezvoltarea economicã pe
termen lung a þãrilor în dezvoltare (emancipare economicã = industrializare)

Strategii naþionale ºi internaþionale de industrializare ºi
restructurare a industriei
Strategii de dezvoltare economicã ºi industrialã a þãrilor în curs
de dezvoltare:
 dezvoltarea economico-industrialã bazatã pe substituirea
importurilor;
 dezvoltarea economico-industrialã orientatã spre promovarea
exporturilor.
Strategiile ºi planurile de industrializare trebuie sã fie elaborate pe
termen lung, clar definite, fundamentate în primul rând pe efortul
naþional propriu.
Strategii de dezvoltare economicã ºi industrialã la nivel subregional
ºi interregional:
 promovarea comerþului direct între þãrile în curs de dezvoltare;
 constituirea unor aparate instituþionale care sã permitã consultarea
ºi coordonarea în vederea determinãrii unor mai bune condiþii de
achiziþionare a tehnologiilor;
 armonizarea ºi coordonarea politicilor economice în domeniul
industrial;
 adoptarea de mãsuri pentru sprijinirea proceselor de integrare
economicã;
 încheierea de acorduri pe termen lung privind specializarea
producþiei.
Cooperarea dintre þãrile în curs de dezvoltare ºi þãrile dezvoltate
implicã o serie de cerinþe, printre care:
 consultãri asupra disponibilitãþilor factorilor de producþie ºi a
costurilor acestora;
 consultãri asupra posibilitãþilor ºi condiþiilor de investiþii;
 reamplasarea unor capacitãþi de producþie din þãrile dezvoltate ºi
crearea unor noi instalaþii industriale în þãrile în dezvoltare;
 accesul þãrilor în dezvoltare la cunoºtinþele tehnice ºi tehnologice
avansate.
IX. ECHILIBRUL ECOLOGIC NAÞIONAL ªI MONDIAL

Lichidarea subdezvoltãrii implicã: investiþiile strãine directe de
capital ale societãþilor transnaþionale (STN); realizarea transferului
de tehnologie, de experienþã de management, producþii mai mari de
export etc.
IV. GLOBALIZAREA ECONOMIEI INTERNAÞIONALE
CONTEMPORANE
Globalizarea poate fi definitã ca procesul deosebit de dinamic al
creºterii interdependenþelor dintre statele naþionale, ca urmare a
extinderii ºi adâncirii legãturilor transnaþionale în sferele vieþii
economice, politice, sociale ºi culturale, având drept implicaþie faptul
cã problemele devin mai curând globale decât naþionale, cerând la
rândul lor o soluþionare globalã.
Factorii determinanþi ai procesului de globalizare
Factori determinanþi ai globalizãrii vizeazã: evoluþiile rapide în
domeniul tehnologiilor, extinderea cooperãrii la nivel de corporaþii,
expansiunea turismului internaþional, tendinþele de liberalizare în
numeroase domenii.
În contextul adâncirii interdependenþelor statelor, au apãrut
probleme noi cu caracter global, cu efecte negative asupra tuturor
þãrilor lumii. Printre aceste probleme menþionãm: materiile prime,
resursele energetice, populaþia, alimentaþia, echilibrul ecologic,
subdezvoltarea, decalajele dintre state, dezarmarea ºi securitatea
internaþionalã.
Probleme globale ºi modele mondiale de abordare ºi soluþionare a lor
Pentru soluþionarea acestor probleme este necesar sã fie promovate
modele de dezvoltare raþionale ºi realiste, care sã porneascã de la
utilizarea raþionalã a resurselor, eliminând risipa, consumurile parazitare,
efectele negative ale acþiunii omului asupra mediului ambiant, sã asigure
eliminarea treptatã a marilor decalaje actuale, dezvoltarea echilibratã a
fiecãrei þãri ºi a economiei mondiale în ansamblu.
Dimensiunile crizei globale a economiei mondiale
Economia mondialã cunoaºte o crizã profundã, care cuprinde toate
laturile vieþii sociale ºi se manifestã la scara întregii planete, afectând
situaþia economicã a tuturor statelor. Este o crizã de sistem, care nu-ºi
poate gãsi soluþii în cadrul actualelor relaþii economice ºi politice
internaþionale; se impun soluþii radicale, care sã modifice ordinea
economicã internaþionalã.
Între cauzele crizei globale, cea principalã constã în accentuarea
decalajelor între þãrile dezvoltate ºi þãrile subdezvoltate ºi în curs de
dezvoltare. Criza globalã are la bazã cauze interne, specifice diferitelor
þãri ºi grupe de þãri, ºi cauze mondoeconomice.
Tipologia crizelor economice internaþionale sectoriale ºi
interdependenþa lor. Distingem:
 crize cu caracter ciclic;
 crize neciclice: conjuncturale ºi structurale.
Crizele structurale se grupeazã dupã urmãtoarele criterii:
 criteriul aparatului de producþie;
 criteriul diviziunii muncii ºi mecanismelor economice internaþionale;
 principiile ordinii economice internaþionale.
V. POPULAÞIA MONDIALÃ ªI PROBLEMELE
DEZVOLTÃRII ECONOMICE
Principalele tendinþe în evoluþia ºi structura populaþiei mondiale
Principalele tendinþe în evoluþia ºi structura populaþiei mondiale:
 ritmul creºterii populaþiei mondiale s-a accelerat de la o perioadã
la alta;
 repartizarea pe glob a populaþiei este inegalã;
 marea majoritate a populaþiei este concentratã în regiunile rãmase
în urmã, din punct de vedere economic;
 ritmuri mai rapide de creºtere se înregistreazã în Africa ºi America Latinã;
 mai mult de jumãtate din populaþia mondialã revine Asiei;
 ponderea populaþiei þãrilor dezvoltate este în scãdere;
 cel mai scãzut ritm de creºtere al populaþiei pe glob îl înregistreazã
Europa.
Raportul populaþie  dezvoltare
Evoluþia demograficã este influenþatã de urbanizare, învãþãmânt,
calorii ºi proteine/loc., populaþia activã în agriculturã, industrie,
construcþii, locuinþe/familie, ocrotirea sãnãtãþii º.a.
Se constatã o reducere a ratei mortalitãþii pe plan mondial, urmare
a perfecþionãrii forþelor de producþie, însoþitã de creºterea productivitãþii
muncii ºi reducerea preþurilor.
Interdependenþa populaþie-forþã de muncã  resursele dezvoltãrii
 Raportul dintre populaþie ºi forþa de muncã este guvernat de
factorii demografici, resursele naturale, alimentaþia ºi mediul ambiant.
 Nivelul de dezvoltare al fiecãrei economii naþionale, forþa sa
productivã ºi condiþiile generale de trai sunt puternic influenþate de
efectivul, calitatea ºi distribuirea forþei de muncã pe ramuri de activitate.
 Efectivul forþei de muncã depinde atât de structura populaþiei,
cât ºi de asigurarea unui echilibru stabil ºi de duratã între oferta ºi
cererea de muncã.
 Calitatea forþei de muncã se aflã în relaþie de dependenþã cu nivelul
de instruire profesionalã.
 Distribuirea resurselor de muncã pe ramuri, sectoare ºi în profil
teritorial exprimã amplitudinea procesului dezvoltãrii economice.
Fenomene ºi politici demoeconomice
Fenomene ºi politici demoeconomice. Avem în vedere:
 promovarea activitãþilor prevãzute prin strategiile internaþionale
în materie de populaþie;

Tendinþe ºi programe în dezvoltarea producþiei agricole ºi
alimentare:
 înfãptuirea reformelor agrare;
 diversificarea producþiei agricole;
 cooperarea sub diverse forme;
 armonizarea intereselor naþionale cu cele comunitare.
Caracterul global al problemei alimentaþiei a fãcut sã sporeascã
preocuparea statelor lumii pentru gãsirea, în afara schimburilor ºi
cooperãrii bilaterale, a unor modalitãþi ºi cãi de intensificare a
colaborãrii multilaterale, de instituþionalizare a acestei cooperãri.
Starea alimentaþiei în lume. Criza agroalimentarã
În pofida unor progrese înregistrate în ultimii 20 de ani, a reducerii
numãrului absolut al persoanelor care au acces insuficient la hranã,
totuºi acest numãr rãmâne ridicat: aproximativ o persoanã din cinci nu
se hrãneºte suficient. Circa 2/3 din populaþia globului, în majoritate
din þãrile sãrace, cunoaºte fenomene de foamete ºi subalimentaþie, în
timp ce o minoritate, situatã mai ales în þãrile industrializate, consumã
peste normele raþionale.
Cauzele crizei agroalimentare: factorii naturali, creºterea
demograficã, starea înapoiatã a agriculturii în þãrile în curs de
dezvoltare, interdependenþa cu alte probleme globale, sporirea preþurilor
la petrol, reformele proprietãþii, liberalizarea economiei º.a.
Soluþii ºi cãi de depãºire a crizei agroalimentare: dezvoltarea unei
infrastructuri agricole în þãrile în curs de dezvoltare, schimbãri radicale
în sistemul de distribuire a alimentelor, reorientarea politicilor agrare,
formarea ºi dezvoltarea unor deprinderi corecte de consum, existenþa
mijloacelor financiare necesare în vederea asigurãrii hranei.
VII. RESURSELE NATURALE MONDIALE
Resursele naturale ºi creºterea economicã
Creºterea economicã este necesarã pentru cã ea dã posibilitatea
comunitãþii sã consume mai multe bunuri ºi servicii, ducând astfel la
îmbunãtãþirea realã a standardelor de viaþã. Cu toate acestea, o creºtere
economicã acceleratã poate duce la epuizarea resurselor naturale ºi la
agravarea problemelor legate de poluarea mediului.
Resursele naturale sunt bunurile ºi forþele naturii utilizate ca:
mijloace de muncã, surse de energie, materii prime ºi materiale, obiecte
de consum.
Resursele naturale ocupã un loc important în reproducþia socialã,
toate activitãþile economice având ca punct de pornire resursele naturale.
Dinamica resurselor, producþiei, comerþului ºi utilizãrii
resurselor naturale
Problematica resurselor naturale este deosebit de complexã, ridicând
o serie de aspecte majore, printre care:
 Concentrarea resurselor în anumite þãri presupune numai în unele
cazuri ºi supremaþia aceloraºi þãri în producþia mondialã.
 Repartizarea inegalã între þãri a resurselor ºi consumului de materii
prime provoacã dezechilibre, tensiuni în viaþa economicã ºi politicã
internaþionalã.
 Pentru majoritatea þãrilor în curs de dezvoltare, materiile prime
reprezintã principalele produse de export.
 Producþia ºi comercializarea unor importante resurse sunt
controlate de câteva monopoluri care îºi impun condiþiile.
Majoritatea þãrilor dezvoltate sunt dependente de importul de
materii prime.
Criza de resurse naturale: cauze, forme de manifestare ºi cãi
de depãºire
Cauze ale crizei resurselor naturale: risipa de resurse pe care o
presupune cursa înarmãrilor, stagnarea sau restrângerea activitãþilor
economice în þãrile dezvoltate, diminuarea cererii de produse industriale a
þãrilor în curs de dezvoltare, noile bariere protecþioniste ale comerþului
mondial º.a.
Forme de manifestare: relativa insuficienþã a materiilor prime
minerale ºi organice în raport cu modul tehnic de producþie; dezechilibre
între sectorul primar ºi cel secundar ale economiei; dezechilibre
structurale specifice pe þãri ºi grupe de þãri; politicile monopoliste.
Cãi de depãºire a crizei: conlucrarea tuturor þãrilor în descoperirea
de resurse naturale; strategii de folosire raþionalã ºi de economisire;
asigurarea comercializãrii materiilor prime la preþuri remuneratorii
pentru producãtori ºi echitabile pentru consumatori.
Politici de gestionare a resurselor naturale:
 economisirea resurselor prin promovarea progresului tehnic, prin
perfecþionarea tehnologiilor de prelucrare;
 intensificarea eforturilor în domeniul cercetãrilor geologice;
 dezvoltarea tehnologiei extracþiei ºi înnobilãrii mineralelor;
 îmbunãtãþirea proprietãþilor unor înlocuitori a cãror producere
solicitã o cantitate mai micã de energie;
 extinderea activitãþilor de reciclare a materialelor;
 mãsuri economice ºi legislative care sã stimuleze prelungirea
vieþii utile a bunurilor ºi materialelor.
VIII. INDUSTRIA MONDIALÃ ªI STRATEGII
DE DEZVOLTARE
Tendinþe în dinamica ºi structura industriei mondiale. Raportul
industrie-dezvoltare
Tendinþe în dinamica ºi structura industriei mondiale:
 tendinþa de reducere a ponderii unor subramuri în totalul valorii
adãugate în industria prelucrãtoare (siderurgia, derivate din petrol, hârtie

Economie ºi ecologie. Ecodezvoltare
Ecodezvoltarea este o relaþie complexã între dezvoltarea economicã
ºi mediul natural, dezvoltare bazatã pe reconcilierea omului cu natura
ºi cu sine însuºi, adicã acea dezvoltare economicã bazatã pe respectarea
cerinþelor echilibrului ecologic, pe asigurarea dezvoltãrii durabile.
Ecodezvoltarea reprezintã o nouã strategie de evoluþie a economiei
mondiale, care are drept scop îmbunãtãþirea calitãþii vieþii ºi protejarea
naturii, în paralel cu menþinerea unor ritmuri de creºtere economicã
relativ înalte.
Politici ecologice naþionale ºi efectele lor asupra relaþiilor
economice internaþionale
Mediul înconjurãtor, ca problemã globalã, ºi mediul înconjurãtor,
ca problemã naþionalã, se aflã într-o strânsã interdependenþã.
Problematica ecologicã trebuie sã se afle în prim-planul preocupãrilor
fiecãrei naþiuni; printre aceste preocupãri se înscriu:
 organizarea unor structuri administrative adecvate la nivelul
guvernelor, sub forma ministerelor mediului, ºi apariþia ºi
instituþionalizarea unor organisme neguvernamentale;
 elaborarea de norme ºi standarde ecologice ridicate, pentru a
asigura produse ,,curate sub aspect ecologic, care sã rãspundã
exigenþelor consumatorilor;
 utilizarea unor instrumente economice care sã determine forþele
pieþei sã acþioneze în scopul protejãrii ºi îmbunãtãþirii calitãþii mediului;
 favorizarea ramurilor, subramurilor, întreprinderilor, produselor
cu grad redus de poluare;
 influenþarea comportamentului poluatorilor prin mãsuri ºi
instrumente de naturã fiscalã (taxe ºi impozite), prin introducerea de
stimulente ºi constrângeri ecologice care sã aibã ca efect direct
instalarea de echipamente de control ºi reducere a poluãrii.
Colaborarea internaþionalã pentru protecþia mediului înconjurãtor
Colaborarea internaþionalã în domeniul protecþiei mediului ambiant
ºi-a gãsit expresia, printre altele, în convenþii, programe ºi organisme
naþionale ºi internaþionale, conferinþe mondiale º.a.:
Convenþii, programe ºi organisme naþionale ºi internaþionale
 ONU  Conferinþa mondialã de la Stockholm din anul 1972 
Declaraþia ºi Planul mondial de acþiune privind mediul ambiant.
 UNEP  Programul Naþiunilor Unite pentru Mediu, organism
coordonator al activitãþilor desfãºurate în alte organisme ºi instituþii
specializate ale ONU  FAO, UNESCO, ONUDI, OIM.
 Sistemul mondial de supraveghere continuã a mediului (GEMS).
 Sistemul internaþional de referinþã (INFOTERRA).
 Organizaþii internaþionale neguvernamentale.
 UICN (Uniunea Internaþionalã pentru Conservarea Naturii),
Fundaþia Mondialã pentru Naturã  WWF, Greenpeace º.a.
X. INSTITUÞIONALIZAREA INTERNAÞIONALÃ
Bilateralism ºi multilateralism în colaborarea economicã
internaþionalã
Bilateralismul ºi multilateralismul sunt noþiuni care reflectã
parteneriatul într-un raport economic; în viaþa economicã se întâlnesc
douã genuri de manifestare a bilateralitãþii ºi multilateralitãþii:
 unul, bazat pe realitatea obiectivã a relaþiilor economice;
 celãlalt, bazat pe existenþa obiectivã a politicilor economice ale
statelor.
Bilateralitatea ºi multilateralitatea se manifestã ca un mecanism care
constã în colaborare, iar rezultatul acesteia este un câºtig economic pentru
parteneri.
Organizaþii guvernamentale ºi neguvernamentale
internaþionale
Instituþia internaþionalã este un instrument fundamental al
colaborãrii multilaterale.
O organizaþie internaþionalã este o asociaþie de state, constituitã
printr-un tratat, dotatã cu o constituþie ºi cu organe comune, având o
personalitate juridicã distinctã de aceea a statelor membre.
Instituþionalizarea multilateralismului ia forme variate: unele instituþii
sunt denumite conferinþe ºi, deºi nu sunt organizaþii internaþionale,
îndeplinesc funcþii similare lor (exemplu: Conferinþa Naþiunilor Unite
pentru Comerþ ºi Dezvoltare  UNCTAD, care este un organism al
ONU). Nu întotdeauna se foloseºte denumirea de organizaþie pentru
instituþiile internaþionale; sunt utilizate ºi denumiri ca: reuniuni, agenþii,
fonduri, centre.
Pentru determinarea conþinutului ºi sferei de acþiune a organizaþiilor
internaþionale, trebuie sã se porneascã de la urmãtoarele criterii:
 reprezentarea pe care o realizeazã;
 obiectul activitãþii;
 gradul de universalitate.
Organizaþiile guvernamentale sunt create printr-un instrument juridic
care stabileºte acordul statelor implicate (tratat, pact, constituþie, cartã
etc.). Organizaþiile neguvemamentale sau asociaþiile internaþionale sunt
instituþii create printr-o iniþiativã privatã sau mixtã.
Toate aceste organisme promoveazã o serie de programe ºi convenþii
internaþionale în vederea soluþionãrii ºi atenuãrii problemelor globale,
îmbunãtãþirii nivelului tehnic al producþiei, a condiþiilor de participare
la circuitul economic mondial ºi la diviziunea internaþionalã a muncii,
promovãrii cooperãrii internaþionale, sprijinirii reconstrucþiei
economice a þãrilor cu nivel de dezvoltare inferior.
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Estudiantina
Cum îºi ocupã studenþii acestei
generaþii timpul liber? Pe
unde se duc? Ce fac? Asta nu
putem ºti. Le recomandãm
câteva soluþii.



Anul acesta are loc a cincea ediþie a
concursului pentru studenþi Olimpiadele Comunicãrii. Probele
sunt cele cunoscute: advertising, relaþii
publice, comunicare politicã ºi
comunicare instituþionalã. Formularul
de înscriere se gãseºte pe site-ul
www.olimpiadelecomunicarii.ro.
Programul desfãºurãrii concursului
începe odatã cu selecþionarea echipelor
pentru interviul ce se va desfãºura în
perioada 28 martie - 1 aprilie. Vor avea
loc conferinþe, training-uri ºi briefinguri de un real folos participanþilor în
finalizarea proiectului ce va trebui
prezentat în faþa juriului ºi a celorlalþi
concurenþi pe 22-25 aprilie. Premiile
puse în joc constau în sume onorifice.
Cea mai importantã este, însã,
experienþa dobânditã în urma unui
concurs naþional, acumularea unor
cunoºtinþe noi, dezvoltarea comunicãrii
în echipa ºi stãpânirea emoþiilor fãrã de
care nici un concurent nu s-a prezentat
la Olimpiadele Comunicãrii.

NICHITA STÃNESCU

Frumos ca umbra unei idei
Spunându-þi un cuvânt,
te îmbrãþiºez mai mult decât
cu braþele 

O viaþã de boem Minunata apariþie în
poezia româneascã ºi prematura dispariþie în
lumea celor veºnice  Nichita Stãnescu 
mânuitorul necuvintelor îºi reconfirmã
existenþa valoroasã prin fiecare vers al sãu,
prin fiecare gând eliberat ºi transpus pe hârtie.
Aparþine lirismului contemporan (n. 31
martie 1933, la Ploieºti), oferind un suflu nou
poeziei moderne prin simpla nevoie de
libertate a Ideii, prin reevaluarea spiritului
cugetãtor în sensul realizãrii unui prim pas
spre inedita remodelare a cuvântului sub
forma necuvântului. Originalitatea stilului îi
este recunoscutã prin acordarea premiilor
Uniunii Scriitorilor, iar pe plan internaþional,
traducerea poeziilor sale îi asigurã prestigiu,
fiindu-i oferit, în anul 1975, Premiul
Gottfried von Herder.
Nu este prea convins de existenþa
poeþilor într-o anume epocã a lor, în schimb
dãruieºte ideii de poezie substrat real, de
necontestat. Pentru Nichita poezia este
ochiul care plânge este însuºi plânsul
unui ochi neinventat.
Prin poezie se autodefineºte, îºi expune
propriile trãiri interioare, propriile aduceriaminte a ceea ce este el ca om, se
reinventeazã pe sine de fiecare datã,

devenind rob al gândului ce-ºi aminteºte
cum a fost, cum este Aºa cum acesta
mãrturisea, poezia nu este numai artã, ea
însãºi viaþã, însuºi sufletul vieþii. Ca artist
al cuvintelor, este într-o continuã luptã cu
sinele, nicidecum cu ceilalþi poeþi, care nu
pot fi mai buni sau mai puþini buni decât
el, ci mai degrabã decât ei înºiºi, fiecare
datorând succesul sau ratarea vocii
interioare care dicteazã cum trebuie sã fie
omul: Ceea ce este mai departe de mine,/
fiind mai aproape de mine,/tu se numeºte/
Numai numelui meu nu-i spun tu/în rest,
însuºi sufletul meu/este tu,/tu, suflete.
Dincolo de stilul autopersiflant ºi
paradoxal, Nichita Stãnescu rãmâne un
romantic, mãrturii stând poeziile sale de
dragoste, al cãror mesaj transcrie dulcea
simþire ºi vãdita dorinþã de aflare a
idealului feminin, cãutat cu ardoare:
Mâinile mele sunt îndrãgostite,/vai,
gura mea iubeºte, /E un sentiment dulce
acesta,/de trezire, de visare, / ªi eu, cu
pânzele sufletului/umflate de dor,/te caut
pretutindeni . Sentimentalul Nichita
îmbracã poezia de dragoste sub forma
cântecului, fiind de-a dreptul fascinat de
melodicitatea cuvântului, de forma lui
simplã, dar plinã de simboluri, multe dintre
poeme având drept titlu substantivul cântec:
Cântec de dragoste la marginea mãrii,
Cântec de iarnã, Cântec fãrã rãspuns,

Cântec despre adolescenþa eroului, Trist
cântec de dragoste etc. Iubirea este vãzutã
ca un spectacol inepuizabil în care
îndrãgostiþii deþin controlul scenei, având, pe
rând, rolul celui care dãruieºte, respectiv
primeºte energie afectivã:
E o întâmplare a fiinþei mele/ºi atunci
fericirea dinlãuntrul meu/e mai puternicã
decât mine, decât oasele mele,/pe care mi
le scrâºneºti într-o îmbrãþiºare/mereu
dureroasã, minunatã mereu,/ Ce bine cã
eºti, ce mirare cã sunt!/Douã cântece
diferite, lovindu-se amestecându-se .
Acesta este Nichita Stãnescu, poetul
contemporan fascinat de esenþe, de ceea ce
exprimã sau ascunde fenomenalul: Fãrã
mine nu se poate, dovadã cã sunt. (Cine
sunt eu? Care-i locul meu în cosmos? vol.
Necuvintele). Într-adevãr, fãrã Nichita este
imposibil a descrie noua faþetã a poeziei,
intitulatã, pe drept cuvânt, poezia poeziei
(Eugen Simon). Deºi a pãrãsit mult prea
devreme trupul poeziei (rãpus de boalã,
moare la numai 50 de ani, la 13 decembrie
1983), meritã sã ne amintim cuvintele sale:
Mã-ntreb: noi, la capãtul vieþii noastre,
ce-am lãsa în afarã? Bãnuiesc cã putem
lãsa niºte sentimente. Mai puþin de urã,
întrucâtva de patimi, dar de dragoste
mai ales.


Nichita într-o
fotografie din
anii 70 ºi
într-un
autoportret
din aceeaºi

Maria-Violeta DULGHERU

perioadã
(medalion )

Noua

generaþie

Tinerii de altã datã

Un bãtrân simplu îºi aminteºte

COPACII

ªi într-o dimineaþã
au tãiat copacii.
Aºa începe povestea
pustiului.
ªi povestea pustiului
golise sufletele de plin
de bucuria vederii copacilor
ºi a simþului tactil
încununat de scoarþa asprã.
Crengile bãtrân întortocheate,
Frunzele nãscãtoare de rãcoare
Minunea aceasta
a fost ucisã.
Nu voi mai intra
în misterul lor
niciodatã.

NU

De câte ori întreb
Mi se spune nu.
ªi-atunci prefer din ochi
Sã-mi creascã scrum
ªi sprânceana ºi piciorul
ªi gustul ºi auzul
ºi lacrima ºi râsul
Nu mai pot sã opreascã
Un alter ego
ªi fericirea de porþelan
s-a scurs
într-o foiþã de tutun
de frica primului fum.

POST-DORINÞÃ
Când voi muri
ªi steaua mea
Se va desprinde
de pe cer
Aº vrea s-o prindã
un copil cuminte.

MICA PUBLICITATE

Vând inimã puternicã,
Pompã de sânge propulsoare
Câteva bãtãi pe câteva secunde
(Rãmâne de constatat)
Capabilã sã iubeascã
sã urascã
sã pãstreze secrete.
Preþ negociabil.

Amelia COBUZ

La pas

Anchetã

Tinereþea mea a fost grea,
dar parcã mai frumoasã
În România zilelor noastre ne-am
obiºnuit sã vorbim poate prea mult despre
idealuri mãreþe, strategii macro-economice,
doctrine politice. ªi sã ne lamentãm la fiecare
pas cu privire la «nenorocirile» ce se abat
asupra noastrã. Astfel cã, având prea puþin
timp pentru omul de lângã noi, am uitat sã
ne bucurãm de lucrurile mãrunte, de
întâmplãrile din fiecare zi. Au existat ºi alte
vremuri când oamenii mulþumeau Cerului,
doar pentru cã erau sãnãtoºi. O spune ºi
interlocutorul acestui interviu Constantin
Stãnescu din comuna argeºeanã Hîrseºti, un
bãtrân simplu, dintr-un sat cât se poate de
banal din sudul României.

Cu toate acestea ea face parte din trecutul
nostru. Sãrãcia ºi mizeria care s-au nãpustit
asupra noastrã ne fãceau sã credem cã viaþa
se apropie din ce în ce mai mult de sfârºit. În
scurt timp au apãrut bolile care loveau crunt.

 Cum erau tinerii de altã datã?
Respectuoºi. Foarte diferiþi de tinerii de
azi. Înainte de orice ºtiam cã trebuie sã-i
salutãm pe cei mai în vârstã decât noi ºi sã-i
ajutãm fãrã sã fim rugaþi. Aceºtia erau cei
ºapte ani de acasã. Asta ne învãþau pãrinþii:
sã muncim ºi sã fim bine crescuþi.

 A fost greu sã vã obiºnuiþi cu noul
mod de viaþã din satul românesc în
perioada comunistã?
La început a fost mai rãu ca în iad. Toþi
gospodarii au rãmas fãrã averi; alþii au
dispãrut cu totul. Noi am crescut cu credinþã
în Dumnezeu ºi i-am ajutat pe cei mai
amãrâþi dar nu pe leneºi ºi pe tâlhari. Cu
timpul lucrurile s-au mai aranjat, oamenii
s-au ridicat am fãcut bani cu ajutorul
animalelor.

 Dar viaþa de zi cu zi?
Grea. La acea vreme tinerii munceau
foarte mult ºi nu prea aveau timp liber. Se
trezeau la ora cinci dimineaþa ºi plecau la
câmp. Se mai întorceau seara, dupã apusul
soarelui, osteniþi. Erau ºi lucruri frumoase.
Serile petrecute la ºezãtori unde fiecare
povestea câte ceva. Pe vremea aceea, bãieþii
vorbeau foarte mult despre armatã.
 Unde aþi fãcut armata?
Din pãcate, am ajuns la vârsta cãtãniei
tocmai în perioada rãzboiului. Cu toþii am
fost chemaþi la oaste. A fost prima oarã când
am mers cu trenul.
 V-a marcat experienþa rãzboiului?
Foarte greu. Am fost bãgat în linia întâi,
trebuia sã construim poduri peste ape în timp
ce se trãgea în noi. Mâncam ce apucam apã
nu prea era. Oamenii îºi pierduserã speranþa.
Doar Dumnezeu m-a ajutat sã trec peste
aceastã perioadã. Însã am rãmas marcat de
imaginea oamenilor morþi ºi de groaza
femeilor ºi a copiilor care þipau ºi plângeau.
Perioada rãzboiului a fost o etapã întunecatã.

prin Capitalã

Nu fãrã motiv pare Capitala tocitã de
atâta mers. Oamenii au ce sã facã! În
Bucureºti chiar se întâmplã tot felul de
evenimente Nu, nu mã refer la faptul cã
domnul Videanu  care face  a fost ales
primar (chiar , aþi fost la vot? S-a vãzut ),
ci la evenimente culturale, de pildã, propuse
de mari Galerii de Artã, teatre,
cinematografe.
Suportãm praful, mai cãlcãm într-o
groapã ºi ne îndreptãm întâi spre World Trade
Center Bucureºti unde aflãm cã în data de
22 aprilie 2005 se va organiza o Conferinþã
cu tema Prevenirea Consumului de droguri
în ªcoala Româneascã, în sala New York,
urmatã spre searã de un concert.
Fundaþia România Civicã  Cultural
Umanitarã a Mileniului 3 Florentina, Agenþia
Naþionalã Antidrog, World Trade Center



 Dacã aþi avea ºansa de a retrãi anii
tinereþii, ce perioadã aþi alege?
Tinereþea mea a fost grea, dar mai
frumoasã. Nu aveam tot ce au tinerii de azi, nu ne
plimbam cu maºina, nu mergeam la discotecã.
Dar trãiam din plin fiecare zi. În ciuda lipsurilor
eram bucuroºi, luminoºi ºi, mai ales, mulþumiþi.
ªtiam sã ne bucurãm de liniºtea sufleteascã.
 Ce pãrere aveþi despre tinerii de azi?
Foarte diferiþi de cei de pe vremea mea.
Tinerii de azi sunt întotdeauna nemulþumiþi.
Vor lucruri tot mai scumpe ºi obþinute fãrã
minimum de efort. Sunt mai leneºi. Pe
vremea mea, situaþia era altfel, era diferitã.
Nu aveam multe bucurii, dar eram mai
fericiþi când se întâmpla ceva bun în viaþa
noastrã. Aºteptam cu mare nerãbdare ultima
duminicã din lunã, când venea un taraf de
lãutari la horã în sat.

Florentina VIJOAICA

Ce citesc tinerii?

Ce faci!?! Citeºti ziarul? Nu toþi
sunt acaparaþi de Internet
Dificultatea realizãrii unei asemenea
anchete constã în:
1) Lipsa de sinceritate a subiecþilor. Sunt
foarte puþini cei care spun adevãrul despre ceea
ce obiºnuiesc sã citeascã. Unii citesc cãrþi ºi
citeazã autori de care doar au auzit, ori înºirã
titluri de opere pe care oricum ar fi fost obligaþi
sã le citeascã în timpul procesului de
învãþãmânt, dar pe care le-au parcurs
superficial (ºi doar strictul necesar pentru
reuºita la examene).
2) Interesul din ce în ce mai scãzut pentru
lecturã. Întâlnim tineri inteligenþi, dotaþi, care
declarã cã nu au timpul necesar pentru a citi o
carte, dar care pot sta ore bune în faþa ecranului
calculatorului ºi cu siguranþã nu pentru lecturã.
Apoi, urmeazã publicul consumator de
presã ale cãrui caracteristici sunt asemãnãtoare.
Majoritatea tinerilor, din cauza timpului liber
insuficient, preferã sã citeascã un cotidian
ieftin, bogat în ºtiri dintre cele mai diverse, dar
extrem de sãrac în reportaje, anchete, cronici
sau articole lungi, dificile. ªtirile politice,
sportive ºi de divertisment se pot consuma rapid
între douã staþii de metrou ºi fãrã prea mare
efort intelectual. De altfel, tirajele principalelor
ziare reflectã cererea publicului în materie de
presã ca ºi celebra expresie Ce faci? Citeºti
ziarul? sinonimã cu a tãia frunzã la câini.
De aceea, vrut ca fiecare individ sã-ºi exprime
preferinþele în ambele genuri: literaturã ºi presã.
Petre L. (20 ani, student): Alchimistul de
Paulo Coelho, Firma de John Grisham, câteva
romane poliþiste ale cãror titluri nu îmi vin în
minte acum, iar presa Libertatea ºi Pro Sport.
Emil O. (17 ani, elev cl. a XI-a): Dickens,
Tolstoi, Dostoievski, beletristicã, Evenimentul
Zilei ºi Academia Caþavencu.
Veronica S. (18 ani, elevã cl. a XII-a):
Danielle Steel, Sandra Brown ºi Formula AS.
Roxana G. (20 ani, secretarã): Eminescu,
Sadoveanu, Marin Preda ºi dintre cotidiane
Adevãrul.
Claudia I. (16 ani, elevã): În afarã de cãrþile
de ºcoalã am mai citit Alchimistul de Coelho,
Un veac de singurãtate al lui Gabriel Garcia
Marquez, iar acum am început Umberto Eco 
Numele trandafirului. Nu citesc presã.
Tudor F. (17 ani, elev): Henryk
Sienkiewicz, Alexandre Dumas, Paul Feval ºi
cotidianul Gazeta Sporturilor.

Nicolae M. (21 ani, electrician): Am citit
Alchimistul, Ellery Queen, Sven Hassel, Stephen
King, iar dintre ziarele româneºti citesc România
Mare sau Jurnalul Naþional.
Silvia P. (20 ani, studentã): Nu prea am
timpul necesar, însã ultimele cãrþi de care îmi
aduc aminte sunt O tragedie americanã de
Th. Dreiser, Mizerabilii de V. Hugo ºi Pe
aripile vântului de Margaret Mitchell. Citesc
Libertatea zilnic.
Florin T. (22 ani, agent vânzãri): James
Clavell, Sidnex Sheldon, Ernest Hemingway
ºi Gazeta Sporturilor. Dar n-am mai citit
în ultima vreme, din cauza lipsei de timp.
Exceptând din aceastã anchetã
rãspunsurile de genul nu ºtiu, nu îmi vin
acum în minte sau nu reþin titlurile cãrþilor,
observãm câteva direcþii interesante. Nu au
dispãrut romanele siropoase gen Danieille
Steel sau Sandra Brown mai ales din rândul
cititoarelor ºi nici Sven Hassel din cealaltã
categorie. Se citeºte foarte mult Coelho, dar
întrebarea este dacã nu cumva pentru cã este
la modã ºi mai puþin datoritã valorii literare.
Autorii cãrþilor care probabil existã în
majoritatea bibliotecilor (Hugo, Tolstoi,
Dickens, Eminescu, Sadoveanu) sunt preferaþi
de un numãr restrâns dintre cei chestionaþi.
În general, în ceea ce priveºte lectura,
majoritatea tinerilor preferã sã declare nume
mari, titani ai literaturii universale, pentru a
crea impresii favorabile. În acelaºi timp,
interesul pentru presã este scãzut, Libertatea
ºi ziarele sportive fiind de departe preferatele
tinerilor. Apare astfel o contradicþie, pentru
cã e greu de crezut cã cineva care îi citeºte
pe Balzac ºi pe Joyce îºi cumpãrã în fiecare
dimineaþã tabloidul Libertatea.
În concluzie, dintre tinerii care au fost
acaparaþi de Internet ºi mai deschid câte o
carte sau un ziar, majoritatea mizeazã pe o
literaturã diversã, citesc la recomandarea
prietenilor, ceva cât mai uºor ºi accesibil ºi
preferã presa uºoarã, tabloidele ºi toatã gama
de publicaþii ale cãror parcurgere nu necesitã
un efort intelectual prea mare. Trist, dar
adevãrat.

Florin CRIHANÃ



ISIC  Internaþional student
identity card este alternativa
binecunoscutului euro 26student. De
patru ani, cardul ISIC oferã ºi
studenþilor români posibilitatea de a
face parte din comunitãþi
internaþionale de studenþi ce împart
pasiunea de a cãlãtori ºi de a
descoperi lucruri noi. Cardul este
recunoscut de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului, de
Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi
adoptat de Agenþia Socialã a
Studenþilor. ISIC oferã discounturi la
cãlãtorii cu avionul, autocarul, trenul
sau feribotul, intrãri la muzee ºi
obiective culturale, cãmine, hoteluri,
baruri, restaurante, magazine. Cu
acest card beneficiaþi 24 de ore din
24 la o linie telefonicã de urgenþã în
mai multe limbi de circulaþie
internaþionalã. Sã ai minim 12 ani, sã
fii încadrat într-o formã de învãþãmânt
la zi (liceu, colegiu, universitate,
academie), sã plãteºti taxa de 200.000
lei însoþitã de copia de pe buletin/
carnetul de student ºi o pozã tip
buletin sunt toate condiþiile de
eliberare a cardului ISIC.
Iatã câteva locuri în care se aplicã
discounturi: Cinema Glendale
Cotroceni, Hollywood Multiplex,
Green Hours, Teatrul Foarte Mic,
Teatrul de Comedie, Teatrul Odeon,
Nottara, Grupul Editorial Tritonic,
Editura Humanitas, Librãria Noi...,
Valabilitatea cardului este de 12 luni.

Oana FLOREA

Cultura iese în oraº

Bucureºti ºi International Artist Management
îºi reunesc forþele pentru înfiinþarea primului
centru de tip comunitate terapeuticã postcurã în comuna Plopu, judeþul Prahova. În
acest moment, în România existã centre de
dezintoxicare, centre de tratament în
ambulatoriu cu agoniºti ai opinaceelor ºi
centre de post-curã, dar nu existã comunitãþi
terapeutice post-curã.
Ne desprindem puþin de o atmosferã uºor
politizatã ºi ne îndreptãm spre Muzee ºi
Galerii unde vor avea loc diverse expoziþii:
Galeria Casa Vernescu
- începând cu 14 martie Galeria gãzduieºte
expoziþia de picturã Nãierul Albastru semnatã
Dragoº Viþelaru (prima expoziþie a pictorului
a avut loc la 27 martie 2002);
Galeria Cãminul Artei: 31 martie-13
aprilie  picturã  Florina Niþã; 14-27 aprilie



 Viaþa de dupã rãzboi mai semãna cu
cea de dinainte?
A fost foamete. Nu mai exista respect
între oameni; nu se mai ajutau între ei. Mulþi
þãrani au fost alungaþi din sat, unii au ajuns
pe la Canal sau Dumnezeu ºtie pe unde.
Dacã nu am mai avut în sat dascãl, preot ºi
nici jandarmi, cum sã mai existe respect ºi
cine sã ne mai înveþe de bine ºi sã ne ajute?

Anchetã

Centrul de limbi strãine al Universitãþii Spiru Haret organizeazã: cursuri
de englezã americanã nivel mediu ºi
avansat (ECCE/ECPE  cu certificate
Michigan valabile în America ºi
Canada), cursuri de englezã la nivel
mediu ºi avansat (CAMBRIDGE 
certificate Cambridge), cursuri de limba
francezã la nivel avansat (DL  diploma
de limbã), cursuri pentru începãtori la
englezã, francezã, italianã, germanã,
spaniolã, portughezã, suedezã,
olandezã ºi arabã sau cursuri pentru
domenii de specialitate  englezã pentru
afaceri, corespondenþã comercialã în
englezã ºi francezã, englezã medicalã
etc. Cursurile se desfãºoarã pe module
de trei luni, fiecare modul însumând 32
de ore distribuite în douã ºedinþe a câte
o orã ºi jumãtate pe sãptãmânã.
Perioada de desfãºurare a cursurilor este
octombrie-ianuarie sau februarie-mai.
Taxa standard de înscriere la orice curs
este de 150$, plãtibilã în douã rate.
Studenþii sau absolvenþii Universitãþii
Spiru Haret beneficiazã de o reducere
de 30$.
În cazul în care cursantul vrea sã se
retragã dupã începerea cursurilor, i se
vor opri 25% din contravaloarea taxei
de înscriere sau 50% dacã se va retrage
dupã o lunã de curs. Dupã acest interval
nu i se va mai restitui nimic din taxa
achitatã.

 sculpturã  Marian Zidaru; 28 aprilie-11
mai  graficã  Eduard Multhaler; 5-25
aprilie  Arta decorativã  Petre Nechita; 26
aprilie -16 mai  picturã  Mihail Gavril
Galeria Galateea: 5-16 aprilie 
expoziþie de fotografie  Mihai Moiceanu;
vernisaj, 5 aprilie, ora 17.00
Galeria Orizont: Firul Roºu
Începând cu 24 martie, peste 20 de tineri
artiºti se vor conecta la firul roºu într-un
eveniment cultural desfãºurat sub patronajul
Uniunii Artiºtilor Plastici din România. Firul
roºu nu este altceva decât conceptul unei
expoziþii ce are ca temã raportul între real ºi
virtual în lumea contemporanã. Un telefon
cu un model demodat, asemãnãtor celui din
filmul Matrix, funcþionând ca un fel de pasaj
între prezenþã ºi absenþã, între realitate ºi




ficþiune, se va afla în centrul expoziþiei ºi va
suna în cãutarea unui destinatar.
Muzeul Naþional de Artã Contemporanã
 Romanian artists (and not only) love
Ceausescus Palace?
Bernea ºi Neagu. Experienþe timpurii.
Muzeul de picturã  Realism socialist 
pânã la 22 mai
 Europe in art  un proiect al HVB
International  pânã la 10 aprilie
Muzeul Naþional de Istorie al României
 pânã la 15 iunie  Achiziþii ºi donaþii 
obiecte descoperite pe ºantierele arheologice.
Ar fi, aºadar, destul de multe de vãzut ºi
de fãcut în Bucureºti în aceastã perioadã. ªi
asta nu e tot. Mergeþi la teatru ºi nu ocoliþi
nici cinematografele!





Alina Gabriela BOICU

Paginã realizatã de studenþi ai Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism sub
îndrumarea urmãtoarelor cadre didactice din Catedra de Jurnalism:
conf. univ. dr. Lucian Chiºu; lector univ. dr. Graþiela Popescu;
lector univ. drd. Gheorghe Cojocariu; lector univ. Marin Stoian;
lector univ. Mihai Cernat
ªeful catedrei: conf. univ. dr. VALERIU RÂPEANU
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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.

 Luni, ora 15:00, Profil spiritual: Ion Pillat  60 de ani de eternitate. Invitat
Ioan Adam, recitã studenþii Facultãþii de Teatru, Universitatea Spiru Haret.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
 Marþi, 20:00, Economia de mâine: Statutul profesiilor liberale în România.
Invitaþi Grigore Crãciunescu  deputat PNL, Mihai Tudose  deputat PSD.
Emisiune de Nicolae Mardari
 Joi, 21:00, Academica. Starea culturii : Opere fundamentale din literatura
hispanicã în conºtiinþa culturii române. 400 de ani de la apariþia romanului
Don Quijotte de Cervantes. Invitaþi prof. univ. dr. Elena Bãlan,
conf. univ. dr. Ileana Scipione. Emisiune de Marina Roman Boiangiu
 Vineri, 13:00, Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã. Emisiune de
Ioan Filip

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
11 aprilie 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 III
Facultatea de Sociologie - Psihologie. Emisiune
în direct moderatã de Corneliu Toader. Disciplinele:
1. Psihologie clinicã  prof. univ. dr. Florin Tudose;
2. Sociologia comunitãþilor  prof. univ. dr. Virgil
Constantinescu; 3. Consiliere psihologicã 
lector univ. dr. Matei Georgescu
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. XXIV (r)
ªtiri tvRM
Vedete de ieri, de azi, de mâine: Mihai Constantinescu
ºi invitaþii sãi. Emisiune de Mihai Constantinescu (r)
Profil spiritual: Ion Pillat  60 de ani de eternitate.
Invitat Ioan Adam, recitã studenþii Facultãþii de Teatru,
Universitatea Spiru Haret. Emisiune de Valeriu Râpeanu
Poveste de la arlechin: Teatrul Þãndãricã cu spectacolul
Mica Sirenã. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
Teleshopping
Film documentar românesc: Aerul Moldovei
lui ªtefan cel Mare
S.O.S. inima: Bolile cardiovasculare în societatea modernã.
Invitat prof. univ. dr. Aurelian Mincu.
Emisiune de prof. univ. dr. Ioan Pop de Popa.
Actualitãþi
Jurnal economic
Ani de liceu: Olimpiada Naþionalã de Limbi Romanice
susþinutã la Râmnicu Vâlcea. Emisiune de Alina Motoc
În dialog cu administraþia publicã.
Emisiune de George Nicolau
Academica. Economie. 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: Aerul Moldovei
lui ªtefan cel Mare (r)
În dialog cu administraþia publicã (r)
Actualitãþi (r)
Profil spiritual (r)
Consultaþii (r)

MARÞI
12 aprilie 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 Drept. Emisiune în direct moderatã
de Corneliu Toader. Disciplinele: 1. Drept penal
special (II)  prof. univ. dr. Gh. Diaconescu;
2. Drept civil (II)  prof. univ. dr. Corneliu Turianu;
3. Drept procesual penal (II)  conf. univ. dr. Petre Buneci
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
01:30

Zig  Zag tv. Magazin de divertisment (r)
ªtiri tvRM
Zig  Zag tv. Magazin de divertisment (r)
Amfitrion Corina: Invitat Mircea Penescu.
Emisiune de Corina Chiriac
Amintiri de la filmare: Invitatã Elisabeta Bostan - regizor.
Emisiune de Ion Bucheru
Teleshopping
Documentar  Mari scriitori: Georges Simenon (III)
Litera ºi spiritul legii. Emisiune de Corneliu Turianu
Actualitãþi
Jurnal economic
Fascinaþia performanþei: SUA 1994, momentul de vârf
al generaþiei Hagi ºi al echipei naþionale a Românei.
Emisiune de Mugur Popovici
Economia de mâine: Statutul profesiilor liberale în România.
Invitaþi Grigore Crãciunescu  deputat PNL, Mihai Tudose
 deputat PSD. Emisiune de Nicolae Mardari
Academica. Învãþãmânt: Studenþi  viitori diplomaþi
europeni. Emisiune de Corneliu Toader
Presa pe diagonalã
Polemici culturale: Adevãruri cu ºi despre Petre Roman.
Emisiune de Anton Caragea
24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de Ionela Prodan (r)
Documentar  Mari scriitori: Georges Simenon (III) (r)
Amfitrion Corina (r)

02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Litera ºi spiritul legii (r)
04:10 Consultaþii (r)

MIERCURI
13 aprilie 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:
1. Limbajul jurnalistic contemporan  conf. univ. dr.
Lucian Chiºu; 2. Politologie  conf. univ. dr. Pamfil
Nichitelea; 3. Publicitate  lector univ. drd. Sofia Georgescu
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: Modalitatea de
conectare a casei la reþeaua de gaz metan. Invitate: Anca
Constantinescu  Distrigaz Sud, Angelica Mira.
Emisiune de Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci
Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
Teleshopping
Film documentar  Oraºele lumii: Farmecul provinciei
Yunam
Civilizaþia strãzii  Emisiune reportaj de Ciprian Vasilescu
Emigrant în România: Invitat MBella - Congo.
Emisiune de Mihaela Anastase
Actualitãþi
Jurnal economic
Viaþã de student: Centrul de învãþãmânt la distanþã
din Râmnicu Vâlcea, Facultatea de Marketing ºi Comerþ
Exterior ºi Facultatea de Management Financiar-Contabil
din Bucureºti. Emisiune de Bianca Vãcariu
În dialog cu administraþia publicã.
Emisiune de George Nicolau
Academica. România în lume: Noi ameninþãri la adresa
securitãþii. Invitaþi gen. Nicolae Spiroiu, gen. Mircea Paºcu,
ambasador Ovidiu Popescu. Emisiune de Nicolae Mardari
Presa pe diagonalã
Cultura minoritãþilor: Azi  comunitatea albanezilor
din România. Emisiune de Nicolae Mareº
24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
Univers clasic: Preludii corale, balade, recital de pian
Alessandra Maria Ammara. Emisiune de Mihai Darie
Film documentar  Oraºele lumii: Farmecul provinciei
Yunam (r)
În dialog cu administraþia publicã (r)
Actualitãþi (r)
Civilizaþia strãzii (r)
Emigrant în România (r)
Consultaþii (r)

JOI
14 aprilie 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 Marketing ºi Comerþ Exterior.
Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader.
Disciplinele: 1. Relaþii valutare ºi marketing financiar
 lector univ. dr. Claudia Baicu; 2. Comerþ internaþional
ºi politici comerciale (II)  lector univ. dr. Mãdãlina
Militaru; 3. Tehnici de comercializare ºi cooperare
internaþionalã  lector univ. dr. Gabriela Ungureanu
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 Amintiri de la filmare (r)
Emisiune de Ion Bucheru
14:00 ªtiri tvRM
14:08 Ani de liceu. Emisiune de Alina Motoc (r)
15:00 Cultura minoritãþilor. Emisiune de Nicolae Mareº (r)
16:00 Întâlnire cu folclorul: Ionuþ Vâlcu, Alla Bogdan,
Adrian Baciu, Saveta Bogdan, Vasile Ciopec,
Mariana Iatagan, Alex Pugna, Ileana Mãrgãrit, Mitriþã Creþu,
Lenuþa Temelie. Emisiune de Theodora Popescu
16:30 Teleshopping
17:00 Film documentar  Marile expoziþii ale lumii: Nigeria (VIII)
17:30 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
18:00 Lumea de mâine: Genetica la început de secol.
Emisiune de Cristian Român
18:30 Actualitãþi

19:00 Jurnal economic
19:15 Forum IT: Industria informaþiilor .
Emisiune de Cãtãlin Grosu
20:00 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose
21:00 Academica. Starea culturii : Opere fundamentale
din literatura hispanicã în conºtiinþa culturii române.
400 de ani de la apariþia romanului Don Quijotte
de Cervantes. Invitaþi prof. univ. dr. Elena Bãlan, conf. univ. dr.
Ileana Scipione. Emisiune de Marina Roman Boiangiu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Istorie recentã  Decembrie 1989. Invitat prof. univ. asociat
Alexandru Mihail Stoenescu. Emisiune de Corneliu Toader
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Arta documentarului: Istoria cãrþii ºi a Târgului de carte
de la Frankfurt (r)
01:00 Film documentar  Marile expoziþii ale lumii:
Nigeria (VIII) (r)
01:30 Forum IT (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Academica. Starea culturii (r)
04:00 Consultaþii (r)

VINERI
15 aprilie 2005

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene anul III
Facultatea de Muzicã. Emisiune în direct moderatã
de Corneliu Toader. Disciplinele: 1. Istoria muzicii
româneºti (II)  prof. univ. dr. Carmen Stoianov;
2. Forme muzicale (II)  conf. univ. dr. Maia Ciobanu;
3. Teoria muzicii (II)  lector univ. dr. Crinuþa Popescu

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 (r)
16:00 Mereu în top: Invitat Pepe  interpret latino.
Emisiune de Violeta Screciu
16:30 Teleshopping
17:00 Documentare peruane: Parcul naþional Tumbes (IV)
17:30 Vedete de ieri, de azi, de mâine: Mihai Constantinescu
ºi invitaþii sãi. Emisiune de Mihai Constantinescu
18:30 Actualitãþi
19:00 Jurnal economic
19:15 Film serial poliþist: Inspectorul Moulin ep. VIII (Franþa)
21:00 Academica. ªtiinþã: O nouã orientare.
Emisiune de Alexandru Mironov
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Gazonul fierbinte: Primãvara fotbalului românesc: furtunã
sau cer senin?! Invitaþi: Ion Moldovan  antrenor,
Paul Zaharia  ofiþer de presã FRF, Rãzvan Lucescu
 antrenor Rapid, Florin Halagian  FRF.
Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Film serial poliþist: Inspectorul Moulin ep. VIII (Franþa) (r)
01:30 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã (r)
02:00 Cinepanorama (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Academica. ªtiinþã (r)
04:00 Consultaþii (r)

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

Opinia

naþionalã

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

11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
17:00
17:45
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

SÂMBÃTÃ
16 aprilie 2005

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

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

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: Probleme de comunicare.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
Întâlnire cu folclorul: Cristian Nãstase  vioarã,
Viorica Mirea, Tiberiu Ceia. Emisiune de Theodora Popescu
Film documentar: Profitabilitatea deºeurilor
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
Cu pile, fãrã pile  emisiune de divertisment.
Realizator Carmen Fulger
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. Realizator Mihai Darie
Film artistic românesc: Tãnase Scatiu
cu Victor Rebengiuc, Cãtãlina Pintilie, Vasile Niþulescu,
Carmen Galin, Dan Nuþu. Regia Dan Piþa
Film serial: Arsene Lupin ep. XXV (r)
Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
Sãptãmâna internã
Film artistic românesc: Tãnase Scatiu
cu Victor Rebengiuc, Cãtãlina Pintilie, Vasile Niþulescu,
Carmen Galin, Dan Nuþu. Regia Dan Piþa (r)
Prizã directã (r)
Actualitãþi (r)
Cu pile, fãrã pile  emisiune de divertisment (r)
Viitorul în prezent (r)

DUMINICÃ
17 aprilie 2005
6:00
6:30
7:00
7:30

Teleshopping
Sportul în lume (r)
Sãptãmâna internã (r)
Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
8:00 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
9:00 Best of Matinal  Selecþiuni din cele mai reuºite momente
ale emisiunii Bunã dimineaþa. Emisiune de Robert Tache
ºi Luciana Bogdan
9:30 Mini Miss& Mini Mister România.
Emisiune de Gavrilã Inoan
10:00 Planeta copiilor. Emisiune concurs.
Realizatori ªtefan Iordache ºi Mihaela Matei
11:00 Sã stãm de vorbã: Invitaþi: Ovidiu Komornic
ºi Eugen Cristea. Emisiune de Bianca Vãcariu
12:00 Ora melomanului: Gala tinerilor pianiºti  Liceul de
muzicã George Enescu. Emisiune de Dumitru Cucu
13:00 Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea (r)
14:00 Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu
17:00 Arta documentarului: Tokio. Realizator Daniel Paraschiv
18:00 Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
18:30 Actualitãþi
19:00 7x sport. Emisiune de Cristina Matei
19:30 Succese de marcã. Emisiune de ªtefan Voloacã
20:00 Îþi mai aduci aminte, doamnã? Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Oameni pentru oameni. Emisiune de George Nicolau
22:00 Culise romantice. Emisiune de Viorel Popescu
23:00 Film documentar  Oraºele lumii: Farmecul provinciei
Yunam (r)
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Oameni pentru oameni (r)
01:00 Stelele Operetei (r)
02:00 Culise (r)
02:30 Actualitãþi (r)
03:00 Video Vip (r)
03:30 Polemici culturale (r)
04:30 Preluare Deutsche Welle (r)
05:00 Best of Matinal (r)
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Pãrãsindu-ne, Papa Ioan Paul al II-lea lasã în urma Sa o uriaºã moºtenire spiritualã

Grãdina Maicii Domnului
Ioan SCURTU

Aºa a numit Papa Ioan Paul al II-lea
România cu prilejul vizitei sale în þara noastrã
în mai 1999. Îndatã ce a pãºit pe pãmântul
primei þãri cu majoritate ortodoxã, Sfântul
Pãrinte a þinut un discurs, în limba românã,
care s-a încheiat cu aceste cuvinte: Românie,
Þarã-punte între Orient ºi Occident, punct de
rãscruce între Europa Centralã ºi cea
Orientalã, Românie, pe care tradiþia o
numeºte cu frumosul titlu de «Grãdina Maicii
Domnului», vin la tine în numele lui Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu ºi al PreaSfintei
Fecioare Maria. În pragul unui nou mileniu,
întemeiazã-þi viitorul mai departe pe stânca
tare a Evangheliei. Cu ajutorul lui Cristos vei
fi protagonista unei noi perioade de entuziasm
ºi curaj. Vei fi naþiune prosperã, pãmânt
roditor de bine, popor solidar ºi fãcãtor de
pace. Dumnezeu sã te ocroteascã ºi sã te
binecuvânteze mereu!
Nu ºtiu ca cineva sã fi rostit cuvinte mai
frumoase la adresa României ºi a poporului
român. Ele aparþin uneia dintre cele mai
importante personalitãþi din istoria tuturor
timpurilor. Papa Ioan Paul al II-lea, care
ne-a pãrãsit în ziua de 2 aprilie 2005, pentru
a se înãlþa la Ceruri, a lãsat în urma sa o
moºtenire uriaºã. În primul rând de ordin
spiritual: a spart faliile dintre religii ºi a
promovat un ecumenism activ. A fost cel
dintâi papã care s-a rugat într-o bisericã
ortodoxã, într-o moscheie ºi într-un templu.
Creºtini-catolici, greco-catolici, anglicani,
ortodocºi -, mahomedani sau mozaici, cu toþii
sunt Fiii Domnului ºi trebuie sã se bucure
de aceeaºi ocrotire ºi aceeaºi preþuire. În al
doilea rând, a pus în prim plan OMUL, cu
calitãþile ºi defectele lui, dar care trebuie sã
se bucure pe Pãmânt de LIBERTATE, de
dreptul de a-ºi manifesta liber opiniile, de a
participa la viaþa comunitãþii. Prin aceasta a
dat o loviturã nimicitoare sistemelor politice
totalitare, încurajându-i pe oameni, indiferent
de rasã, naþionalitate sau religie, sã acþioneze
pentru a redeveni ceea ce au fost la începutul

începuturilor ºi sã nu uite cã Iisus Cristos
s-a sacrificat pentru credinþa în libertatea ºi
dreptatea care trebuie sã domneascã pe
Pãmânt. În al treilea rând, Papa Ioan Paul al
II-lea a fost un misionar; a cãlãtorit pe toate
continentele, a dus cuvântul Domnului ºi în
Africa Neagrã ºi în America Latinã ºi în Asia
galbenã, pentru a nu mai vorbi de Europa
Albã, pentru a demonstra cã Omenirea este
una singurã ºi cã toþi locuitorii Pãmântului
sunt egali ºi deopotrivã iubiþi de bunul
Dumnezeu.
Papa Ioan Paul al II-lea nu a fost un om
vanitos; nu a dorit ºi nu a acceptat, decât cu
multã greutate, titluri ºi recunoaºteri lumeºti.
A chibzuit îndelung înainte de a-ºi da acordul
pentru o distincþie, decoraþie sau titlu. Este
pentru Universitatea Spiru Haret ºi pentru
rectorul ei, prof. univ. dr. Aurelian Bondrea,
o mare onoare cã Sanctitatea Sa, Papa Ioan
Paul al II-lea a acceptat sã primeascã titlul
de Doctor Honoris Causa al acestei
Universitãþi. Este poate cea mai înaltã ºi
autorizatã recunoaºtere a calitãþii ºi
prestigiului acestei instituþii de învãþãmânt
superior din România. Evocând, în acest
moment, personalitatea Papei Ioan Paul al
II-lea, sã ne simþim cu toþii  cadre didactice,
studenþi, personal tehnico-administrativ 
mândri cã ne-am înscris în biografia
Sanctitãþii Sale. Pentru cã, orice monografie
privind viaþa ºi activitatea Papei Ioan Paul
al II-lea va trebui sã menþioneze cã a fost
Doctor Honoris Causa al Universitãþii
Spiru Haret din România.
Iar noi, cei muritori, sã fim mândri cã
am fost contemporani cu un OM care va fi
înscris în calendarele lumii creºtine ca un
Sfânt, pe care l-am vãzut în carne ºi oase.
Sã nu uitãm cã Ioan Paul al II-lea a apreciat
cã România este Grãdina Maicii Domnului
ºi cã avem datoria de a onora, prin munca ºi
atitudinea noastrã, aceastã atât de frumoasã
apreciere, care trebuie sã rãmânã o emblemã
pentru toate timpurile.

Bucureºti, mai 1999
Românie, Þarã-punte între Orient ºi Occident, punct de
rãscruce între Europa Centralã ºi cea Orientalã, Românie,
pe care tradiþia o numeºte cu frumosul titlu de «Grãdina
Maicii Domnului», vin la tine în numele lui Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu ºi al Preasfintei Fecioare Maria. În
pragul unui nou mileniu, întemeiazã-þi viitorul mai departe

pe stânca tare a Evangheliei. Cu ajutorul lui Hristos vei fi
protagonista unei noi perioade de entuziasm ºi curaj. Vei fi
naþiune prosperã, pãmânt roditor de bine, popor solidar ºi
fãcãtor de pace. Dumnezeu sã te ocroteascã ºi sã te
binecuvânteze mereu!
Ioan Paul al II-lea

La 16 octombrie 2003, în cadrul unei emoþionante solemnitãþi universitare, cu prilejul aniversãrii a 25 de ani de Pontificat, dedicat pãcii,
unitãþii creºtine, progresului umanitãþii, înfãptuirii unei lumi mai drepte ºi mai bune, Sanctitãþii Sale Papa Ioan Paul al II-lea
i s-a conferit titlul academic Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret

În prezenþa a peste 700 de cadre didactice ºi studenþi, solemnitatea s-a desfãºurat în Aula Magna a Universitãþii Spiru Haret

Prof.univ.dr. Aurelian BONDREA, rectorul Universitãþii Spiru Haret, a semnat
în Cartea de condoleanþe deschisã la Nunþiatura Apostolicã din Bucureºti,
exprimând ºi astfel omagiul profund al Senatului Universitãþii Spiru Haret

Unul dintre cei mai mari lideri morali
ai vremurilor noastre
Nicolae MAREª

Pentru cei care urmãresc cu atenþie viaþa
ºi activitatea vicarilor lui Hristos, a celor 264
de suverani pontifi ridicaþi în Sfântul Scaun
ºi cãrora le-au fost încredinþate pe parcursul
a douã mii de ani « cheile împãrãþiei », nu
vor gãsi un papã mai prodigios, mai implicat
în viaþa creºtinãtãþii ºi a umanitãþii întregi,
pentru care moralitatea a fost un punct
cardinal, aºa cum s-a manifestat Pontiful
Ioan Paul al II-lea. Fostul profesor de eticã
de la Universitatea catolicã din Lublin a croit
cel mai simpu plan pentru dãrâmarea rãului
ºi care a marcat definitiv omenirea în a doua
parte a secolului al douãzecilea, distrugând
paºnic cortinele de fier ale lumii bipolare.
Papa Wojtyla, cel venit de departe în Cetatea
Eternã, dar cu o pregãtire culturalã ºi
spiritualã de facturã renascentistã, a creat
acea stare de spirit necesarã ca oamenii, aºa
cum i-a îndemnat la începutul creºtinãtãþii
apostolii: sã înlãture teama! A arãtat - urbi
et orbi - toate racilele lumii în care trãim,
indicând cãile de înlãturare a lor prin dialog,
bunã înþelegere ºi iubire. A spus-o ºi a
acþionat în aceastã direcþie zi de zi, ceas de
ceas. A lucrat necontenit pentru Bisericã ºi
pentru Om, semãnând iubirea, faþã de
aproape ºi faþã de Dumnezeu. N-a pregetat
sã acþioneze în aceastã direcþie nici încovoiat
de suferinþã, nici chiar între zidurile
spitalului. Ultimul mesaj lãsãt posteritãþii pe
care a slujit-o cu mare devotament a fost cã
se dãruieºte Maicii Domnului! Nici pe patul
morþii speranþa nu i-a dispãrut.
Vicarul lui Hristos, care a sanctificat 490
de sfinþi, a beatificat 2038, cât toþi
predecesorii sãi la un loc, care a emis 14
enciclice de mare cuprindere intelectualã,
socialã, religioasã ºi moralã, care a rostit
peste 10.000 de cuvântãri, omilii sau
discursuri ºi a condus numeroase adunãri
sinodale generale ordinare ale episcopilor
etc., era îndrituit sã facã aceasta. Cel care a
primit ºi s-a întreþinut cu peste 1300 de
personalitãþi politice, pentru a cunoaºte ºi
simþi pulsul vremurilor, iar de peste 1000 de
ori a primit pe credincioºi în audienþe
generale, înþelegea lumea ºi vedea soluþiile
necesare pentru ieºirea ei din crizã.
Sunt foarte aproape de adevãr vaticanologii
care îl considerã prin dinamismul ºi curajul lui

o veritabilã stea mediaticã sau un nemaiîntâlnit
manager al Vaticanului. A folosit toate
mijloacele pentru a rãspândi credinþa, a
promova adevãrul ºi dreptatea.
Fãrã preget, a acordat interviuri, s-a
pronunþat în toate problemele care frãmântã
Biserica ºi omenirea. Papa Ioan Paul al II-lea
a fost în cei aproape 27 de ani de Pontificat
unul din cei mai mari misionari ai Bisericii
catolice, un adevãrat Papã-pelerin. În aceastã
perioadã a efectuat peste 100 de cãlãtorii în
strãinãtate, vizitând 118 state ºi peste 700 de
localitãþi. Toate acestea i-au luat peste 1.000
de zile, deci circa trei ani. În Africa a fost de
12 ori, în America de Nord de 4 ori, în America
de Sud de 17 ori; în Asia de 6 ori; în Australia
de 2 ori; în Europa de peste 60 de ori, din care
în þara sa natalã de 11 ori. Toate acestea au
contribuit fãrã îndoialã la o mai evidentã
integrare ºi sudare a catolicismului în jurul
persoanei sale, cunoscut fiind cã în jurul unei
puternice personalitãþi unitatea are de câºtigat.
Autoritatea sa a fost hotãrâtoare în chestiuni
foarte controversate în rândul catolicilor ºi al
laicilor legate de problemele celibatului la
preoþi, ale întreruperii sarcinilor la femei, ale
creºterii fenomenelor de pedofilie etc
De subliniat cã în aceastã perioadã n-a fost
rãzboi sau conflict în lume în care Papa Ioan
Paul al II-lea sã nu îºi fi spus cuvântul, în care
sã nu fi intervenit pentru aplanarea lui, pentru
respectarea drepturilor omului ºi a echitãþii,
pentru soluþionarea acestora pe calea dialogului.
Cuvântãrile rostite în faþa a numeroase foruri
internaþionale, inclusiv la ONU, mesajele de
pace, adresate an de an la 1 ianuarie, toate se
înscriu în efortul Capului Bisericii universale
pentru instaurarea unui climat nou de libertate
ºi dragoste în lume. De menþionat cã numai pe
tema conflictului din Bosnia ºi Herþegovina, în
perioada 1992-1995, Papa Ioan Paul al II-lea a
intervenit de 120 de ori. Pacea trebuie sã se
bazeze pe adevãr - spunea în mesajul din 1982
Sfântul Pãrinte - sã fie edificatã potrivit
imperativelor dreptãþii, învioratã ºi completatã
de dragoste, înfãptuitã în climatul libertãþii.
De subliniat cã datoritã unor intervenþii
personale s-a ºi reuºit în câteva rânduri oprirea
declanºãrii sau escaladãrii unor conflicte
militare. În acest context, amintim de iniþiativa
Papei Ioan Paul al II-lea, care a determintat

Chile ºi Argentina sã semneze, în ianuarie 1984,
la Vatican, o declaraþie de prietenie ºi colaborare,
obligându-se sã soluþioneze pe cale paºnicã
problema insulei din canalul Beagle.
De la rãzboiul din Liban pânã la cel din
Bosnia ºi Herþegovina sau tragedia din
Rwanda, Suveranul Pontif a folosit întreaga sa
autoritate, antrenând, totodatã, diplomaþia
Vaticanului, tot mai activã în ultimele decenii,
pentru evitarea conflictelor ºi pentru încetarea
escaladãrii acestora.
Subliniez, totodatã, cã - începând cu prima
enciclicã De Redemptor hominis -, Papa Ioan
Paul al II-lea a exprimat fãrã echivoc poziþia
Bisericii universale faþã de totalitarismul de
stat, care a dus la declanºarea celui de al doilea
rãzboi mondial ; a condamnat toate ideologiile
de aceastã facturã totalitarã sau care îndemnau
la folosirea forþei ºi a agresiunii, pentru
degradarea libertãþii ºi a demnitãþii umane.

Aperite portas Redemptori; Pastor Bonus;
Totus Tuus populus ca ºi numeroasele sale
exortaþii ºi scrisori apostolice.
Împãrtãºesc opinia vaticanologilor care
apreciazã cã în timpul Pontificatului Papei Ioan
Paul al II-lea s-a înregistrat o întãrire a credinþei
în Bisericã mai mult decât oricând, îndeosebi
în statele nou eliberate de sub tirania
dictaturilor, indiferent de nuanþe, dar ºi o
întãrire a coeziunii în interiorul Bisericii
catolice în sine. Elocventã, în aceastã direcþie,
este ºi redactarea, dupã 400 de ani, a noului
catehism, mulþi exegeþi apreciindu-l drept un
eveniment epocal pentru Bisericã.
Revin asupra faptului cã eticianul ºi
cãrturul Pontif a simþit cu mare acuitate criza
moralã a societãþii contemporane, care nu îºi
mai regãseºte valorile perene. În opinia sa,
Biserica devine instituþia centralã menitã sã
le apere ºi sã le propage, demonstrând pe toate

Viitorul omului depinde de culturã,
Pacea în lume de primatul Spiritului,
viitorul paºnic al omenirii depinde de iubire.
Ioan Paul al II-lea
Amintesc cã în aceastã enciclicã, Papa Ioan
Paul al II-lea prezintã dimensiunea cosmicã a
lui Iisus, subliniind cã în el se aflã comorile
ºtiinþei ºi, de aceea, omenirea trebuie sã tindã
sã-L cunoascã ºi sã-L urmeze.
În enciclica Laborem exercens se va releva
cã economismul ºi materialismul marxist ºiau pus amprenta în veacul trecut prin
abordarea inumanã a problemelor muncii;
menþioneazã, totodatã, cã lupta de clasã, atât
de trâmbiþatã, dupã cum ºtim, de marxiºti, duce
la degradarea umanã.
În Centesimus annus, din 1 mai 1991,
Suveranul Pontif condamnã pãrþile negative ale
capitalismului contemporan ºi incapacitatea
socialismului marxist de a asigura bunãstarea,
drepturile omului, libertatea ºi demnitatea
umanã, afirmând cã niciodatã creºtinismul nu
poate face compromisuri cu ateismul militant,
distrugãtor.
Un rol important l-a jucat ºi îl joacã unele
din bulele papale emise de Pontif, precum:

planurile cel mai simplu adevãr, cã dacã
credinþã nu e, nimic nu e. Diagnozele ºi
predicþiile sale despre ºtiinþã ºi culturã,
învãþãmînt, artã, mass-media, economie,
europenizare, globalizare etc. nu sunt altceva
decât semnale de mare importanþã pe calea
evitãrii descompunerii sociale ºi umane, în
contextul eroziunii morale a omenirii, cum
spunea laureatul Premiului Nobel, Josif
Brodzki.
Prin mãsurile luate de Papã ºi prin
intervenþiile sale putem vorbi de
instituþionalizarea unui dialog viu al Bisericii
cu arta, cultura, ºtiinþa, învãþãmântul,
cercetarea etc.
Ce abordare largã ºi clarvãzãtoare în
aserþiunea: Viitorul omului depinde de
culturã, Pacea în lume de primatul Spiritului,
viitorul paºnic al omenirii depinde de iubire.
În nenumãrate rânduri s-a pronunþat despre
menirea învãþãmântul universitar chemând ca

în pregãtirea tinerelor generaþii sã acþioneze de
aºa manierã încât omul sã devinã tot mai
matur, ceea ce înseamnã sã devinã el însuºi,
pregãtirea ducându-l spre perfecþiune ºi spre
realizarea deplinã a tuturor posibilitãþilor ºi
capacitãþilor sale. Aceasta este posibilã 
spunea Pontiful - prin aprofundarea ºi însuºirea
treptatã a valorilor absolute, trainice ºi
transcendente.
Incercând sã îi cunosc ºi înþelege mai bine
opera ºi faptele Pontifului, constat cum sãmânþa
semãnatã an de an în minþile ºi sufletele
oamenilor a dat roade în cele mai diverse
domenii, inclusiv în cel economic. Astfel, remarc
cum laureatul Premiului Nobel în ºtiinþe
economice pe anul 1998, Armartya Kumar Sen,
se impunea în aceºti ani tocmai prin sublinierea
valenþelor eticii în economie, fapt pe care abia
acum îl conºtientizeazã ºi economiºtii curentelor
liberale, în sensul cã nu existã o economie
prosperã fãrã valori morale. N-ar fi rãu sã se
audã aceasta ºi la Bucureºti. Unde lipseºte
morala se instaureazã criza. Au dovedit-o cu
prisosinþã chiar finanþele americane mai anii
trecuþi. Kumar Sen s-a aplecat stãruitor, cu
gândirea ºi formaþia sa de economist asupra a
ceea ce timp de decenii a meditat ºi Karol
Wojtyla, iar profesorul de la Harvard, de origine
bengalez, cu lucrãrile sale: Sãrãcie ºi foame,
Eticã ºi economie sau Despre inegalitãþile
economice, încearcã sã rãspundã la chemãrile
ºi la întrebãrile pe care Papa le adresa în direcþia
eradicãrii lor cu mulþi ani în urmã, prezentândule printre principalele sfidãri legate de viitorul
omenirii. Facem aceste asocieri cu intenþia de a
releva cã Papa Ioan Paul al II-lea este autoritatea
vremurilor noastre care a tras cu cea mai mare
convingere ºi forþã semnalul de alarmã asupra
acestor tare ale secolului al XX-lea ºi care
transferã ideea necesitãþii de soluþionare a
acestora ºi în secolul ºi mileniul în care am intrat.
Nu cunoaºtem nici un lider politic sau
spiritual care sã fi abordat cu atâta convingere
ºi insistenþã aceste chestiuni ori sfidãri ce
frãmântã atât de adânc omenirea la
îngemânarea celor douã milenii.
În problemele sociale, ale dezvoltãrii
democraþiei, Papa a trecut de pe postul de
observator al lumii contemporane în poziþia de
critic autorizat, ºi aceasta de pe piedestalul înaltei
ºi incontestabilei sale autoritãþi morale. Iatã
aprecierile Papei Ioan Paul al II-lea încã de la
începutul Pontificatului:Inechitãþii trebuie
sã-i spunem pe nume, la fel exploatãrii omului de

cãtre om, exploatãrii omului de cãtre stat sau
de cãtre mecanismele care sunt ascunse în
sisteme ºi regimuri. Trebuie sã-i spunem pe nume
oricãrei inechitãþi sociale, oricãrei discriminãri,
oricãrei lovituri date omului, trupului, spiritului,
conºtiinþei, demnitãþii umane sau vieþii sale.
Eliberarea în sens social se trage din conºtiinþa
ºi prezentarea curajoasã a adevãrului... 
Cred cã aceste manifestãri ºi nu numai
acestea l-au determinat pe George W. Bush sã
declare la începutul lui iunie 2003, la Wawel,
de-acolo de unde Papa a plecat spre Sfântul
Scaun, cã Papa Ioan Paul al II-lea este unul
dintre cei mai mari lideri morali ai vremurilor
noastre.
Identificându-se cu Biserica universalã,
printr-o activitate neobositã în slujba acesteia ºi
a credincioºilor, Papa Ioan Paul al II-lea ºi-a adus
o neprecupeþitã contribuþie, cum menþionam la
început, la îndepãrtarea rãului, fie cã acesta se
identifica cu ideologia comunistã sau cu
regimuri dictatoriale, dar ºi pentru înlãturarea
multor anacronisme caracteristice secolului al
XX-lea; într-o lume a globalizãrii, Papa ºi-a
asumat pânã la sacrificiul fizic, aºa cum a
constatat întreaga lume, misiuni globale pe calea
dialogului creºtin.
Ca Summus Pontifex, Ioan Paul al II-lea
ºi-a propus sã edifice o Bisericã a tuturor
credincioºilor, sã realizeze reconcilierea dintre
religiile fiilor lui Avraam: creºtinã, iudaicã ºi
islamicã. Pânã ºi în creaþia sa poeticã  am în
vedere Tripticul roman, scris în 2003  va
sublinia aceastã necesitate. Acþiunile Papei
Ioan Paul al II-lea în aceastã direcþie sunt cât
ale tuturor Pontifilor la un loc ºi mai mult.
Mai toate enciclicile sale au, de asemenea,
aspecte ecumenice. În mod deosebit evoc
mesajul din Ut unum sint, din care rezultã
clar cã pentru creºtini nu existã o altã cale de
reunificare decât cea ecumenicã.
Sublinia Pontiful, la Congresul
Internaþional Euharistic de la Wroclaw din
1997 : Nu e suficientã numai toleranþa! Nu e
suficientã doar acceptarea reciprocã. Iisus
Hristos, Cel care este ºi care va veni, aºteaptã
de la noi un semn de unitate, aºteaptã mãrturia
comunã.
Nu poate fi trecut cu vederea faptul cã Papa
Ioan Paul al II-lea, în acþiunile sale concrete
pe calea dialogului creºtin, a fost primul Papã
care a vizitat Sinagoga din Roma, s-a deplasat
ºi la Ierusalim, rugându-se la Zidul plângerii,
iar în timpul Pontificatului sãu s-au stabilit
relaþii diplomatice între Sfântul Scaun ºi Israel.
În acelaºi an  1997  în prima capitalã a
Poloniei, în oraºul Gniezno, la graniþa cu
Germania, în prezenþa multor lideri europeni,
mai puþin cel român, Pontiful sublinia: Nu
trebuie lãsatã nici o þarã, nici cea mai slabã, în
afara structurilor ce apar în prezent! A repetat
chemarea în nenumãrate rânduri, sã audã cei care
au avut urechi de auzit, dar ºi minte pentru a-i
pune în aplicare apelul. N-a fost atunci cazul
românilor. Sã nu ne pierdem speranþa.

